Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 6/2018
Caràcter: ordinari
Dia: 17 de maig de 2018
Hora: de 19 a 22 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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Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari del 19-04-2018).
(https://vimeo.com/270645883#t=00m05s)
2. Comunicacions d’Alcaldia. (https://vimeo.com/270645883#t=00m32s)
3. Compareixença del regidor delegat de Recollida de Fems i Neteja Viària, segons
l’aprovació de l’acord de Ple de dia 19-04-2018, punt 10 (exp. 2018/004010).
(https://vimeo.com/270645883#t=04m50s)
4. Proposta d’aprovar la modificació de la relació de càrrecs de la corporació que
exerciran
en
règim
de
dedicacions
parcials
(exp.
2015/005922).
(https://vimeo.com/270645883#t=29m31s)
5. Proposta d’aprovar la modificació per als anys 2018 i 2019 del Pla director de
seguretat i emergències de les festes de Sant Joan de Ciutadella (exp.
2018/003696). (https://vimeo.com/270645883#t=30m39s)
6. Proposta conjunta dels grups municipals PSM Més per Menorca, PSOE, Gent per
Ciutadella, PP i UPCM amb relació al projecte de sondejos acústics MEDSALT-2
(exp. 2018/005178). (https://vimeo.com/270645883#t=01h02m08s)
7. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre la creació i la posada en marxa d’un
destacament de la Unitat Militar d’Emergències (UME) de forma permanent a
Menorca (exp. 2018/004729). (https://vimeo.com/270645883#t=01h25m34s)
8. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació als mitjans de comunicació
digitals de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca (exp. 2018/004736).
(https://vimeo.com/270645883#t=01h41m35s)
9. Precs i preguntes.(https://vimeo.com/270645883#t=01h55m32s)
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari del 19-04-2018)
(https://vimeo.com/270645883#t=00m05s)
L'alcaldessa demana als presents si tenen alguna cosa a objectar en contra dels termes en
els quals està redactat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de dia 19 d’abril de 2018.
Acord
En no haver-hi cap cosa a objectar, se sotmet l’acta a votació, que S’APROVA per unanimitat
(21 vots a favor).
2. Comunicacions d’Alcaldia (https://vimeo.com/270645883#t=00m32s)
La secretària dóna compte de les comunicacions d’Alcaldia següents:
2.1. Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió ordinària de dia 25 d’abril de 2018 per la
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qual s’aprova la relació de factures número 13/2018 de crèdit reconegut per un import brut de
65.364,28 €.
2.2. Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió ordinària de dia 2 de maig de 2018 per la
qual s’aprova la relació de factures número 14/2018 de crèdit reconegut per un import brut de
52.555,44 €.
2.3. Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió ordinària de dia 16 de maig de 2018 per
la qual s’aprova la relació de factures número 15/2018 de crèdit reconegut per un import brut
de 9.594,24 €.
2.4. Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió ordinària de dia 9 de maig de 2018 per la
qual s’aprova la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de Ciutadella de l’exercici
2017 amb un resultat pressupostari ajustat de 8.448.521,64 € i un romanent de Tresoreria per
a despeses generals d’11.215.187,12 €.
2.5. Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió ordinària de dia 9 de maig de 2018 per la
qual s’aprova la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Escoles Infantils
corresponent a l’exercici del 2017 amb un resultat pressupostari ajustat de 4.558,96 € i un
romanent de Tresoreria per a despeses generals de 170.036,87 €.
2.6. Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió ordinària de dia 9 de maig de 2018 que
va aprovar la liquidació del pressupost del Patronat de l’Hospital Municipal del 2017 amb un
resultat pressupostari ajustat de 144.257,12 € i un romanent de Tresoreria per a despeses
generals d’1.263.164,55 €.
2.7. Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió ordinària de dia 9 de maig de 2018 que
va aprovar la liquidació del pressupost del Consorci per al Desenvolupament Esportiu de
Ciutadella corresponent a l’exercici de 2017, amb un resultat pressupostari ajustat de -48,00
€ i un romanent de Tresoreria per a despeses generals de 5.449,08 €.
2.8. S’ha donat compte al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública de l’informe de seguiment del
Pla econòmic i financer, que es va aprovar el 2016, i que amb aquest informe, corresponent a
l’anualitat del 2017, es dóna per complert aquest pla d’ajust.
2.9. Es dóna compte de l’execució trimestral del pressupost de l’Ajuntament corresponent a
l’exercici del 2018, el primer trimestre, i que es conclou que es compleix l’objectiu d’estabilitat
pressupostària.
2.10. S’ha donat compte al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública de les dades del període
mitjà de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre del 2018, amb un resultat de
54,09 dies de mitjana.
2.11. Donar compte de l’escrit del president del Senat (registre d’entrada 008215 de 16 de
maig de 2018), que diu que la institució es dóna per assabentada de l’acord adoptat pel Ple
de l’Ajuntament de Ciutadella de dia 15 de març del 2018 amb relació a la declaració del
municipi com a ciutat lliure de desnonaments hipotecaris d’habitatges que suposen la primera
residència per a la unitat familiar, i que s’ha traslladat als diferents grups parlamentaris.
Els presents acorden que n’estan assabentats.
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3. Compareixença del regidor delegat de Recollida de Fems i Neteja Viària, segons
l’aprovació de l’acord de Ple de dia 19-04-2018, punt 10 (exp. 2018/004010)
(https://vimeo.com/270645883#t=04m50s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/270645883#t=04m55s)
**Seguidament es transcriuen literalment les intervencions d’aquest punt tercer, referents al torn
de preguntes del grup municipal UPCM en la compareixença del regidor senyor Servera Moll.
(https://vimeo.com/270645883#t=05m27s)
PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL UPCM DAVANT EL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA AMB RELACIÓ A LA COMPAREIXENÇA DEL REGIDOR DELEGAT DE
RECOLLIDA DE FEMS I NETEJA VIÀRIA, amb registre d’entrada 008329, de dia 17 de
maig de 2018:
Pregunta el senyor Triay Lluch:
1a És ver que, segons la clàusula 6 del plec de clàusules tècniques del contracte
d'adjudicació de l'arrendament del servei de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària
de Ciutadella, "tots els equips emplenaran un full de ruta diari (que s'especifica que "estaran
sempre a disposició de l'Ajuntament") i hi indicaran, com a mínim (entre altres coses):
Data
Servei
Itinerari
Noms del personal que realitza el servei i la categoria
Hora d'inici i de finalització
Matrícula del vehicle utilitzat..."?
Respon el senyor Servera Moll: Sí.
Pregunta el senyor Triay Lluch:
2a En el Ple del 15-03-2018 instàvem l'equip de govern 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 al
servei de rentat de contenidors de càrrega posterior, al servei de recollida de residus sòlids
urbans amb vehicle de càrrega posterior de 21,5 metres cúbics i al servei de "granat manual"
del Polígon Industrial, així com les 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, juny, juliol, agost, setembre i octubre de 2017, que no se'ns
van entregar, per la qual cosa vam tornar a insistir en el fet que se'ns facilitassin en el Ple del
19-04-2018. A hores d'ara no se'ns han entregat, a pesar que el regidor delegat de Recollida
de Fems i Neteja Viària les ha sol·licitat a l'adjudicatari, i que no les hi ha proporcionat.
Llavors, és ver que l'adjudicatari del servei no compleix aquesta clàusula del contracte
de tenir "sempre a disposició de l'Ajuntament" els fulls de ruta diària?
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Respon el senyor Servera Moll: Sí.
Pregunta el senyor Triay Lluch:
3a Va sol·licitar el regidor delegat de Neteja a l'adjudicatari els fulls de ruta que no se li han
entregat?
Respon el senyor Servera Moll: Poc abans del Ple del mes de març en què UPCM va entrar un
prec demanant els fulls de ruta.
Pregunta el senyor Triay Lluch:
4a Ha incorregut l'adjudicatari en la infracció greu prevista en la pàgina 21 del Plec de
clàusules administratives del contracte: "Retard superior a 15 dies en el lliurament de
documents o informació relativa al servei que pugui sol·licitar l'Ajuntament"?
Respon el senyor Servera Moll: En aquest cas, sí.
Pregunta el senyor Triay Lluch:
5a Tant en el contracte d'adjudicació de l'arrendament del servei de recollida de residus
sòlids urbans i neteja viària de Ciutadella com en la memòria dels serveis de neteja viària i
recollida de fems de 2017, s'especifica que es procedirà a la desinfecció i al rentat interior i
exterior dels contenidors de fems una vegada cada quinze dies. Per tant, quant als
contenidors municipals de càrrega posterior, com que n’existeixen 155 d'aquest tipus, haurien
de fer-se net aquests 155 contenidors una vegada cada 15 dies, a un ritme de procedir a
rentar-ne uns 75 a la setmana, segons s'estableix en el contracte i en la memòria.
No obstant açò, segons dades subministrades per l’adjudicatari mateix del servei referent al
període comprès entre el 20-03-2017 i l'1-06-2017 (que no estan concretats sobre els
respectius fulls de ruta en què haurien d'estar-ho, sinó sobre fotocòpies de plans), succeeix
que en prou casos no es pot comprovar la freqüència dels rentats perquè no consta la data
del darrer rentat anterior i, fins i tot, acceptant l'excusa que pogués deure's a errors en les
anotacions de l'adjudicatari que en dos casos aparegui que la data en què s'havien rentat
aquests contenidors anteriorment per última vegada es remuntaria ni més ni menys que a 1
any i 6 dies i a 2 anys i un dia, resulta que sense tenir en compte aquests dos últims casos,
dels altres documents que s'han pogut analitzar en els que consta la data de l'últim rentat, es
desprèn que ni una sola vegada l'anterior rentat es va realitzar dins dels 15 dies
anteriors, segons allò que s'ha estipulat en el contracte:
Quan es van netejar 51 contenidors de càrrega posterior ubicats en el nucli urbà de
Ciutadella i sa Farola el 31-05-2017 l’últim rentat havia estat el 25-04-2017; és a dir, feia uns
36 dies (en comptes de 15) que no es netejaven.
Amb els 33 contenidors de Serpentona rentats el 19-04-2017 es va incomplir l'obligació de
rentar-los cada 15 dies; ja que s'especificava que el darrer rentat havia estat el 20-03-2017;
és a dir, al cap de 30 dies.
32 contenidors netejats a Serpentona l’1-06-2017, feia devers 43 dies que no es netejaven,
ja que es feia constar que l’últim rentat anterior havia estat el 19-04-2017.
46 contenidors del nucli urbà rentats el 20-04-2017, feia més de 15 dies (exactament 29) que
se n'hauria realitzat el darrer rentat, el 22-03-2017.
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Llavors, és ver que en aquest període del qual tenim dades, en vista de les diferents dates
del darrer rentat concretades per escrit per l’adjudicatari mateix sobre la documentació
aportada per aquest, la freqüència dels rentats no s'ajustava en absolut a l'establerta,
d'una vegada cada 15 dies, sinó que oscil·lava entre els 29 i els 43 dies?
Respon el senyor Servera Moll: Sí.
Pregunta el senyor Triay Lluch:
6a Per a netejar els 155 contenidors de càrrega posterior cada 15 dies cal netejar 310
contenidors al mes.
És ver que, segons informe del 18-04-2018, signat pel cap de serveis de FCCSA,
adreçat al regidor delegat de Neteja, el nombre total de contenidors rentats va ser de 105
el novembre i de, a penes, 58 el desembre de 2017? O sigui, que el novembre de 2017
es van rentar 205 contenidors de càrrega posterior, menys dels que havien de rentarse, equivalents a menys del 34 % dels que havien de rentar-se, i el desembre, 252
menys dels que havien de rentar-se, equivalents a menys del 19 % dels contenidors que
havien de rentar-se segons allò que s'ha pactat en el contracte?
Respon el senyor Servera Moll: Sí.
Pregunta el senyor Triay Lluch:
7a En resposta a un prec d'UPCM, presentat l’abril passat, se'ns va informar que existien
llavors dos contenidors que es netejaven a Sant Antoni, 2 al carreró d’en Comelles, 3 al Camí
de Baix, 9 as Pla, 3 a l'Ajuntament i 4 al carrer Arguimbau; 23 en total; la qual cosa era certa
en el moment en el qual es va subministrar la informació esmentada.
No obstant açò, des del Grup Municipal d'UPCM, havíem denunciat diferents irregularitats i
incompliments del contracte en el Ple del 15-03-2017 i, com sol succeir en aquests casos, es
van esmenar algunes deficiències. És ver que fins poc temps després del Ple del 15-03-2017
els contenidors ubicats as Pla eren 8 en comptes de 9, a l'Ajuntament 2 en comptes de 3, i al
carrer Arguimbau 3 en comptes de 4? I no va ser sinó a partir de la data del Ple del març
quan es va afegir un contenidor més als ubicats as Pla, Ajuntament i Carrer Arguimbau. Així
que fins a la data en la qual es van afegir aquests 3 contenidors el nombre total d’aquests
sumats als que hem mencionat, situats a Sant Antoni (2), carreró d’en Comelles (2) i Camí de
Baix (3), eren 20 en total.
Respon el senyor Servera Moll: He de dir que, pel que fa l’Ajuntament, quant al carrer
Arguimbau és cert; però as Pla no li consta que n’hi hagués vuit en tost de nou.
Intervé el senyor Triay Lluch: Precisament, jo li diré -li ho matisaré- que avui as Pla hi segueix
havent-n’hi vuit. Nosaltres ens pensàvem que as Pla se n’hi havia afegit un, però no és així. I,
amb una comprovació que s’ha fet avui mateix, n’hi havia -i n’hi ha- vuit. Seria la diferència de
vint a vint-i-un, però jo li puc dir que as Pla avui també n’hi ha un; per tant, en tost de vint-i-tres,
són els vint que li deim.
Intervé el senyor Servera Moll: D’acord, gràcies.
Pregunta el senyor Triay Lluch:
8a És ver que, segons la documentació entregada per l’adjudicatari mateix, que comprèn les
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9 setmanes i mitja compreses entre l’1-01-2018 i el dia 7-03-2018, resulta que durant
aquestes 9 setmanes i mitja, dels 155 contenidors municipals de càrrega posterior
només se’n van rentar els 20 ubicats a Sant Antoni, carreró d’en Comelles, Camí de
Baix, es Pla, carrer Arguimbau i als voltants de l'Ajuntament, mentre els altres 135
contenidors municipals de càrrega posterior no es van rentar ni una sola vegada en
aquest període, quan a raó d'una vegada cada 15 dies haurien d'haver-se rentat almenys 4
vegades cada un?
Respon el senyor Servera Moll: Sí.
Pregunta el senyor Triay Lluch:
9a És ver que, pel que fa a la neteja de contenidors de càrrega posterior, segons la
documentació entregada per l'adjudicatari, que abraça les 9 setmanes i mitja compreses
entre l’1-01-2018 i el dia 7-03-2018, resulta que durant aquests 66 dies es va limitar a rentar
10 vegades els 2 contenidors situats als voltants de l'Ajuntament, 7 vegades els 3
contenidors ubicats al carrer Arguimbau, 7 vegades els 8 des Pla, 7 vegades 3 contenidors
situats al Camí de Baix, 4 vegades els 2 situats a Sant Antoni i 1 vegada els 2 del carreró
d’en Comelles?
Respon el senyor Servera Moll: Sí.
Pregunta el senyor Triay Lluch:
10a És a dir que durant aquests 66 dies, que són més de 4 quinzenes (períodes de 15 dies),
va rentar un total de 128 vegades únicament i exclusivament els 20 contenidors situats en
aquestes ubicacions, quan resulta que amb la freqüència d'un rentat cada 15 dies estipulada
en el contracte i la memòria hauria d'haver rentat 155 contenidors 4 vegades cada un
d'aquest, com a mínim, o sigui, en comptes de 128 contenidors hauria d'haver rentat
almenys 620 contenidors en el període esmentat (155 x 4)?
Respon el senyor Servera Moll: Sí.
Pregunta el senyor Triay Lluch:
11a Rentar 128 contenidors en 9 setmanes i mitja equival a rentar manco de 14 contenidors a
la setmana. Llavors, durant aquest període l'adjudicatari va estar rentant els contenidors
de càrrega posterior amb una freqüència inferior a 14 setmanals, quan havia de rentarne uns 75 a la setmana, segons s'estableix en el contracte i la memòria?
Respon el senyor Servera Moll: Sí.
Pregunta el senyor Triay Lluch:
12a Pel que fa al rentat de contenidors de càrrega posterior, és cert que durant els 143 dies
compresos entre el 27 d'octubre de 2017 i el 20 de març de 2018 -és a dir, durant quasi
cinc mesos, més de 20 setmanes i més de la tercera part dels dies que té un anyl'adjudicatari del servei es va limitar pràcticament a netejar els 20 contenidors situats
en les ubicacions que hem mencionat, mentre no netejava pràcticament ni una sola
vegada els altres 135 contenidors municipals de càrrega posterior, que a raó d'una
vegada cada 15 dies els hauria d’haver netejat almanco 9 vegades cada un?
Respon el senyor Servera Moll: Sí.
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Pregunta el senyor Triay Lluch:
13a El regidor delegat de Neteja informava per escrit, en resposta a preguntes d'UPCM, que
les rutes per a cobrir el servei de rentat de contenidors corresponent a contenidors
municipals de càrrega posterior són 2, una per setmana; i de la documentació del servei es
desprèn que de vegades són necessaris uns quants dies per a cobrir cada ruta, així que el
camió rentacontenidors de càrrega posterior hauria de sortir uns quants dies cada setmana
per a prestar el servei. Llavors, no és un exemple més de la negligència de l'adjudicatari
quant a la prestació d'aquest servei, que aquest camió no estigués operatiu a pesar que
no tenia cap avaria i no fes ni una sola sortida en els 22 dies (més de 3 setmanes)
compresos entre el 27-10-2017 i el 18-11-2917, quan hauria d'haver sortit uns quants
dies cada setmana?
Respon el senyor Servera Moll: Sí.
Pregunta el senyor Triay Lluch:
14a En el Ple de març avisàvem l'equip de govern que el camió rentacontenidors de càrrega
posterior estava no-operatiu o avariat amb molta freqüència, tal com s'ha demostrat.
És ver que en el contracte no hi diu que de cap manera l'adjudicatari pugui interrompre el
servei de rentat de la immensa majoria de contenidors de càrrega posterior i manco encara
durant un període tan prolongat de temps com són 143 dies, excusant-se en cap avaria del
vehicle la reparació del qual s'allarga de forma extraordinària per diversos motius, sinó que
en aquest cas ha d'aportar els mitjans necessaris perquè el servei no s'interrompi, ja que,
segons la clàusula 21 1) del plec de clàusules administratives del contracte, l'adjudicatari té
l'obligació de prestar el servei amb la continuïtat convinguda? I encara més: és ver que
entre les infraccions molt greus tipificades a l'epígraf 26 a) del plec de clàusules
administratives es troba l'incompliment de les obligacions previstes a l’article 21 del present
plec i també les següents:
"La interrupció del servei per qualsevol motiu i per termini superior a 12 hores…”.
“La prestació manifestament defectuosa irregular del servei, i el retard sistemàtic en
aquest”.
"...No utilitzar els mitjans adequats o elements essencials exigits" (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 utilitzant un vehicle rentacontenidors
de càrrega posterior que no es va utilitzar durant més de 20 setmanes seguides)?
Respon el senyor Servera Moll: Sí, efectivament.
Pregunta el senyor Triay Lluch:
15a En la proposta d'organització del servei de recollida i neteja viària de Ciutadella que
forma part del contracte administratiu s'estableix que la dotació per a la recollida de residus
sòlids urbans per mitjà d’un 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 per equip durant la
temporada alta, i 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). Mentre en la memòria del servei de neteja viària i
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recollida de fems de 2017 es confirma que, quant al servei de recollida, la temporada
alta va de l'1 d'abril al 31 d'octubre (7 mesos ) i la dotació del vehicle de recollida de
càrrega posterior ha de ser d'1 conductor i 2 operaris per equip durant la temporada
alta.
El regidor delegat de Neteja ha reconegut davant del Ple que la dotació per equip en
temporada alta, en comptes de ser d'1 conductor i 2 operaris, era d'1 conductor i 1 operari
per equip. N'hi ha prou a observar el servei de recollida, tal com hem fet alguns dies d’abril i
la majoria dels que duim de maig per a comprovar que, tant l'equip de recollida de càrrega
posterior que tot el món pot veure a partir de les 22 hores realitzant la recollida en el
nucli urbà de Ciutadella i Cala en Blanes, com l'equip que realitza la recollida en el
Polígon sobre les 6 hores del matí està format només per 1 conductor i 1 operari, en
comptes de per 1 conductor i 2 operaris.
És cert que, almanco des del principi del mes passat, s’incompleix cada dia el que estableix
el contracte i en la memòria, ja que la dotació del vehicle de recollida de càrrega posterior és
d'1 conductor i 1 operari per equip, en comptes de ser d'1 conductor i 2 operaris per equip?
Respon el senyor Servera Moll: Sí.
Pregunta el senyor Triay Lluch:
16a És ver que entre les infraccions molt greus tipificades en l'epígraf 26 a) del plec de
clàusules administratives hi ha: "Disposar de manco personal del requerit”?
Respon el senyor Servera Moll: Sí.
Pregunta el senyor Triay Lluch:
17a Segons el contracte d'adjudicació de l'arrendament del servei de recollida de residus
sòlids urbans i neteja viària de Ciutadella, el servei s'estructura en tres torns (matí, de 6 a
12.30 hores; capvespre, de 14 a 20.30 h; i nit, de 22 a 4.30 h).
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: "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".
En resposta a aquesta pregunta que formulam en el Ple del 15-03-2018: Li consta a l'equip
de govern l'existència d’un responsable de servei en cada torn horari treballant al carrer?
Se'ns va adjuntar un document amb capçalera de l'adjudicatari que contenia informació
obsoleta, en el qual figuraven els noms dels suposats encarregats de cada un dels tres torns,
especificant qui era l’encarregat de dia i els que se suposava que eren el 2n encarregat de
dia i l'encarregat de nit, de manera que el 30 d'abril vam posar en coneixement del regidor
delegat de Neteja que qui figurava com a 2n encarregat de dia feia anys que no vivia a
Menorca, per la qual cosa, evidentment, no exercia com a 2n encarregat dia; com tampoc ho
feia qui figurava com a encarregat de nit, amb horari d'atenció de 20.30 a 5 hores, al número
de telèfon 600 43 29 89". Vam telefonar a aquest número de telèfon, que, segons
l'empresa, és correcte -encara que l'hauria d'atendre un altre encarregat de nit diferent del
del nom del qual constava en el primer document-, el dia 12-04-2018 a la 1 h i el dia 18-042018 a la 1.05 hores, i ningú no va contestar a les telefonades. Posteriorment, el 10-052018 se'ns va entregar un nou document amb capçalera de l'empresa i on hi apareix
mecanografiat el nom del seu cap de serveis, i on hi figuren dues persones diferents de les
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anteriors, com el 2n encarregat de dia i l’encarregat de nit, amb horari d'atenció de 20.30 a 5
h, i número de telèfon 600 43 29 89 (el mateix al qual havíem telefonat els dies 12 i 18 d'abril,
i sense obtenir cap resposta).
En cercar el nom d’aquesta persona en el cercador Google i en veure l'entrada que apareix
en Linkedin, s’hi llegeix:
"Experiència
FCC
Treballador
FCC
juliol de 2007 - actualitat (10 anys, 11 mesos) Maó".
Vam demanar, després del 10 de maig de 2018, per l'encarregat de nit a treballadors de
FCC de Ciutadella que treballen dins de la franja horària en la qual l’encarregat de nit
hauria de dur un control exhaustiu dels serveis treballant en el carrer, i ens van
respondre que no hi havia cap encarregat del seu torn i que l'encarregat començava
just un poc abans de les 6 h; o sigui que, en realitat, no hi havia cap encarregat de nit
perquè els que haurien de començar a les 5 són l’encarregat de dia i el 2n encarregat
de dia.
És ver que entre les infraccions greus previstes en l'epígraf 26 b) del plec de clàusules
administratives s’hi troba: "La falsedat en qualsevol de les dades tècniques, econòmiques o
jurídiques subministrades a l'Ajuntament?
Respon el senyor Servera Moll: Sí, és ver.
Pregunta el senyor Triay Lluch:
18a Ha realitzat alguna comprovació el regidor delegat de Neteja des que l’avisam de
l'existència d'anomalies quant a la informació subministrada sobre els encarregats de cada
torn?
Respon el senyor Servera Moll: Aquí he de dir que, efectivament, hi ha dos encarregats fixos
adscrits a l’empresa a Ciutadella; i després hi ha els diferents números de telèfon, entre els
quals els que vostè a enumerat. Però també n’hi ha d’altres que fan referència a personal de
FCC a Menorca, que poden atendre qualsevol emergència, qualsevol irregularitat que hi pugui
haver.
Pregunta el senyor Triay Lluch:
19a És cert que, a pesar d'allò que s'ha concretat sobre el document redactat per
l'adjudicatari el 10 de maig de 2018, no hi ha ningú exercint la funció d'encarregat del
torn de nit?
Respon el senyor Servera Moll: Exactament, no.
Intervé el senyor Triay Lluch: Vol dir que sí que és veritat que no hi ha ningú?
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Intervé el senyor Servera Moll: Allà físicament, no.
Intervé el senyor Triay Lluch: No hi ha ningú físicament.
Pregunta el senyor Triay Lluch:
20a A pesar que l'Ajuntament té assignada la funció d'inspecció del servei, el regidor delegat
preguntat per UPCM reconeixia davant del Ple que no s'ha alçat ni una sola acta d'inspecció
del servei de neteja viària i recollida de RSU en tot el present mandat. En vista dels
incompliments del contracte i de les infraccions detectades: s’exercirà la funció d'inspecció
que té assignada l'Ajuntament, s'incrementarà el control del servei, i quines mesures pensa
prendre?
Respon el senyor Servera Moll: Pel que fa aquesta darrera pregunta, he de dir que s’exercirà
amb més intensitat la funció d’inspecció, s’incrementarà el control en el servei, i es treballarà per
incorporar i normalitzar els canvis que estan consolidats i les millores del servei que s’estan
realitzant i que han permès, entre altres coses, millorar la neteja de Ciutadella. Són millores que
es realitzen i que creim que s’han d’incorporar en la contractació. I, efectivament, donarem
compte dels fets exposats a l’òrgan tècnic competent, que, en cas necessari, determini les
mesures que estimi oportunes. De tot açò es donarà compte i informació a tots els grups polítics
municipals.
**Seguidament es transcriuen literalment les intervencions d’aquest punt tercer, referents al torn
de preguntes del grup municipal PP en la compareixença del regidor senyor Servera Moll.
(https://vimeo.com/270645883#t=24m13s)
«PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR DAVANT EL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE CIUTADELLA AMB RELACIÓ A LA COMPAREIXENÇA DEL REGIDOR DELEGAT DE
RECOLLIDA DE FEMS I NETEJA VIÀRIA, amb registre d’entrada telemàtic 008173, de
16 de maig de 2018:
Pregunta el senyor Carrasco Domingo:
1. Des de quan té constància que la concessionària no prestava el servei?
Respon el senyor Servera Moll: El servei es feia; però d’una altra manera.
Intervé el senyor Carrasco Domingo: Des de quan té constància que no prestava el servei
així com estipula el contracte?
Respon el senyor Servera Moll: Açò em va arribar entre la darreria de desembre i el principi
de gener.
Pregunta el senyor Carrasco Domingo:
2. Durant quant de temps no es va fer el servei com estipula el contracte? (afegit de viva
veu)
Respon el senyor Servera Moll: Durant més de quatre mesos.
Pregunta el senyor Carrasco Domingo:
3. Li van oferir, des de la concessionària, alguna alternativa per poder fer el servei en qüestió
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mentre el vehicle estava avariat?
Respon el senyor Servera Moll: Sí que es va oferir.
Pregunta el senyor Carrasco Domingo:
4. Quines són ses alternatives que li van donar?
Respon el senyor Servera Moll: Van donar l’alternativa de fer la feina amb un vehicle, un
furgó hidronetejador.
Pregunta el senyor Carrasco Domingo:
5. Es va dur a terme?
Respon el senyor Servera Moll: Sí.
Pregunta el senyor Carrasco Domingo:
6. S’ha descomptat o abonat el cost del servei que no s’ha fet? O es van oferir
contraprestacions o alternatives, per part de la concessionària, al servei que no es va fer?
Respon el senyor Servera Moll: En aquest cas, no es va descomptar cap quantitat; el que es
van donar són contraprestacions.
Pregunta el senyor Carrasco Domingo: Quines són les contraprestacions? Les sap?
Respon el senyor Servera Moll: Atendre zones que, en temporada baixa, no estan tan ateses,
com la de Dalt sa Quintana. Es va oferir, per exemple, la neteja amb aigua a tota la zona de
Dalt sa Quintana; també a la zona del canal Salat, que, a causa del granat que es fa en dies
alternatius, ens podem trobar en una setmana que només es granen durant dos dies els
carrers d’aquestes zones.
Pregunta el senyor Carrasco Domingo:
7. Si no s’ha descomptat o abonat el cost, quines mesures prendrà?
Respon el senyor Servera Moll: En principi, cap; perquè hi ha hagut contraprestacions.
Pregunta el senyor Carrasco Domingo:
8. Quin és el cost econòmic del servei que no s’ha fet?
Respon el senyor Servera Moll: En aquests moments no el tenc valorat.
Pregunta el senyor Carrasco Domingo:
9. Creu el regidor responsable que si el servei no s’ha fet s’ha de pagar igualment?
Respon el senyor Servera Moll: Si es donen contraprestacions a canvi, em pens que no. No
s’ha de pagar.
Pregunta el senyor Carrasco Domingo:
10. Quines mesures pensa prendre per a evitar que una situació semblant es torni a repetir
en un futur?
Respon el senyor Servera Moll: Ja hem parlat amb l’empresa a fi que no es torni a produir
12

cap situació com aquesta. En cas que es tornàs avariar el camió que hi ha destinat aquí, se’n
demanaria un altre que pugui fer el servei.
Pregunta el senyor Carrasco Domingo:
11. Qui fa les funcions d’inspector i control del contracte?
Respon el senyor Servera Moll: Tenim un inspector dins l’Àrea.
Pregunta el senyor Carrasco Domingo:
12. Des de quina data?
Respon el senyor Servera Moll: Des del juny de 2016.
Pregunta el senyor Carrasco Domingo:
13. S’ha duit a terme alguna auditoria a la concessionària?
Respon el senyor Servera Moll: Des que som regidor, no.
Pregunta el senyor Carrasco Domingo:
14. Han detectat o tenen constància d’algun altre incompliment?
Respon el senyor Servera Moll: Com hem sentit abans, hi ha l’incompliment de no presentar
els documents demanats per part de l’Ajuntament.
Pregunta el senyor Carrasco Domingo:
15. S’ha obert expedient pel servei que no han prestat durant aquests mesos?
Respon el senyor Servera Moll: No.
Pregunta el senyor Carrasco Domingo:
16. Si no s’ha obert cap expedient, té pensat fer-ho?
Respon el senyor Servera Moll: De la meva àrea, no. El que faré serà el que he dit abans a
les preguntes d’UPCM, es tracta de posar-ho en coneixement de l’òrgan tècnic competent i
que es determini.
4. Proposta d’aprovar la modificació de la relació de càrrecs de la corporació que
exerciran
en
règim
de
dedicacions
parcials
(exp.
2015/005922)
(https://vimeo.com/270645883#t=29m31s)
L’alcaldessa dóna compte de la seva proposta de dia 26 d’abril de 2018, que va ser
dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió ordinària de dia 3
de maig de 2018, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC) i 3 reserves de vot (PP i UPCM),
que diu:
«Atès que el Ple de la corporació, en sessió extraordinària de dia 10 de juliol de 2015, al punt
4, va acordar la determinació del règim de retribucions econòmiques, dels drets de
concurrència efectiva a les sessions d'òrgans col·legiats i de les indemnitzacions dels
membres de la corporació (exp. 2015/005922);
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Atès que el Ple de la corporació, en sessió ordinària de dia 17 de setembre de 2015, al punt
2, va acordar canvis en el règim de retribucions dels membres de la corporació municipal
(2015/005922);
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària i urgent de dia 28 de desembre de
2016, al punt 4, va acordar aprovar la modificació de la relació de càrrecs de la corporació
perquè un dels regidors de l’equip de govern va renunciar a les seves retribucions
econòmiques i un regidor va assumir més responsabilitats i dedicació dins el
desenvolupament de les competències atribuïdes;
Atès que correspon al Ple de la Corporació la determinació del règim de dedicacions segons
l’establert a l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local;
Atès que la senyora Natividad Isidora Benejam Bagur renuncia a les seves retribucions
econòmiques corresponents a un 40 % de dedicació, mitjançant registre d’entrada número
006830 i data del 26 d’abril de 2018;
Atès que el senyor Sergio Servera Moreno a hores d'ara té un 60% de dedicació a la seva
jornada;
Atès que es creu convenient que el senyor Sergio Servera Moreno assumeixi més
responsabilitats i dedicació, dins el desenvolupament de les competències que té atribuïdes
amb relació al Patronat Municipal d’Escoles Infantils i al manteniment dels edificis educatius.
Per tot l'exposat,
PROPÒS AL PLE MUNICIPAL:
PRIMER: Aprovar la modificació de la relació de càrrecs de la corporació que exerciran en
règim de dedicacions parcials, en el sentit de reconvertir les dedicacions del 60% i del 40 %
en una dedicació del 92%. Així les dedicacions seran:
Els membres electes que exerciran el seu càrrec un 92% de jornada sencera, seran tres
regidors.
Els membres electes que exerciran el seu càrrec un 80% de jornada sencera, serà un
regidor.
Els membres electes que exerciran el seu càrrec un 50% de jornada sencera, seran dos
regidors.
Els membres electes que exerciran el seu càrrec un 33% de jornada sencera, serà un
regidor.
SEGON: Les retribucions per a les dedicacions parcials seran calculades de forma
proporcional a la de jornada sencera (2.110 €/mes) per 14 pagues (2 extres els mesos de
juny i desembre), tal com es va establir en l’acord del Ple adoptat en la sessió extraordinària
del dia 10 de juliol de 2015.»
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Intervencions
No hi ha cap més intervenció.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per tretze (13) vots a favor (6 PSM MxM,
4 PSOE i 3 GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor José
Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ
BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la
senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la
senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora
Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO i el senyor
Sebastià SERVERA MOLL; i vuit (8) abstencions de vot (6 PP i 2 UPCM): les del senyor
Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan David
BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, el senyor Adolfo
VILAFRANCA FLORIT, el senyor Juan CARRASCO DOMINGO, el senyor Juan TRIAY
LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO.
5. Proposta d’aprovar la modificació per als anys 2018 i 2019 del Pla director de
seguretat i emergències de les festes de Sant Joan de Ciutadella (exp. 2018/003696)
(https://vimeo.com/270645883#t=30m39s)
La senyora Anglada Seara, regidora delegada, dóna compte de la proposta de l’Àrea de
Dinamització Econòmica (Servei de Festes), de dia 3 de maig de 2018, que va ser
dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat en sessió ordinària de dia 3
de maig de 2018, am la votació prèvia de la seva inclusió en l’ordre del dia per urgència,
aprovada per unanimitat, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vot (PP i
UPCM), que diu:
«Vist que, en la sessió extraordinària de data del 2 de juny de 2016, el Ple d’aquest
Ajuntament va aprovar definitivament el Pla director de seguretat i emergències de les festes
de Sant Joan de Ciutadella, amb l’informe favorable previ de la Comissió Tècnica
d’Emergències, i el fet d’informar respecte al contingut del Pla al Ple de la Comissió
d’Emergències i Protecció de les Illes Balears de 25 de maig de 2016, així com amb l’informe
favorable previ de la Comissió de Protecció Civil de Menorca del Platerme i de l’aprovació
provisional del Pla director per part del Ple d’aquest ajuntament en sessió extraordinària de
data 5 de maig de 2016;
Vist que, mitjançant acord de la Junta de Govern d’aquest ajuntament, en sessió ordinària de
data del 19 de gener de 2018, es va encarregar a l’empresa ASPY Prevención SLU la
redacció de la modificació del vigent Pla director de seguretat i emergències de les festes de
Sant Joan de Ciutadella, per tal d’actualitzar-lo als anys 2018 i 2019, entre d’altres coses,
perquè comença un nou bienni amb una nova junta de caixers i significa un canvi en alguns
dels escenaris de la festa;
Vista la documentació presentada amb relació a l’esmentada redacció de la modificació per
ASPY Prevención SLU en data del 9 d’abril de 2018 (GE/005640/2018) i, posteriorment, amb
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l’esmena d’una sèrie d’errors detectats, la presentada en data del 18 d’abril de 2018
(GE/006339/2018); així com vistos els corresponents informes del cap de la Policia Local
emesos en data de l’11 d’abril de 2018 i del 24 d’abril de 2018, respectivament, favorable a
l’aprovació de la documentació presentada en data del 18 d’abril de 2018;
Vist també l’informe del cap de la Secció VII de la Direcció General d’Emergències i Interior
del Govern de les Illes Balears, de data del 26 d’abril de 2018, sobre la tramitació de la
modificació per als anys 2018 i 2019 del Pla director de seguretat i emergències de les festes
de Sant Joan de Ciutadella, en el sentit que la redacció adaptada dels annexos del capítol 2
del Pla no es consideren una modificació substancial; i vist, igualment, que a la documentació
s’hi han incorporat els informes de revisió i final de valoració del Pla director 2016 i 2017;
La regidora que subscriu
PROPOSA:
Que el Ple de l’Ajuntament acordi:
1. Aprovar la modificació per als anys 2018 i 2019 del Pla director de seguretat i emergències
de les festes de Sant Joan de Ciutadella d’acord amb la documentació adjunta a l’expedient.
2. Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Emergències i Interior del Govern de les
Illes Balears, per al seu coneixement i els seus efectes sobre el que s’estableix a l’article 5 de
l’RD 393/2007, de 23 de març, amb un exemplar adjunt de la documentació relativa a la
modificació aprovada pel Ple d’aquest ajuntament, a la qual hi ha incorporats els informes de
revisió i final de valoració del Pla director 2016 i 2017.»
Intervencions
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/270645883#t=33m23s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/270645883#t=38m35s)
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/270645883#t=41m52s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/270645883#t=44m31s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/270645883#t=48m25s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/270645883#t=52m30s)
Intervé el senyor Juaneda Mercadal (https://vimeo.com/270645883#t=53m04s)
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/270645883#t=57m17s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/270645883#t=57m51s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/270645883#t=57m17s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/270645883#t=59m07s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/270645883#t=01h01m17s)
Acord
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Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per quinze (15) vots a favor (6 PSM MxM,
4 PSOE, 3 GxC i 2 UPCM): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el
senyor José Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor
José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA
SEARA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra MOLL
TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD
JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA
MORENO, el senyor Sebastià SERVERA MOLL, el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor
José Felipe NEGRETE CABALLERO; i sis (6) abstencions de vot (PP): les del senyor
Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan David
BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, el senyor Adolfo
VILAFRANCA FLORIT i el senyor Juan CARRASCO DOMINGO.
6. Proposta conjunta dels grups municipals PSM Més per Menorca, PSOE, Gent per
Ciutadella, PP i UPCM amb relació al projecte de sondejos acústics MEDSALT-2 (exp.
2018/005178) (https://vimeo.com/270645883#t=01h02m08s)
L’alcaldessa dóna compte de la proposta conjunta dels grups municipals PSM Més per
Menorca, PSOE, Gent per Ciutadella, PP i UPCM (Servei de Medi Ambient de l’Àrea de
Territori i Entorn), de dia 14 de maig de 2018, signada pels portaveus, i que, una vegada
esmenada de viva veu en els antecedents per l’alcaldessa mateixa, diu:
«Atès que en el Ple de data del 7 de febrer de 2014 s’aprova per unanimitat la moció
d’UPCM per a sol·licitar que sigui emesa una declaració d’impacte ambiental negativa del
projecte denominat Campaña de adquisión sísmica 3d en los permisos b, g, am-1 y am-2 en
el golfo de Valencia, promogut per la companyia petroliera csl, on quedava palesa l’afectació
negativa d’aquests tipus de projectes a les espècies marines i, en especial, als cetacis;
Atès que en el Ple de data del 17 de setembre de 2015, s’aprova per unanimitat una proposta
sobre el desacord amb les prospeccions petrolieres a la Mediterrània i a favor d’una llei que
declari la Mediterrània zona lliure de prospeccions petrolieres;
Atès que en el Ple del 21-1-2016 s’aprova per unanimitat una proposta per manifestar
l’oposició a tots els projectes d’explotació d’hidrocarburs a l’entorn de les Illes Balears; i
d’adhesió a la plataforma Aliança Mar Blava, plataforma intersectorial de les Illes Balears,
que té com a objectiu aturar definitivament els projectes de prospeccions petrolieres que
actualment estan en tramitació, aconseguir la declaració per llei del Mediterrani espanyol
zona lliure de prospeccions d’hidrocarbur i, d’aquesta manera, preservar la riquesa
ambiental, que fa que les Illes Balears siguin un lloc únic, així com els llocs de feina, el
benestar dels ciutadans i el dret de les generacions a disposar d’un entorn sa i agradable;
Atès que en el Ple del 16-3-2017 s’aprova per unanimitat la proposta de Declaració
institucional a favor de la declaració del corredor de cetacis de la demarcació marina
llevantina balear com a zona d’especial protecció d’importància per a la Mediterrània
(ZEPIM), i d’aplicació d’un règim preventiu de protecció d’aquesta àrea, així com de les
mesures per a la reducció del renou submarí i, entre d’altres, s’insta el Govern Espanyol a:
a) L’aprovació d’una moratòria d’efecte immediat a la presentació de noves sol·licituds de
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permisos d’investigació, exploració i explotació d’hidrocarburs, així com de projectes
d’exploració d’hidrocarburs al Mediterrani espanyol.
b) La terminació i l’arxiu definitiu dels expedients en tramitació de permisos d’investigació
d’hidrocarburs de Cairn Energy al golf de Lleó (denominats Nord-est 1 a Nord-est 12), així
com els projectes d’exploració d’hidrocarburs de Spectrum Geo Limited al mar balear i de
Services Petroliers Schlumberger al golf de Lleó.
c) Sol·licitar al Govern Espanyol l’adopció d’un pla de reducció dels nivells de contaminació
acústica submarina al Mediterrani espanyol i establir un registre de dades transparent sobre
les fonts de renou antropogènic en aquest mar, fet que és, a la vegada, part del pla d’acció
actual de la directiva marc sobre l’estratègia marina de la Unió Europea;
Atès que el Parlament de les Illes Balears va aprovar, el passat 11 d’abril de 2017 i per
unanimitat de tots els grups polítics, la proposició de llei sobre la protecció de la mar
Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys que hi puguin produir l’exploració, la
recerca i l’explotació d’hidrocarburs i d’altres substàncies minerals. Aquesta iniciativa
legislativa té com a objectiu excloure «l’exploració, la recerca i l’explotació d’hidrocarburs o
d’altres substàncies minerals en el medi marí de la mar Mediterrània sobre la qual l’Estat
espanyol exerceix jurisdicció que abasti almenys la protecció dels recursos naturals». La
proposició de llei també exclou d’aquest espai marí «l’exploració mitjançant adquisicions
sísmiques, qualsevol que en sigui la finalitat, tret que s’utilitzin tecnologies de les quals n’hagi
quedat científicament demostrada la completa innocuïtat». Malgrat el consens polític que
demostra la unanimitat en l’aprovació d’aquesta proposició de llei, el text es troba vetat per la
Mesa del Congrés, fet que n’impedeix la tramitació;
Atès que al final del mes d’abril es va donar a conèixer l’anunci del Ministeri d’Afers Exteriors
i Cooperació (MAEC), respecte de la reactivació de la tramitació del projecte MEDSALT-2 de
sondejos acústics amb la perillosa tècnica de canons d’aire comprimit d’alta pressió (airguns),
de la qual n’és promotor l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale
(INOGS) de Trieste (Itàlia) i que afecta l’àrea marina compresa entre les illes d’Eivissa i
Mallorca i el sud-est d’Eivissa i Formentera, i que produirà un greu impacte ambiental i
afectarà molt negativament la fauna marina;
PROPOSA:
Primer. Instar el Govern de l’Estat a paralitzar de forma immediata la tramitació del projecte
MEDSALT-2
Segon. Sol·licitar a la Mesa del Congrés que permeti la tramitació i l’aprovació de la
proposició de llei sobre la protecció de la mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels
danys que pugui produir l’exploració, la recerca i explotació d’hidrocarburs i d’altres
substàncies minerals.
Tercer. Instar el Govern de l’Estat que, mentre s’elabora i s’aprova la llei anteriorment
esmentada, posi en marxa una moratòria d’efectes immediats a la presentació de nous
projectes de sondejos acústics amb canons d’aire comprimit i de prospeccions
d’hidrocarburs.
Quart. Instar el Govern de l’Estat a fer front comú amb les institucions de les Illes Balears
davant els projectes que poden tenir un efecte advers per al medi marí balear i de la mar
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Mediterrània que es troba sota la seva jurisdicció i a actuar amb transparència, amb
l’oferiment de tota la informació referent als projectes que s’hi vulguin dur a terme.
No obstant, el Plenari municipal, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé la senyora Pons Fullana (https://vimeo.com/270645883#t=01h07m44s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/270645883#t=01h13m10s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/270645883#t=01h18m39s)
Intervé la senyora Pons Fullana (https://vimeo.com/270645883#t=01h20m40s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/270645883#t=01h21m45s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/270645883#t=01h24m00s)
Acord
Se sotmet la proposta conjunta a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
7. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre la creació i la posada en marxa d’un
destacament de la Unitat Militar d’Emergències (UME) de forma permanent a Menorca
(exp. 2018/004729) (https://vimeo.com/270645883#t=01h25m34s)
La senyora Pons Fullana, regidora, dóna compte de la moció del Grup Municipal Popular
(PP), amb registre d’entrada 007161, de dia 3 de maig de 2018, que va ser dictaminada, una
vegada esmenada, a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió ordinària
de dia 3 de maig de 2018, amb la votació prèvia de la seva inclusió en l’ordre del dia per
urgència, aprovada per unanimitat, amb 3 vots a favor (PP i UPCM); i 4 reserves de vot
(PSM, PSOE i GxC), que diu:
«La Unitat Militar d’Emergències (UME) és un cos que forma part de les Forces Armades
Espanyoles, creat per acord del Consell de Ministres el 7 d’octubre de 2005. Posteriorment,
mitjançant el Reial decret 416/2006, d’11 d’abril, se n’estableix l’organització i el
desplegament. S’implanta com una força militar conjunta de caràcter permanent en les
Forces Armades, amb la finalitat d’intervenir de forma ràpida en qualsevol lloc del territori
d’Espanya en casos de catàstrofe, greu risc o altres necessitats públiques que en requereixin
l’actuació.
El Reial decret 1097/2011, d’11 de juliol, va aprovar el Protocol d’Intervenció de la Unitat
Militar d’Emergències i estableix que la seva actuació podrà ser ordenada quan es produeixi
alguna de les següents situacions d’emergència amb caràcter greu, amb independència que
es tracti d’una emergència d’interès nacional o no:
- Les que tenguin l’origen en riscos naturals, com inundacions, terratrèmols, despreniments
de terrenys, grans nevades i altres fenòmens meteorològics adversos de gran magnitud.
- Els incendis forestals.
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- Les derivades de riscos tecnològics, i el risc químic, el nuclear, el radiològic i el biològic.
- Les que siguin conseqüència d’atemptats terroristes o actes il·lícits i violents, incloent-hi
aquells contra infraestructures crítiques, instal·lacions perilloses o amb agents nuclears,
biològics, radiològics o químics.
- La contaminació del medi ambient.
- Qualsevol altra que decideixi el president del Govern en nom del rei.
Els professionals que formen la Unitat Militar d’Emergències compten amb una preparació
específica que radica principalment en una formació sanitària i d’actuació davant les
emergències. També són instruïts per desenvolupar accions contra incendis forestals,
inundacions, grans nevades, ensulsiades i riscos tecnològics.
Des de la seva fundació, la UME ha actuat en 442 ocasions, tretze d’aquestes en situacions
greus registrades a Balears. La seva ràpida i eficaç intervenció redueix els danys en
situacions límit i ajuda a salvar vides.
És necessària la col·laboració i coordinació entre els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat
per afrontar, gestionar i solucionar emergències, i adquireix una importància enorme comptar
amb la participació de la Unitat Militar d’Emergències per la seva preparació i experiència. La
rapidesa en la resposta, per tant, és fonamental en aquestes situacions de risc i tensió, que
afecten el conjunt de la població. Cal destacar que Canàries compta actualment amb dos
destacaments permanents de la UME, un a Gran Canària i un altre a Tenerife, que
garanteixen aquesta immediatesa d’acció.
Les Illes Balears, l’altre arxipèlag d’Espanya, no disposen avui d’un destacament permanent
de la UME, i encara que la distància amb la península no és la mateixa que la de l’arxipèlag
atlàntic, el fet geogràfic de la insularitat representa una dificultat afegida per als integrants
d’aquesta unitat militar a l’hora d’arribar al lloc on s’ha produït el sinistre o l’emergència que
en requereix la intervenció.
Per aquests motius, el Grup Municipal del Partit Popular presenta les següents
PROPOSTES D’ACORD:
1. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella reconeix la preparació i l’experiència de la Unitat
Militar d’Emergències, i valora la importància de comptar amb un destacament permanent a
Menorca per facilitar la seva intervenció i reduir el temps de reacció en casos de risc greu per
a la població.
2. Instar el Govern de les Illes Balears a col·laborar activament amb el Ministeri de Defensa
perquè la Unitat Militar d’Emergències compti a Menorca amb les infraestructures, els
mitjans i recursos necessaris per garantir-ne el desplegament i l’actuació de forma ràpida i
eficaç.
3. Instar el Govern de les Illes Balears a estudiar, conjuntament amb el Ministeri de Defensa,
la creació i la posada en marxa d’un destacament de la UME de forma permanent a Menorca
per comptar amb la seva participació en la gestió d’emergències.
4. Proposar la instal·lació d’aquest destacament permanent a la Base Militar de Sant Isidre,
que ja acull personal i material de juny a setembre.»
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Intervencions
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/270645883#t=01h29m47s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/270645883#t=01h33m20s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/270645883#t=01h35m28s)
Intervé la senyora Pons Fullana (https://vimeo.com/270645883#t=01h36m26s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/270645883#t=01h37m53s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/270645883#t=01h38m58s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que S’APROVA per dotze (12) vots a favor (6 PP, 4 PSOE 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, la senyora
Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora
Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, el senyor Juan
TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO; i nou (9) abstencions de
vot (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.
8. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació als mitjans de comunicació
digitals de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca (exp. 2018/004736)
(https://vimeo.com/270645883#t=01h41m35s)
El senyor Benejam Escanellas, portaveu, dóna compte de la moció del Grup Municipal
Popular (PP), de dia 30 d’abril de 2018, amb registre d’entrada telemàtic 007167 de dia 3 de
maig de 2018, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat,
en sessió ordinària de dia 3 de maig de 2018, amb la votació prèvia de la seva inclusió en
l’ordre del dia per urgència, aprovada per unanimitat, amb 2 vots a favor (PP); i 5 reserves de
vot (PSM, PSOE, GxC i UPCM), que diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els canals de comunicació digitals de l’Ajuntament han d’esser un espai d’informació cap al
ciutadà, neutra, sense partidismes, institucional i lleial.
Aquest canals d’informació són molt importants i creim que s’hi han de respectar unes regles
que, en algunes ocasions, s’han obviat.
Per tant, creim necessari que els diferents partits polítics que conformen aquest ajuntament
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consensuïn un document on es reflecteixi de quina manera s’han de fer les publicacions als
mitjans de comunicació digitals d’aquest ajuntament.
Tot açò en benefici de la transparència tan important en la comunicació de l’equip de govern
com en l’oposició, per aconseguir una informació de qualitat.
Dins d’aquesta legislatura, el Consell Insular de Menorca va aprovar una guia d’usos i estils a
les xarxes socials.
Per tot açò, el Grup Municipal Popular presenta davant el Ple la moció següent:
Instar l’equip de govern, juntament amb els partits de l’oposició, que es redacti un
document de bones pràctiques, usos i estils que s’hauran de seguir a l’hora de
publicar als mitjans de comunicació digitals de l’Ajuntament de Ciutadella.»
Intervencions
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/270645883#t=01h43m30s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/270645883#t=01h47m26s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/270645883#t=01h49m18s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/270645883#t=01h51m59s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/270645883#t=01h52m47s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/270645883#t=01h53m45s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/270645883#t=01h54m07s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/270645883#t=01h54m57s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
9. Precs i preguntes
Precs (https://vimeo.com/270645883#t=01h55m32s)
1. Precs del Grup Municipal Popular, amb registre d’entrada telemàtic 007998, de dia 15
de maig de 2018, que diuen:
1.1. PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DAVANT EL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA (https://vimeo.com/270645883#t=01h55m36s)
Atès que sembla que les obres del carrer Mallorca han finalitzat, tot i que el passat dilluns
continuava tancat;
Atès que hem pogut comprovar algunes deficiències, un cop finalitzades les obres;
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Atès que hem tingut constància que algunes de les rajoles de les voravies ja estan rompudes
i s’hauran de substituir;
Atès que hem comprovat com al carrer des Mercadal s’hi ha col·locat un senyal ben enmig
de la voravia, el que suposa una barrera arquitectònica;
Per tot l’exposat, des del Grup Municipal Popular pregam:
1. Que informin el Ple de quines deficiències tenen coneixement un cop finalitzades les
obres.
2. Que informin el Ple de quines actuacions es duran a terme per a solucionar les
deficiències.
3. Que modifiquin la ubicació del senyal viari situat al cap de cantó del carrer des Mercadal
amb el carrer Mallorca.
4. Que se substitueixin les rajoles.
Ciutadella de Menorca,15 de maig de 2018
JOAN CARRASCO DOMINGO
Regidor del Grup Municipal Popular
a l’Ajuntament de Ciutadella.»
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/270645883#t=01h56m35s)
1.2. PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DAVANT EL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA (https://vimeo.com/270645883#t=01h58m07s)
Atès que, tal com demostra la fotografia adjunta, des de ja fa temps a la plaça des Pins hi ha
un con que tapa el forat del que hauria de ser un fanal;
Atès que s’hauria de restituir com més prest millor el fanal en qüestió.
Per tot l’exposat, des del Grup Municipal Popular pregam:
1. Que es torni a col·locar el fanal al més prest possible.
Ciutadella de Menorca, 15 de maig de 2018
JOAN CARRASCO DOMINGO
Regidor del Grup Municipal Popular
a l’Ajuntament de Ciutadella.»
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/270645883#t=01h59m01s)
2. Prec del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada 008000, de dia 15 de
maig de 2018, per a agilitzar els tràmits municipals per a la construcció de la nova
clínica
del
Grup
Juaneda
al
camí
de
sa
Caleta
(https://vimeo.com/270645883#t=01h59m50s)
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La senyora Pons Fullana, regidora, dóna compte del prec que diu:
«La decisió del Grup Femenia de construir unes noves instal·lacions de la Clínica Juaneda
Menorca constitueix una magnífica notícia, perquè donarà continuïtat a la seva activitat
sanitària per a tot Menorca des de Ciutadella.
El Grup Municipal del Partit Popular de Ciutadella presenta aquest PREC al Ple de
l’Ajuntament:
1. Instar l’equip de govern a gestionar amb la màxima celeritat i rigor els tràmits per a la
tramitació i la concessió de les llicències municipals i autoritzacions administratives, per a fer
possible la construcció i la posada en marxa de la nova Clínica Juaneda Menorca al camí de
sa Caleta.
2. Manifestar el reconeixement de l’Ajuntament de Ciutadella al Grup Juaneda pel servei i les
funcions que, des de Ciutadella, ha duit a terme aquests darrers vint-i-cinc anys per a la
població menorquina i els visitants, i per haver-se convertit en un referent de la sanitat
privada i per la seva col·laboració amb la sanitat pública.
Ciutadella de Menorca, 15 de maig de 2018
Asunción Pons
Regidora del Partit Popular»
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/270645883#t=02h02m17s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/270645883#t=02h03m44s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/270645883#t=02h04m13s)
Intervé la senyora Pons Fullana (https://vimeo.com/270645883#t=02h09m27s)
*La senyora Pons Fullana sol·licita expressament que consti en acta que nega rotundament que
el Sr. Benejam l’hagués informada de res respecte de l’assumpte al qual fa referència el present
prec.
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/270645883#t=02h14m47s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/270645883#t=02h17m59s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/270645883#t=02h18m51s)
Intervé la senyora Mercadal Marqués (https://vimeo.com/270645883#t=02h19m04s)
Intervé la senyora Pons Fullana (https://vimeo.com/270645883#t=02h19m39s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/270645883#t=02h20m32s)
1.3. PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DAVANT EL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA (https://vimeo.com/270645883#t=02h20m40s)
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**Aquest prec, tot i que s’inclou en el document amb registre d’entrada telemàtic 007998 de dia
15 de maig de 2018, va ser tractat amb posterioritat a l’ordre que li corresponia, i així es manté a
l’acta present (amb el número 1.3), per tal de mantenir-hi l’ordre en la cronografia, cosa que es
posa de manifest per tal d’evitar-ne qualsevol dubte.
«Atès que hem tingut constància de l’estat en el qual es troben les fonts ubicades a la
Contramurada, que, tal com ho demostra la fotografia adjunta, s’utilitzen de cendrers;
Atès que són fonts i la imatge que presenten es deplorable i fa que no s’utilitzin per al que
realment s’haurien d’utilitzar;
Per tot l’exposat, des del Grup Municipal Popular pregam:
1. Que es facin net les fonts.
2. Que es col·loqui un rètol a la part inferior de les fonts indicant que són fonts d’aigua i no
són ni cendrers ni papereres.
Ciutadella de Menorca,15 de maig de 2018
JOAN CARRASCO DOMINGO
Regidor del Grup Municipal Popular
a l’Ajuntament de Ciutadella.»
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/270645883#t=02h21m21s)
Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/270645883#t=02h22m25s)
3. Prec del Grup Municipal Popular (PP) amb registre d’entrada telemàtic 008101 de dia
15 de maig de 2018, que diu: (https://vimeo.com/270645883#t=02h22m50s)
"PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR AL PLENARI
L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA EN REFERÈNCIA ALS MERCATS D’ESTIU

DE

El mes de febrer de 2017 es va aprovar l’Ordenança reguladora de la venda ambulant en el
terme de Ciutadella.
L’article 4t de l’esmentada ordenança regula la venda en mercats periòdics entre els quals es
troben els mercats d’estiu a les urbanitzacions.
A l’apartat 4.6, quant a l’apartat de tipus d’instal·lacions i ocupació, es fa referència al fet que
l’ajuntament facilitarà una presa de corrent per al mercat amb, com a màxim, 300 watts per a
cada lloc.
Així mateix, en aquest mateix punt, també s’estableixen l’ocupació i les taules permeses, que
són d’1 a 2 metres com a màxim.
Atès l’establert a l’article 10 de l’Ordenança, quant a aplicació del plànol de distribució de
cada mercat, amb l’espai disponible per al mercat i la distribució de les parades;
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Per tot l’exposat,
PREGAM:
Que es faci complir l’Ordenança amb relació a:
•

Facilitar la presa de corrent al mercat d’estiu de Cala en Bosc, així com en aquells
mercats que tampoc en disposin.

•

Delimitar al terra l’espai i la distribució que correspon a cada comerciant, per tal de
poder tenir un coneixement de quina és la ubicació i l’espai de cadascun.

•

Recol·locar els testos i sembrar-los amb plantes ornamentals, atès que fa un temps
que són els mateixos comerciants els que s’encarreguen de fer-ho.

Ciutadella de Menorca, 15 de maig de 2018
Raquel Pericás
Regidora del Grup Municipal Popular
de l’Ajuntament de Ciutadella"
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/270645883#t=02h24m14s)
4. Precs del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) amb
registre d’entrada 008193, de dia 16 de maig de 2018, que, traduïts del castellà al català,
diuen: (https://vimeo.com/270645883#t=02h26m59s)
«1r El camí de Son Morell és de propietat municipal, i l'Ajuntament n’és el responsable del
manteniment. I, com per a tantes vies urbanes i camins rurals del terme municipal, instam
que se’n solucionin les deficiències cas per cas. El camí presenta un estat tan absolutament
lamentable que, més que un camí, sembla un rocòdrom horitzontal.
Concretament, el camí de Son Morell presenta clots i forats en tot el traçat, i l’oblit ha arribat
a l'extrem que en alguns punts fins i tot s’hi s'observa vegetació que envaeix l'asfalt
deteriorat.
D'altra banda, als voltants hi ha abocaments que provoquen les queixes naturals, com els
que s'observen en les quatre fotografies que es presenten adjuntes.
Instam l'equip de govern a exercir la competència pròpia que té assignada en matèria
d'infraestructura viària l'Ajuntament de Ciutadella, d'acord amb el que estableixen els articles
25.2.d) i 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que
presti adequadament el servei obligatori de pavimentació de les vies públiques, i asfalti,
repari i mantengui el paviment del camí de Son Morell.
Instam l'equip de govern a eliminar i controlar els abocaments que es troben escampats pels
voltants del camí de Son Morell.
2n Instam l'equip de govern a informar el Ple del cost total del Taller de noves masculinitats,
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amb l’aportació de les factures o el pressupost corresponents, així com del nombre d'hores
que
va
durar
i
el
nombre
d'assistents
que
hi
van
assistir.
(https://vimeo.com/270645883#t=02h32m52s)
Joan Triay, portaveu d'UPCM»
Intervencions relatives al primer apartat del prec, que fa referència al camí de Son Morell:
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/270645883#t=02h28m24s)
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/270645883#t=02h29m14s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/270645883#t=02h30m40s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/270645883#t=02h32m12s)
Intervencions relatives al segon apartat del prec, que fa referència al taller de Noves
masculinitats:
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/270645883#t=02h33m33s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/270645883#t=02h35m40s)
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/270645883#t=02h37m26s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/270645883#t=02h37m45s)
Preguntes (https://vimeo.com/270645883#t=02h38m30s)
Preguntes del Grup Municipal Popular, amb registre d’entrada telemàtic 008102 de dia
15 de maig de 2018, que diuen:
PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR AL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA
Amb relació a Sortim al Carrer: (https://vimeo.com/270645883#t=02h38m39s)
-

Es té constància que hi ha hagut una menor participació d'entitats; segons sembla,
de 78, més o manco, s'ha passat a 41. Quin ha estat el motiu?
Quina ha estat la causa per la qual no s'ha celebrat l'esdeveniment el diumenge,
quan hi havia entitats disposades a participar-hi? Per què se’n va realitzar el
desmuntatge el diumenge mateix?
Té constància aquest ajuntament d'alguna queixa amb relació a la celebració
d'aquest esdeveniment? Si és que sí, quines?
Qui ha realitzat el desmuntatge de les parades? S'ha contractat alguna empresa
externa? Si és que sí, quina? Quin n’ha estat el cost?
Si s'ha realitzat alguna publicitat de l'esdeveniment, quin n’ha estat el cost? Qui n’ha
realitzat l'edició?

Intervencions relaciones amb les preguntes d’aquest primer apartat, referides a l’activitat de
Sortim al Carrer (https://vimeo.com/270645883#t=02h38m51s)
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Amb relació a la petició d'informació i/o a l’entrega de documentació, a més de la consulta
d'expedients: (https://vimeo.com/270645883#t=02h43m38s)
- Quin és el termini establert per aquest ajuntament per a l'entrega de la informació i/o
documentació sol·licitada pels grups de l'oposició?
- Quin és el termini establert per aquest ajuntament per a consultar els expedients
sol·licitats pels grups de l'oposició?
- En quina data té previst aquest ajuntament respondre les peticions i reclamacions
realitzades pel grup PP que daten dels dies:
 20-10-2017
 05-12-2017
 25-02-2018
 05-05-2018
 05-05-2018 consulta expedients?
Ciutadella de Menorca, 15 de maig de 2018
RAQUEL PERICÁS NEGRETE
Regidora del Grup Municipal Popular
de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca»
Intervencions relaciones amb les preguntes d’aquest segon apartat, referides als terminis per al
lliurament de documentació a l’oposició. (https://vimeo.com/270645883#t=02h43m50s)
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/drive/folders/1a8NrQer53fDH5sIvF2oFYhXGfsHj5Za_?
usp=sharing
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s’indiquen, aquests es reprodueixen a la
plataforma Vimeo.
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