Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 7/2018
Caràcter: extraordinari
Dia: 14 de juny 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 17-05-2018).
(https://vimeo.com/275238376#t=00m07s)
2. Comunicacions d’Alcaldia. (https://vimeo.com/275238376#t=00m41s)
3. Proposta de donar suport a les mesures proposades pels infants de 5è i 6è de
primària de Ciutadella, amb la voluntat que Ciutadella es comprometi a avançar amb
determinació en la protecció del medi ambient (exp. 2018/006145).
(https://vimeo.com/275238376#t=06m1s)
4. Proposta conjunta de PSM Més per Menorca, PSOE, GxC i UPCM d’adhesió al
manifest «Blindem les pensions a la Constitució» (exp. 2018/006080).
(https://vimeo.com/275238376#t=13m47s)
5. Proposta d’aprovar l’Inventari de béns i drets consolidats de l’Ajuntament de
Ciutadella,
actualitzat
el
31-12-2017
(exp.
2018/005886).
(https://vimeo.com/275238376#t=27m32s)
6. Proposta d’aprovar els descàrrecs 1, 3, 4, 6, 7, 9 i 10/2018 de liquidacions diverses
d’exercicis
anteriors
al
corrent
(exp.
2018/005824).
https://vimeo.com/275238376#t=32m02s
7. Proposta de modificar l’article 29.1 del Conveni col·lectiu del personal laboral de
l’Ajuntament
de
Ciutadella
de
Menorca
(exp.
2018/006090).
(https://vimeo.com/275238376#t=35m28s)
8. Proposta de modificar el lloc de treball de cap d’inspecció d’obres per un lloc de
treball d’arquitecte tècnic de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca (exp.
2018/006136). (https://vimeo.com/275238376#t=44m29s)
9. Proposta de contractació mixta de subministrament (arrendament financer), obra i
servei per a la renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal de Sant
Antoni de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, modalitat lísing, mitjançant
procediment obert, tramitació ordinària i diversos criteris d’adjudicació (exp.
2018/006295). (https://vimeo.com/275238376#t=51m34s)
10. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM)
relativa als costos de l’eliminació dels SANDACH (subproductes animals no destinats
al consum humà), (exp. 2018/006244). (https://vimeo.com/275238376#t=1h07m07s)
11. Moció del Grup Municipal del Partit Popular (PP)-Ciutadella relativa a l’arribada de
creuers a Menorca (exp. 2018/006202). (https://vimeo.com/275238376#t=1h38m00s)
12. Moció que presenta el Grup Municipal Popular (PP) per a possibilitar l'accés a
Favàritx
des
de
Ciutadella
(exp.
2018/006298).
(https://vimeo.com/275238376#t=2h20m39s)
13. Precs i preguntes. (https://vimeo.com/275238376#t=2h31m24s)
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Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari del 17-05-2018)
(https://vimeo.com/275238376#t=00m07s)
L'alcaldessa demana als presents si tenen alguna cosa a objectar en contra dels termes en
què està redactat l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de dia 17 de maig 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
La secretària dóna compte de les comunicacions d’Alcaldia següents:
2.1. Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió ordinària de dia 30 de maig de 2018 per
la qual s’aprova la relació de factures número 16/2018 de crèdit reconegut per un import brut
de 3.618,33 € (exp. 2018/005681).
2.2. Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió ordinària de dia 13 de juny de 2018 per la
qual s’aprova la relació de factures número 17/2018 de crèdit reconegut per un import brut de
2.605,61 € (exp. 2018/006278).
2.3. Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió ordinària de dia 28 de març de 2018 per
la qual s’aprova el Pla de subvencions per a l’any 2018 (exp. 2018/002912).
2.4. Resolució d’Alcaldia número 49, de dia 18 de maig de 2018, per la qual es delega al
regidor Sergio Servera Moreno les facultats de dirigir, gestionar i resoldre mitjançant actes
administratius que afectin tercers en les matèries d’EDUCACIÓ pel que fa al manteniment
dels edificis educatius; i el PATRONAT MUNICIPAL D’ESCOLES INFANTILS, i deixar sense
efecte la delegació que sobre aquesta matèria tenia delegades la senyora Natividad Isidora
Benejam Bagur (exp. 2015/006005). (Ha estat publicada al BOIB número 67 de 31 de maig
de 2018).
2.5. Resolució d’Alcaldia número 50, de dia 18 de maig de 2018, per la qual es modifica el
règim de dedicacions i retribucions, i es deixa sense efecte la dedicació de la senyora
Natividad Isidora Benejam Bagur d’un 40 % de la jornada; i incrementar la dedicació del
senyor Sergio Servera Moreno, que passa a tenir un 92 % de la jornada sencera (exp.
2015/006119). (Ha estat publicada al BOIB número 67 de 31 de maig de 2018).
2.6. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 1330 de dia 31 de
maig de 2018, per la qual s’aprova la modificació de crèdits número 5 del 2018 d’incorporació
de romanents de crèdit amb un total de 4.249.287,08 €, que es finança amb romanents de
Tresoreria per a despeses generals i amb romanent de Tresoreria per a despeses amb
finançament afectat (exp. 2018/005988).
2.7. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 1443, de dia 13 de juny
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de 2018, per la qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdits número 6 del 2018 amb la
modalitat d’incorporació de romanents de crèdit per un import de 2.357.252,09 €, que es
finança amb càrrec al romanent de Tresoreria per a despeses amb finançament afectat i amb
romanent de Tresoreria per a despeses generals (exp. 2018/006460).
2.8. Escrit del Defensor del Pueblo (registre d’entrada 008901, de 25 de maig de 2018) que
certifica el rebut de l’acord de Ple que es va adoptar dia 15 de març del 2018 (exp.
2018/002514) sobre la declaració de Ciutadella com a municipi lliure de desnonaments
hipotecaris d’habitatges que suposen la primera residència; i ens remet a un estudi que ha fet
aquesta institució per si interessa a la corporació.
2.9. Escrit de la Direcció General d’Emergències i Interior (registre d’entrada 009805, de 7 de
juny de 2018) que certifica la recepció de la documentació integrada pel Pla director de
seguretat i emergències de les festes de Sant Joan de Ciutadella 2018, i que va aprovar el
Ple de l’Ajuntament dia 17 de maig de 2018.
Els presents acorden que n’estan assabentats.
Intervé l'alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/275238376#t=04m38s)
3. Proposta de donar suport a les mesures proposades pels infants de 5è i 6è de
primària de Ciutadella, amb la voluntat que Ciutadella es comprometi a avançar amb
determinació
en
la
protecció
del
medi
ambient
(exp.
2018/006145)
(https://vimeo.com/275238376#t=06m1s)
La senyora Benejam Bagur, regidora delegada, dóna compte de la proposta de l’Àrea
Socioeducativa (Servei d’Educació i Convivència), de dia 4 de juny de 2018, que va ser
dictaminada favorablement per unanimitat dels membres assistents, una vegada esmenada a
la Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió celebrada el dia 8 de juny de 2018. La
proposta, una vegada esmenada, diu:
«Vist l’informe de la tècnica del servei de dia 4 de juny de 2018, que, literalment copiat, diu:
«Atès que des del Consell Escolar Municipal es va aprovar, per consens, celebrar
conjuntament els centres educatius i l’Ajuntament el Dia Internacional de Medi Ambient 2018;
Atès que l’Ajuntament, des dels serveis municipals d’Educació, de Medi Ambient i Formació,
en col·laboració amb el Projecte Mixt d’Ocupació i Formació SOIB Jove «Biosfera 2017», han
treballat un seguit de propostes educatives encaminades a commemorar el Dia Internacional
de Medi Ambient;
Atès que el programa d’activitats ha anat dirigit a totes les franges d’edat des d’infantil fins a
batxiller i cicles formatius;
Atès que l’alumnat de 5è i 6è dels centres educatius CEIP Margalida Florit, C. Ntra. Sra. de la
Consolació, CEIP Pere Casasnovas, CEIP Pintor Torrent, C. St. Francesc de Sales i CEIP
Mare de Déu del Toro han elaborat un seguit de principis i/o propostes per a un Pacte de
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Medi Ambient a Ciutadella;
Atès que la voluntat de la corporació municipal és posar valorar aquesta proposta i veure la
conveniència d’elevar-la al Ple Municipal perquè esdevengui un compromís de l’Ajuntament
d’avançar en la direcció que planteja aquest pacte;
Inform de la necessitat de presentar el document de Pacte pel medi ambient a Ciutadella
perquè el Ple Municipal el valori i li doni suport si ho considera oportú.»
PROPÒS:
1r Donar suport a les mesures proposades pels infants de 5è i 6è de primària de Ciutadella
amb la voluntat que Ciutadella es comprometi a avançar amb determinació en la protecció
del medi ambient.
2n L’Ajuntament de Ciutadella es compromet a difondre aquestes mesures a través del web
municipal.
3r L’Ajuntament de Ciutadella es compromet a treballar amb la col·laboració dels òrgans de
participació ciutadana en favor de la protecció del medi ambient.»
Pacte pel medi ambient a Ciutadella 2018
Emmarcat dins dels objectius de Ciutadella com a Ciutat Educadora i Ciutat Amiga de la
Infància, el Consell Escolar Municipal de Ciutadella va proposar que es celebràs, de forma
conjunta entre els centres educatius i l’Ajuntament, el Dia Internacional de Medi Ambient,
amb l’elaboració, per aquest motiu, d’un programa d’activitats específic i comú per a tots els
centres educatius de Ciutadella.
Aquesta iniciativa s’ha duit a terme a partir d’una feina coordinada i en xarxa entre el Servei
Municipal d’Educació, el Servei Municipal de Medi Ambient i el Servei Municipal de Formació
i el Projecte Mixt d’Ocupació i Formació SOIB Jove «Biosfera 2017» (iniciativa de formació
finançada amb el Fons Social Europeu, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, el Consell
Insular i l’Ajuntament de Ciutadella).
L’alumnat de Biosfera 2017 ha estat l’encarregat d’elaborar el continguts de les activitats
proposades per a cada franja d’edat.
L’alumnat de 5è i 6è de primària ha elaborat una declaració de principis amb la voluntat
d’arribar a un pacte pel medi ambient a Ciutadella, fent partícip a tot el municipi d’aquest
compromís.
Per açò, es van distribuir les temàtiques relacionades amb el medi ambient i el
desenvolupament sostenible entre els centres participants.
Els alumnes i les alumnes han definit aquelles actuacions que creuen que s’han de dur a
terme respecte al desenvolupament sostenible, a la reducció del consum d’aigua, al
manteniment de la mar neta, al consum responsable, al manteniment de la qualitat de l’aire i
a les energies renovables, tenint en compte com volen que sigui el futur del nostre municipi al
respecte d’aquest tema.
Partint del recull d’aquestes propostes dels escolars, es valora la conveniència de presentar
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un document de Pacte pel medi ambient a Ciutadella, al Ple Municipal, per a donar suport a
aquests principis i formalitzar la voluntat que Ciutadella es comprometi a avançar amb
determinació a favor del medi ambient i el desenvolupament sostenible.
A continuació, es detalla la conclusió dels principis proposats per a cada una de les àrees
que s’han formulat per part de l’alumnat dels centres: Col·legi Sant Francesc de Sales, CEIP
Mare de Déu del Toro, CEIP Pintor Torent, Col·legi Nostra Senyora de Consolació, CEIP
Margalida Florit, CEIP Pere Casasnovas de Ciutadella.
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Respecte al desenvolupament sostenible, els fillets i les filletes demanen que la Ciutadella
del futur esdevengui:
• Més sostenible i neta.
• Amb menys contaminació.
• Més compromesa, per part de les persones de Ciutadella i de les autoritats, amb la
implementació i utilització de les energies renovables a la iutat i a les fàbriques.
• Més responsable respecte a les 3 R (reciclar, reduir, reutilitzar).
• Amb més espais verds.
• Una ciutadania respectuosa i més conscient respecte al medi ambient.
• Millorada respecte a les comunicacions urbanes, amb un transport i carreteres adequades.
• Amb el compromís de les autoritats amb la implementació de les energies renovables a la
ciutat i a les fàbriques.
• Amb el foment del transport amb bicicleta i a peu, així com amb la facilitació de l’adquisició
de cotxes elèctrics.
• On es faciliti, per part de les autoritats, l’ús d’energies netes a casa.
• Amb més campanyes de sensibilització respecte a la contaminació i més papereres.
• Una ciutat que no malgasti els recursos exhauribles, com l’aigua, les energies fòssils...
• Que no embruti els espais urbans i naturals.
• Que no malgasti aliments.
• On s’emprin a casa bombetes de baix consum i electrodomèstics que consumeixin poc.
• Que sigui respectuosa amb la flora i la fauna.
AIGUA
Els fillets i les filletes de Ciutadella manifesten que no hem de malgastar l’aigua potable; i les
maneres en què podem dur a terme aquest estalvi són les següents:
• Amb les accions bàsiques del dia a dia (aigua de l’aixeta, reaprofitament de l’aigua).
• Regar amb aigua aprofitada i de pluja amb aljubs.
• Revisar les canonades.
• Limitar el consum de l’aigua a les cases, fàbriques i als entorns rurals.
• Limitar la construcció de piscines.
• Modernitzar les instal·lacions hidràuliques.
LA MAR
Respecte a la mar, els fillets i les filletes de Ciutadella volen que estigui ben neta i, per açò,
es comprometen a:
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• Evitar emprar més plàstics del compte; utilitzar bosses de tela, de paper; no usar tants de
productes embalats...
• Reciclar els plàstics.
• Recollir els plàstics sempre que els trobem a la mar.
• No embrutar la platja.
• Conscienciació respecte a les 3R (reciclar, reduir, reutilitzar).
• No deixar xarxes ni hams.
• Emprar més les papereres de reciclatge als llocs públics.
• Contaminar menys.
• Campanyes de conscienciació respecte a la contaminació de la mar.
CONSUM RESPONSABLE
Els fillets i filletes de Ciutadella han formulat els següents principis sobre el consum
responsable; els infants han formulat els principis següents:
• Aprofitar més la llum natural.
• No malgastar els recursos i ser conseqüent amb les 3R (reciclar, reduir, reutilitzar).
• No abusar dels vehicles ni dels electrodomèstics.
• Usar transport net.
• No abusar de l’aire condicionat ni de la calefacció.
• Reduir el consum de plàstic i usar productes biodegradables.
• Usar més energies renovables.
• Més campanyes de conscienciació sobre el consum responsable.
• Comprar productes que respectin la flora i la fauna.
• Canviar bombetes tradicionals per les de baix consum.
• Modernitzar els mitjans de transport i la tecnologia que respectin el medi ambient.
• Evitar la sobreexplotació dels recursos.
AIRE
Respecte a l’aire, els fillets i les filletes de Ciutadella volen tenir un aire de qualitat, i per açò
acorden els principis següents:
• Facilitar l’ús de vehicles elèctrics.
• Usar transport net per als trajectes curts; i, per els llargs, usar transport públic o compartir
cotxe.
• Millorar la xarxa de carril de bicicletes a Ciutadella (que passi per davant de les escoles).
• Cuidar els boscos i les plantes.
• Usar energies renovables a les cases; i sobretot a les fàbriques, uns dels principals
productors de CO2.
• Bones pràctiques per evitar els incendis, ja que aquests contaminen i eliminen els boscos,
que són els que netegen l’aire.
ENERGIES RENOVABLES
Respecte a la utilització de les energies renovables, els fillets i les filletes de Ciutadella han
arribat a l’acord dels principis següents:
• Energies renovables per frenar el canvi climàtic, perquè les generacions futures tenguin un
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futur millor.
• Energies renovables, perquè són més pràctiques i millors per al medi ambient.
• Energies renovables, perquè reduirien el forat de la capa d’ozó.
Intervencions
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/275238376#t=10m59s)
Intervé la senyora Benejam Bagur (https://vimeo.com/275238376#t=11m56s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila LLuch (https://vimeo.com/275238376#t=12m07s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/275238376#t=12m31s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila LLuch (https://vimeo.com/275238376#t=13m24s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
4. Proposta conjunta de PSM Més per Menorca, PSOE, GxC i UPCM d’adhesió al
manifest «Blindem les pensions a la Constitució» (exp. 2018/006080)
(https://vimeo.com/275238376#t=13m47s)
L’alcaldessa dóna compte de la proposta conjunta del PSM Més per Menorca, del PSOE, de
GxC i d’UPCM de dia 1 de juny de 2018, signada pels portaveus, que va ser dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió ordinària de dia 7 de juny de
2018, amb 5 vots a favor (PSM, PSOE, GxC i UPCM); i 2 reserves de vot (PP), que diu:
«Atès que la plataforma de pensionistes de Ciutadella va manifestar a l’Ajuntament de
Ciutadella que s’adherís al manifest «Blindem les pensions a la Constitució;
Atès que més de cinquanta ajuntaments han aprovat l’adhesió a aquest manifest, que
representen més de dotze milions de ciutadans i ciutadanes;
Atès que els grups municipals PSM-Més per Menorca, PSOE, GxC i UPCM defensam un
sistema públic de pensions, i volem mostrar el nostre suport a aquest manifest;
És per tot açò que presentam al Ple de l’Ajuntament de Ciutadella la següent proposta per a
aprovar-la:
Primer: Adherir-nos al manifest «Blindem les pensions a la Constitució», i, per tant, instar el
Govern de l’Estat i el Congrés dels Diputats a promoure una reforma de la Constitució que
inclogui la prohibició expressa que qualsevol govern, actual o futur, pugui tocar, retallar o
privatitzar, totalment o parcialment, el sistema públic de pensions. Un article que reculli com a
obligació constitucional el manteniment del poder adquisitiu real de les pensions, i, per tant,
la impossibilitat que cap tipus de mesura (ja siguin retallades, pujades d’imposts,
copagaments, augment de les tarifes dels serveis bàsics o qualsevol altre) pugui afectar les
pensions, excepte aquelles que siguin favorables per a aquestes.
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Segon: Comunicar al Govern de l’Estat, al Congrés dels Diputats, a la Plataforma de
Pensionistes de Ciutadella i a la MERP aquest acord.»
Tot seguit, l’alcaldessa llegeix el manifest, que es transcriu a continuació:

BLINDEM LES PENSIONS A LA CONSTITUCIÓ
MERP
(Mesa Estatal pel Referèndum sobre les Pensiones)
En els darrers anys assistim al deteriorament de les pensions públiques i a la pèrdua del seu
poder adquisitiu. Noves mesures, com el factor de sostenibilitat, retallaran encara més les
futures pensions. l hi ha un reiterat intent per ampliar el negoci dels fons de pensions privats,
sobre la base de la degradació del sistema públic.
Vivim una situació d'alarma social pel perill que corre un dels pilars fonamentals de la nostra
societat, un eix de solidaritat intergeneracional i interterritorial. Les pensions públiques no
només són un dret, un símbol de progrés i una conquesta democràtica, sinó que, a més,
suposen un matalàs per a milers de famílies, i el futur de les noves generacions.
Copejar les pensions públiques és atacar a tota la societat; els actuals pensionistes, que
veuen empitjorar les seves condicions de vida; i els futurs pensionistes, als quals s'amenaça
amb una substancial reducció dels ingressos.
És per açò que cal protegir-les, com a columna vertebral de l'estat social, mitjançant una
reforma de la Constitució que reforci com a dret fonamental i manament constitucional
inexcusable per als poders públics la prohibició de la privatització de les pensions públiques i
la degradació del seu poder adquisitiu.
Si es va blindar el pagament del deute, amb més raó cal blindar les pensions a la Constitució
per tal de donar prioritat absoluta al sistema públic de pensions i a la seva revalorització.
Ningú no pot considerar que els bancs són més importants que les generacions que, amb el
seu esforç i la seva vida, construeixen el país.
Impulsat per la Mesa Estatal pel Blindatge de les Pensions (MERP), centenars
d'organitzacions i milers de professionals conformen ja un ampli moviment social, present en
tot el país, que, sense distinció d'ideologies, credos religiosos ni sigles partidistes, uneix
aquells que creiem que cap diferència política ni tècnica ha d’estar per damunt d'allò que ens
uneix: s'han de blindar les pensions a la Constitució.
Per tot açò, els i les sotasignats, instam el Govern de l'Estat i el Congrés dels Diputats a
promoure: "Una reforma de la Constitució que inclogui la prohibició expressa que qualsevol
govern, actual o futur, pugui tocar, retallar o privatitzar, totalment o parcialment, el sistema
públic de pensions. Un article que reculli com a obligació constitucional el manteniment del
poder adquisitiu real de les pensions, i, per tant, la impossibilitat que cap tipus de mesura, ja
siguin retallades, pujades d'imposts, copagaments, augment de les tarifes dels serveis bàsics
o qualsevol altre que pugui afectar les pensions, excepte aquelles que siguin favorables per a
aquestes".
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I feim una crida a tota la societat a adherir-se a la recollida de dos milions de signatures
per blindar les pensions a la Constitució, i a donar suport, també, a les mocions que la
MERP presenta en tots els ajuntaments i parlaments autonòmics del país. Tocar les
pensions suposa creuar una línia vermella que no hem de permetre.
(És una traducció literal del document original en castellà)»
Intervencions
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/275238376#t=18m24s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/275238376#t=20m16s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/275238376#t=21m10s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/275238376#t=22m44s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/275238376#t=24m15s)
Acord
Se sotmet la proposta conjunta a votació, que S’APROVA per quinze (15) vots a favor (6
PSM MxM, 4 PSOE, 3 GxC i 2 UPCM): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila
Lluch, el senyor José Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ,
el senyor José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura
ANGLADA SEARA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra
MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan
SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio
SERVERA MORENO, el senyor Sebastià SERVERA MOLL, el senyor Juan TRIAY LLUCH i el
senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO; i sis (6) abstencions de vot (PP): les del
senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan
David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, el senyor Adolfo
VILAFRANCA FLORIT i el senyor Juan CARRASCO DOMINGO.
5. Proposta d’aprovar l’Inventari de béns i drets consolidats de l’Ajuntament de
Ciutadella,
actualitzat
el
31-12-2017
(exp.
2018/005886)
(https://vimeo.com/275238376#t=27m32s)
L’alcaldessa dóna compte de la seva proposta de dia 4 de juny de 2018, que va ser
dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió ordinària de dia 7
de juny de 2018, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vot (PP i UPCM),
que diu:
«Atès que les administracions locals estan obligades a disposar d'un inventari de tots els
béns i drets, qualsevol que sigui la seva naturalesa i forma d'adquisició; l’Inventari de béns
municipals de què disposa l’Ajuntament es va fer l’any 1992 com a conseqüència de l’entrada
en vigor de la norma comptable que obligava, entre altres assumptes, a incorporar la partida
doble (PGC), i a imputar cadascun dels béns al respectiu compte, definir les amortitzacions, i
calcular les amortitzacions acumulades en el balanç;
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Atès que aquestes dades resulten imprescindibles per a la rendició de comptes, per la qual
cosa, anualment, s’ha fet una rectificació de l’Inventari de béns a final de cada exercici, i s’hi
han incorporat les variacions (altes, baixes i modificacions) dels béns, amb el càlcul de
l’amortització de l’exercici i l’amortització acumulada;
Atès que la finalitat bàsica ha estat donar compliment a la norma comptable, i el programa de
què es disposava estava orientat, bàsicament, a comptabilitat; però de les dades comptables
no es pot extreure suficient informació, sobretot respecte als béns immobles;
A més de l'anterior, i atès que, des des de l'any 2002, les noves incorporacions, almenys en
béns immobles, no s'han reflectit en l'inventari existent, per la qual cosa no figura fitxa de
catalogació de les finques i només existeixen en l’àmbit comptable, s'ha de recórrer al
Registre de la Propietat, del qual només s'obtenen la informació de titularitat i les dades
físiques d'ubicació, no les relatives a la naturalesa dels béns;
Així, l'Ajuntament no disposava d'un inventari real, només actualitzat amb els moviments
comptables d'any rere any, que es trobava de forma dispersa, i hi mancava incloure-hi i
classificar-hi documentació de finques diverses que, de forma aïllada, custodia Secretaria, i,
atesa la necessitat de disposar d'un inventari, que, malgrat depengui de Secretaria, estigui en
un format i suport que el faci utilitzable per part dels diferents serveis municipals, es va
considerar necessari elaborar un nou inventari de béns i drets consolidat;
Per tot açò, es va incoar expedient per a la contractació de la redacció d'un nou inventari de
béns de l'Ajuntament de Ciutadellla, a més del propi dels seus organismes autònoms, el
Patronat Municipal de l'Hospital i el Patronat d'Escoles Infantils, el qual ha estat lliurat per
SILME SA, empresa adjudicatària;
Atès que els treballs de revisió íntegra que s'han duit a terme integren:
EPÍGRAF 1. BÉNS IMMOBLES. Inclou edificis, terrenys, vials, zones verdes. Elaboració de
les fitxes segons el reglament de béns de les Entitats locals, a les que s’afegirà
documentació en suport informàtic de plànols, fotografies, fitxes cadastrals.
EPÍGRAF 3. Béns HISTÒRICS I ARTÍSTICS. Elaboració de les fitxes segons el Reglament
de béns de les entitats locals, a les quals s’afegirà documentació en suport informàtic de
fotografies, i de les que es considerin adients per Secretaria, d’aquells béns mobles de
caràcter històric o artístic en els edificis municipals, a excepció dels materials del Museu
Municipal.
EPÍGRAF 4. VALORS MOBILIARIS. Inclou els títols i les participacions. Elaboració de les
fitxes segons el Reglament de béns de les entitats locals.
EPÍGRAF 5. VEHICLES. Inclou els vehicles i la maquinària autopropulsada, les motocicletes,
les bicicletes. Elaboració de les fitxes segons el Reglament de béns de les entitats locals.
EPÍGRAF 7. ALTRES BÉNS MOBLES. Inclou el mobiliari pròpiament dit, maquinària,
instal·lacions tècniques, estris, equipament informàtic. Elaboració de les fitxes segons el
Reglament de béns de les entitats locals.
EPÍGRAF 8. BÉNS EN CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA. Elaboració de les fitxes segons el
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Reglament de béns de les entitats locals.
AMORTITZACIONS. Càlcul de l’amortització acumulada de cadascun dels béns, amb els
percentatges i la vida útil, determinat per l’Ajuntament.
POSADA A DISPOSICIÓ. L'inventari de béns relacionarà els béns i drets municipals de
l'Ajuntament en suport informàtic amb relació al programa de compatibilitat, com també en el
Llibre d'Inventari General Consolidat -en paper i arxiu electrònic-, amb la confecció d’una
relació individualitzada o en fitxes, dins de cada epígraf, am la numeració correlativa dels
béns, amb les dades de descripció, llindes, superfície, títol, referències cadastrals,
urbanístiques, naturalesa jurídica, ubicació, plànols i valoració, segons escaigui;
Atès que, una vegada elaborat el nou inventari de béns de l'Ajuntament de Ciutadella, i vist
que s'acompleixen les determinacions establertes en els articles 17 i següents de l’RD
1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de béns de les entitats locals;
I atès el que disposa l'article 132 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears, que determina que el Ple és l'òrgan competent per a l'aprovació,
rectificació i comprovació de l'inventari;
Vist l’informe emès per part de la secretària municipal, en data del 4-06-18;
Es proposa a l'alcaldessa que proposi al Ple de l'Ajuntament l'adopció de l'acord següent:
Primer. Aprovar l'Inventari de béns i drets consolidats de l'Ajuntament de Ciutadella, tal com
s'ha presentat i consta a l'expedient, actualitzat el dia 31-12-2017, el qual conté les
determinacions establertes en el Reglament de béns de les entitats locals, i que es reflecteix
en el resum següent:
RESUM PER EPÍGRAFS AJUNTAMENTS
1. Immobles

PMEI

125.984.867,41 € 435.716,28 €

PMH

CONSOLIDAT

160.650,57 € 126.581.234,26 €

2. Drets reals

0'00€

0'00€

0'00€

0'00€

3. Mobles
històrics/artístics

0'00€

0'00€

0'00€

0'00€

23.820,26 €

0'00€

0'00€

23.820,26 €

918.110,99 €

0'00€

63.596,45 €

981.707,44 €

0'00€

0'00€

0'00€

0'00€

4.147.717,86 € 192.181,96 €

824.048,60 €

5.163.948,42 €

0'00€

0'00€

4. Valors mobiliaris
5. Vehicles
6. Semovents
7. Altres béns mobles
8. Béns i drets revertibles

0'00€

0'00€

131.074.516,52 € 627.898,24 € 1.048.295,62 € 132.750.710,38 €
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VALOR
Ajuntament
Patronat Hospital
Patronat E. Infantils

131.074.516,52 €

AMORTITZACIÓ VALOR ACTUAL
1.981.481,06 € 103.920.775,54 €

1.048.295,62 €

41.352,26 €

199.013,45 €

627.898,24 €

19.580,04 €

281.012,88 €

Segon. Trametre còpia de l'inventari, autoritzada per la secretària amb el vistiplau de
l'alcaldessa, els òrgans competents de l'Administració de l'Estat i de la CAIB, als efectes
prevists a l'article 32 del Reglament de béns i l'article 86 del text refós de les disposicions en
matèria de règim local."
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/275238376#t=30m25s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/275238376#t=31m01s)
Acord
Se sotmet la proposta conjunta 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 d’aprovar els descàrrecs 1, 3, 4, 6, 7, 9 i 10/2018 de liquidacions diverses
d’exercicis
anteriors
al
corrent
(exp.
2018/005824)
(https://vimeo.com/275238376#t=32m02s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dóna compte de la proposta de l’Àrea d’Organització
i Seguretat Ciutadana (Servei de Gestió Tributària), de dia 29 de maig de 2018, que va ser
dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió ordinària de dia 7
de juny de 2018, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vot (PP i UPCM),
que diu:
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«Vistes les propostes de descàrrecs 1/2018, 3/2018, 4/2018, 6/2018, 7/2018, 9/2018 i
10/2018 de liquidacions diverses, que es detallen a continuació:
Descàrrec

Import

Exercicis

Motiu

1/2018

38.055,13

2013-2017

Rebuts ja anul·lats per resolució o acord i resta
pendent aprovar el descàrrec.

3/2018

105.419,54

2015.2017

Liquidacions incorrectes.

4/2018

16.475,15

2010-2014

Rebuts ja anul·lats per resolució o acord i resta
pendent aprovar el descàrrec.

6/2018

65.601,70

2010-2017

Liquidacions incorrectes.

7/2018

130.730,98

2014-2017

Liquidacions
l’Ajuntament.

9/2018

5.330,00

2016-2017

Multes. Sancions prescrites

10/2018

15.490,00

2017

Multes. Expedients arxivats

el

titular

de

les

quals

és

Presentades per l'empresa col·laboradora RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE TRIBUTOS
LOCALES, SL, basant-se en els motius, informes i les circumstàncies que s’adjunten a les
liquidacions;
Vist que en la proposta del Servei de Recaptació consta que aquestes liquidacions pertanyen
als exercicis de 2010 a 2017 i, per tant, l’òrgan competent per aprovar el descàrrec és el Ple
de l’Ajuntament;
Vist l'informe emès pel cap de Rendes, de data del 28-05-2018 i amb la prèvia la fiscalització
econòmica i financera que correspongui per part d’Intervenció, el regidor que subscriu
PROPOSA:
a) Aprovar els següents descàrrecs de rebuts que corresponen a exercicis anteriors al
corrent, ja que les liquidacions incorrectes estan anul·lades per l’òrgan competent:
Núm. Descàrrec

Import

Exercicis

Motiu
Liquidacions ja anul·lades per resolució o
acord.

1/2018

38.055,13

2013 a 2017

4/2018

16.475,15

2010 a 2014

7/2018

130.730,98

2014-2017

Rebuts emesos a nom de l’Ajuntament.
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b) Aprovar l’anul·lació i el descàrrec de les liquidacions següents basant-se en els informes
i les circumstàncies que s’hi adjunten:
Núm. descàrrec

Import

Exercicis

Motiu

3/2018

105.419,54

2015-2017

Liquidacions incorrectes.

6/2018

65.601,70

2010-2017

Liquidacions incorrectes.

9/2018

5.330,00

2016-2017

Sancions trànsit prescrites.

10/2018

15.490,00

2017

Sancions arxivades.

c) Notificar l’acord que s’adopti a l’empresa col·laboradora de recaptació REGESTRIL, SL.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà."
Intervencions
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/275238376#t=33m45s)
Acord
Se sotmet la proposta conjunta a votació, que S’APROVA per dotze (12) vots a favor (6
PSM MxM, 4 PSOE i 2 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, el senyor Sergio SERVERA MORENO i el senyor Sebastià SERVERA MOLL; i nou
(9) abstencions de vot (6 PP, 2 UPCM i 1 GxC): 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, el senyor José Felipe
NEGRETE CABALLERO i la senyora Natividad Isidora BENEJAM BAGUR.
7. Proposta de modificar l’article 29.1 del Conveni col·lectiu del personal laboral de
l’Ajuntament
de
Ciutadella
de
Menorca
(exp.
2018/006090)
(https://vimeo.com/275238376#t=35m28s)
El senyor Salord Justo, regidor delegat, dóna compte de la proposta de l’Àrea d’Organització
i Seguretat Ciutadana (Servei de Recursos Humans), de dia 4 de juny de 2018, que va ser
dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió ordinària de dia 7
de juny de 2018, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vot (PP i UPCM),
que diu:
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«En el Conveni Col·lectiu per al personal laboral vigent des del 2001, s’estableix el sistema
retributiu del personal contractat de l’Ajuntament de Ciutadella, d’acord amb l’article 27 EBEP
i l’article 22.1 del RDL 1/1995, de 24 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’estatut dels treballadors.
A aquests efectes, l’article 29.1 del Conveni Col·lectiu estableix, literalment:
«Amb caràcter general es reconeixerà un complement d’antiguitat, constituït per una
quantitat fixa, que s’abonarà a partir del primer dia del mes en què faci tres anys de serveis
efectius.
Els membres de la CIVS seran els encarregats d’estudiar la quantitat econòmica que
correspondrà a aquest complement.
Sense perjudici de l’esmentat anteriorment, las quantitats que percebés cada
treballador en concepte d’antiguitat es mantindran fixes i inalterables en les actuals quanties i
es consolidaran com a complement personal no absorbible.»
Atès que s’ha constatat que en tot el temps de vigència del Conveni aquest article no ha estat
aplicat en els termes previstos en aquest, sinó que el sistema efectivament aplicat per
l’Ajuntament de Ciutadella per al seu personal laboral, ja des d’abans de l’aprovació del
vigent Conveni Col·lectiu, i que es va continuar aplicant posteriorment, és el mateix que el
reconegut als funcionaris municipals;
L'aplicació esmentada venia fonamentada per la previsió de les bases d’execució dels
pressuposts municipals, que, any rere any, preveia en el punt 6è de la base 12a, sobre
retribucions del personal de l’Ajuntament, respecte del personal laboral:
«Les retribucions per antiguitat seran, tant pel que fa a la seva acreditació (triennis), com pel
que respecta a les seves quanties, iguals a la dels funcionaris, amb relació al nivell de
titulació (A, B, C, D o E) exigit per l'accés a cada plaça.»;
Atesa la conveniència que el Conveni Col·lectiu, com a marc normatiu competent per a la
regulació del règim retributiu del personal laboral de l’Ajuntament de Ciutadella, estableixi
correctament el complement d’antiguitat que la corporació municipal aplica als seus
treballadors;
Atesa la competència de la Mesa Negociadora del Personal Laboral, d’acord amb l’article
26.3 de l'RDL 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut
dels treballadors i l’article 8 del Reglament d’organització i funcionament de les meses
negociadores de l’Ajuntament de Ciutadella (BOIB núm. 47, del 31-03-2012);
Vist que en la reunió de la mesa negociadora del personal laboral de l’Ajuntament de
Ciutadella de dia 16-02-2018 es va acordar l’aprovació de la proposta de modificació del
Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l’Ajuntament de Ciutadella;
Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data de l'1-06-2018;
PROPOSA:
Aprovar el següent acord per a la modificació del Conveni Col·lectiu:
ACORD DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE
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L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA
PRIMER. Modificar l’article 29.1 del Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament
de Ciutadella, que queda redactat de la manera següent:
«1. Antiguitat
Les retribucions per antiguitat s’abonaran amb els mateixos criteris d’acreditació i quanties
que els reconeguts per a la funció pública de l’Ajuntament de Ciutadella, amb relació al nivell
de titulació exigit per a l’accés a cada lloc de treball.
Es reconeixeran igualment, a aquest efecte, els serveis prestats a les distintes
administracions en règim de funció pública, contractació administrativa o laboral, amb els
mateixos criteris i les quanties que els reconeguts als funcionaris de l’Ajuntament.»
SEGON. Com a règim transitori, es reconeixerà el complement d’antiguitat, inclusivament els
serveis prestats en altres administracions, a aquells treballadors que ho haguessin sol·licitat
amb anterioritat a l’aprovació d’aquest acord, amb efecte a partir del mes següent de la data
de la seva sol·licitud.
TERCER. Aquest acord entrarà en vigor a partir de la data de la seva aprovació pel Ple de
l’Ajuntament, independentment de la data de publicació al BOIB.»
Intervencions
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/275238376#t=39m57s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/275238376#t=40m45s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/275238376#t=41m52s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/275238376#t=42m34s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
8. Proposta de modificar el lloc de treball de cap d’inspecció d’obres per un lloc de
treball d’arquitecte tècnic de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca (exp. 2018/006136)
(https://vimeo.com/275238376#t=44m29s)
El senyor Salord Justo, regidor delegat, dóna compte de la proposta de l’Àrea d’Organització
i Seguretat (Servei de Recursos Humans), de dia 4 de juny de 2018, que va ser dictaminada
a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió ordinària de dia 7 de juny de
2018, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vot (PP i UPCM), que diu:
«Atès l’informe de l’Àrea de Territori i Entorn del 4-06-2018 en què se sol·licita la modificació
d’un lloc de treball de cap inspecció obres per un lloc de treball d’arquitecte tècnic;
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Atès l’article 74 TREBEP, que estableix:
«Les administracions públiques estructuraran la seva organització a través de relacions de
llocs de treball o d’altres instruments organitzatius similars que comprendran, almenys, la
denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els cossos o escales, en el
seu cas, a què estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions
complementàries.»;
Vist que actualment l’Ajuntament es troba en procés d’elaboració de la relació de llocs de
treball i que, amb mancança d’aquest instrument d’ordenació dels llocs, l’única eina on
consten els llocs de treball de l’Ajuntament és l’annex de personal aprovat amb els
pressuposts municipals, d’acord amb l’article 18 de l’RD 500/1990, de 20 d’abril;
Vist que en l’annex de personal dels pressuposts municipals de 2017 hi constava un lloc de
treball com a «cap inspecció obres», amb nivell de destí 20 i complement específic de 927,28
€ mensuals, i que en l’annex de personal del pressuposts municipals de 2018 consta la
modificació d’aquest per un lloc de treball com a «arquitecte tècnic» amb nivell de destí 18 i
complement específic de 927,28 € mensuals;
Atès que el canvi com a arquitecte tècnic implica la modificació de condicions de feina i les
corresponents retribucions complementàries del lloc de treball, i vist l'article 22.2 i) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local sobre la competència del Ple per
determinar la quantia de les retribucions fixes i periòdiques dels funcionaris;
Atès que actualment aquest lloc de treball es troba vacant;
Vist l’informe del tècnic superior de Recursos Humans del 4-06-2018;
Per tot l’exposat,
PROPÒS:
PRIMER: Modificar el lloc de treball de cap inspecció d’obres de l’Ajuntament de Ciutadella,
que passa a ser un lloc de treball d’arquitecte tècnic, de l’escala d’administració especial,
classe tècnic mitjà, subgrup A2, amb nivell de destí 18 i complement específic de 927,28 €
mensuals.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/275238376#t=46m49s)
Intervé el senyor Salord Justo (https://vimeo.com/275238376#t=48m41s)
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/275238376#t=50m05s)
Intervé el senyor Salord Justo (https://vimeo.com/275238376#t=50m27s)
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Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per quinze (15) vots a favor (6 PSM MxM,
4 PSOE, 3 GxC i 2 UPCM): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el
senyor José Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor
José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA
SEARA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra MOLL
TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD
JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA
MORENO, el senyor Sebastià SERVERA MOLL, el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor
José Felipe NEGRETE CABALLERO; i sis (6) abstencions de vot (PP): les del senyor
Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan David
BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, el senyor Adolfo
VILAFRANCA FLORIT i el senyor Juan CARRASCO DOMINGO.
9. Proposta de contractació mixta de subministrament (arrendament financer), obra i
servei per a la renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal de Sant
Antoni de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, modalitat lísing, mitjançant
procediment obert, tramitació ordinària i diversos criteris d’adjudicació (exp.
2018/006295) (https://vimeo.com/275238376#t=51m34s)
Prèviament al debat, es passa a votació la ratificació de la inclusió del punt en l'ordre del dia
(d'acord amb l'article 53.3 del Reglament orgànic municipal), que s'aprova per unanimitat (21
vots dels membres presents), atès que la proposta no va ser dictaminada per la comissió
informativa respectiva. A continuació, l’alcaldessa dóna compte de la proposta de l’Àrea
d’Organització i Seguretat Ciutadana (Serveis Jurídics) de dia 11 de juny de 2018, que diu:
«ASSUMPTE: APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MIXT DE
SUBMINISTRAMENT, OBRA I SERVEI PER A LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL
DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL SANT ANTONI, MODALITAT LÍSING, PER
PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, OFERTA MÉS AVANTATJOSA,
DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ.
Atès que, en data del 9-04-2018, la tècnica d'esports i l'enginyer municipal de camins, canals
i ports van emetre la proposta de plec de prescripcions tècniques que ha de regir la
contractació per a la substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal de Sant
Antoni, del terme municipal de Ciutadella de Menorca;
Atès que, en data del 7-06-2018, la tècnica d'esports va emetre informe tècnic de la
necessitat de la contractació de la substitució de la gespa del camp de futbol Sant Antoni, en
el sentit que es transcriu a continuació:
«(...) Atès l’estat actual de la gespa del camp municipal de futbol de Sant Antoni, i entenent que
aquesta ha arribat al final de la seva vida;
Atès que l’Ajuntament de Ciutadella té l'interès de fer la millora de la substitució de la gespa artificial
de tots els camps municipals de futbol, entre els quals hi ha el camp municipal de Sant Antoni;
Atès que des de l’àrea financera ja s’ha generat el crèdit necessari per poder dur a terme
l’adjudicació d’aquesta feina, per un import màxim de 185.000 € (IVA inclòs);
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Vists els punts abans exposats, des del nostre servei deixam constància de la necessitat de
substituir l’actual gespa artificial del camp municipal de futbol de Sant Antoni, i demanam es pugui
iniciar el procés per fer l’adjudicació de la feina esmentada (...)»;

Atès que en data del 7-06-2018, mitjançant providència el regidor delegat de l'Àrea d'Esports,
va manifestar la necessitat de renovar la gespa del camp de futbol de Sant Antoni pel motiu
següent:
«(...) Atès que actualment la gespa artificial existent es troba en la fase final de la seva vida útil i,
per tant, en un estat important de degradació, que ve motivat, en part, per l'estat defectuós de la
gespa preexistent i per l'ús intensiu que té aquest camp, en el qual s'hi realitzen una gran quantitat
d'entrenaments i de partits;
Atès que les actuacions necessàries per a corregir els problemes que presenta la gespa artificial
d'aquest camp són costoses i no solucionen el problema, i atès que els possibles riscos de causar
lesions als usuaris del camp és el fet pel qual esdevé necessari substituir la totalitat de la superfície
de la gespa artificial per una nova gespa d'última generació, amb farcit de sorra i granulat de
cautxú;
Vist l'article 28 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP), pel qual s'ha de determinar
amb precisió la naturalesa, l’extensió de les necessitats que es pretenen cobrir, amb el contracte
projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les;
Vist l'article 116 de la LCSP, la celebració dels contractes per part de les administracions públiques
requerirà la tramitació prèvia del corresponent expedient, que s'iniciarà per l'òrgan de contractació
amb la motivació de la necessitat del contracte;
Per tot açò, DISPÒS:
PRIMER. Que s’iniciïn, per part del Departament de Contractació, els tràmits necessaris per a
l'aprovació de l'expedient de contractació mixta que inclou l’obra, el subministrament de la gespa i el
servei, amb destí al camp de futbol municipal Sant Antoni i pel sistema d’arrendament financer
(lísing).
SEGON. Que, per part dels serveis jurídics municipals de l'Àrea de Contractació, s'emeti informe de
necessitat sobre la contractació del subministrament, obra i servei d’instal·lació de gespa artificial al
camp de futbol Sant Antoni de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, tot indicant l'òrgan de
contractació que haurà d'adoptar la resolució d'inici dels tràmits necessaris per a la contractació del
servei assenyalat.(...)”;

Atès que, en data del 8-06-2018, l'enginyer municipal de camins, canals i ports va emetre
informe sobre les condicions tècniques que ha de regir la contractació assenyalada;
Atès que, en data de l’11-06-2018, el servei jurídic municipal ha emès informe sobre la
necessitat, el procediment a seguir i la determinació de l'òrgan de contractació;
Atès que consta incorporada a l'expedient la resolució de l'Àrea d'Organització i Seguretat
Ciutadana, en virtut de la qual, per part d’Alcaldia, es resol iniciar l'expedient de contractació
per a la contractació mixta de subministrament, obra i servei per a la substitució de la gespa
artificial del camp de futbol municipal «Sant Antoni», del terme municipal de Ciutadella de
Menorca, modalitat lísing, per procediment obert, tramitació ordinària, oferta més avantatjosa,
diversos criteris d'adjudicació; i declarar la necessitat de la contractació; i demana que es
duguin a terme els tràmits corresponents per a l'aprovació de l'expedient;
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Atès que l'actuació de renovació de la gespa artificial del camp de futbol Sant Antoni del
terme municipal de Ciutadella de Menorca es troba afectada pel Conveni de col·laboració
entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella per a regular la col·laboració
d'ambdues administracions en el desenvolupament dels projectes financerament sostenibles,
on en el pacte quart preveu: «(...) El Consell Insular de Menorca es compromet a aportar a
l'Ajuntament de Ciutadella, en concepte de transferència de capital i amb càrrec a les partides 6 17200
7620000, 6 17200 7620001 i 5 34100 7624700 del pressupost de 2017, les quantitats màximes que
s'assenyalen a continuació per a l'execució dels següents projectes financerament sostenibles
municipals: (...) Substitució de la gespa artificial a 3 camps de futbol 11 municipals (...) aportació
màxima del CIME 270.000 € (...)»;

Atès que consta incorporada a l'expedient la proposta de Plec de clàusules administratives
particulars que han de regir la contractació mixta de subministrament, obra i servei per a la
substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal Sant Antoni, modalitat lísing, del
terme municipal de Ciutadella de Menorca, per procediment obert, tramitació ordinària, oferta
més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, emesa pel servei jurídic municipal i
Secretaria;
Atès que consta incorporat al present expedient la document de retenció de crèdit per un
import corresponent a la despesa que comporta la present contractació en l'exercici
pressupostari 2018 i amb càrrec a la partida núm. 933.648.00 i 93335800 del pressupost
municipal vigent;
Vist l'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en
endavant «LCSP»), les entitats del sector públic no poden subscriure altres contractes que
aquells que siguin necessaris per al compliment i la realització dels seus fins institucionals; a
aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el
contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les, quan
s'adjudiqui per un procediment obert, restringit o negociat sense publicitat, han de ser
determinades amb precisió, i amb la constància en la documentació preparatòria, abans
d'iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació;
Vist l'article 29.2, apartats y), d) i k) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears, els municipis de les Illes Balears tenen com a competències
pròpies, entre d'altres, les següents: regulació i gestió dels equipaments esportius i d’oci i
promoció d’activitats; gestió del patrimoni municipal, regulació del seu ús o destí, conservació
i manteniment; ordenació de l’ús dels seus serveis, equipaments, infraestructures,
instal·lacions i espais públics;
En conseqüència, queda justificada la necessitat de contractar el contracte mixt de
subministrament, obra i servei per a la substitució de la gespa artificial del camp de futbol
municipal Sant Antoni, del terme municipal de Ciutadella de Menorca, modalitat lísing, per tal
de poder garantir el compliment de les obligacions legalment establertes;
Vist l'article 99.3 de la LCSP, en el qual es determina que sempre que la naturalesa o
l'objecte del contracte ho permetin, s'ha de preveure la realització independent de cadascuna
de les seves parts, mitjançant la divisió en lots, podent-se reservar lots de conformitat amb el
que disposa la disposició addicional quarta. No obstant açò, l'òrgan de contractació pot no
dividir en lots l'objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids, que s'han de justificar
degudament en l'expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d'obres;
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Atès que, atenent a l'objecte del contracte, la realització independent de les prestacions
compreses en aquest en dificultaria la correcta execució des del punt de vista tècnic,
organitzatiu, de coordinació i d'eficiència de les diverses prestacions pel fet que les
prestacions complementàries són necessàries per a la prestació principal i l'execució d'una
depèn de la correcta execució de les altres;
Atès que, vistes les característiques de l'objecte del contracte, es considera que el
procediment més adequat és el procediment obert, la tramitació ordinària, oferta més
avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació;
Vists els articles 116, 117 i 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic;
Vist l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, el Ple
podrà delegar l’exercici de les seves atribucions conferides per Llei en la Junta de govern
local, per la qual cosa es considera necessari per tal de donar agilitat a la tramitació la
delegació en Junta de Govern de l’exercici de les competències com a òrgan de contractació
de la present licitació; i s’ha d’estar a l’efecte d’allò regulat a l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic i a l’article 216 del Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
d’entitats locals;
Examinada la documentació i els informes que obren en el present expedient, a l'empara de
la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic i l’article 174 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 4 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, amb l’emissió prèvia de l’informe favorable
d'Intervenció i del servei jurídic municipal, al Ple de la Corporació, PROPÒS:
PRIMER. Autoritzar l’ampliació de les despeses plurianuals que comporta la present licitació
relativa a la contractació mixta de subministrament, obra i servei per a la renovació de la
gespa artificial per al camp de futbol municipal Sant Antoni, per un termini de 10 anys, a
l’empara de l’article 174 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 4 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals.
SEGON. Declarar necessària la contractació del contracte mixt de subministrament, obra i
servei per a la renovació de la gespa artificial del camp de futbol Sant Antoni del terme
municipal de Ciutadella de Menorca, en la modalitat lísing, pels motius assenyalats en el cos
del present escrit, i en els informes de necessitat de la tècnica d'Esports de data del 7-062018 i l’informe jurídic de data de l’11-06-2018, a l'empara de l'article 28.1 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
TERCER. Aprovar l'expedient de contractació mixt de subministrament, obra i servei, per a la
renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal Sant Antoni, per la modalitat
lísing, per procediment obert, tramitació ordinària, oferta més avantatjosa, diversos criteris
d'adjudicació i, alhora, convocar-ne la licitació.
QUART. No dividir en lots l'objecte del contracte mixt de subministrament, obra i servei, per a
la renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal Sant Antoni, per la modalitat
lísing, per tal de garantir una correcta execució d’aquest des del punt de vista tècnic,
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organitzatiu, de coordinació i d'eficiència de les diverses prestacions, pel fet que les
prestacions complementàries són necessàries per a la prestació principal i l'execució d'una
depèn de la correcta execució de les altres.
CINQUÈ. Autoritzar la despesa per l'import corresponent a la despesa que comporta la
present contractació en l'exercici pressupostari 2018 i amb càrrec a la partida núm.
933.648.00 i 93335800 del vigent pressupost municipal per a l'exercici 2018.
SISÈ. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que regiran el contracte mixt de subministrament, obra i servei, per a la renovació de la
gespa artificial del camp de futbol municipal Sant Antoni, per la modalitat lísing, per
procediment obert, tramitació ordinària, oferta més avantatjosa, diversos criteris
d'adjudicació.
SETÈ. Publicar l'anunci de la licitació en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació,
perquè durant el termini de quinze (15) dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la
publicació de l'anunci de la licitació en el perfil esmentat del contractant es puguin presentar
proposicions.
VUITÈ. Exposar al públic el plec de clàusules administratives particulars que ha estat aprovat
per tal que en el termini dels 10 dies naturals següents a la publicació de l'anunci d'exposició
pública en el BOIB es puguin formular reclamacions, d'acord amb l'article 188.3 de la Llei
20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
Amb la significació, que en cas de presentar-se reclamacions en l’esmentat període
d'exposició al públic, per part de l'Alcaldia se suspendran la licitació i el termini de
presentació de proposicions fins que aquelles es resolguin.
NOVÈ. Delegar en la Junta de Govern Local l’exercici de les seves atribucions com a òrgan
de contractació de la present licitació Contracte mixt de subministrament, obra i servei per a
la renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal Sant Antoni, modalitat lísing,
de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, a fi i efecte d'agilitzar la tramitació a l'empara de
l'article 22.4 i 22.2q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local amb
relació a la disposició addicional 2a de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.
DESÈ. Publicar l’acord anterior de delegació de competències al Butlletí Oficial de les Illes
Balears.»
Intervencions
Intervé el senyor Pons Pons (https://vimeo.com/275238376#t=55m21s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/275238376#t=56m44s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/275238376#t=58m20s)
Intervé el senyor Juaneda Mercadal (https://vimeo.com/275238376#t=1h02m51s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/275238376#t=1h04m17s)
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Acord
Se sotmet la proposta 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)
relativa als costos de l’eliminació dels SANDACH (subproductes animals no destinats
al consum humà), (exp. 2018/006244) (https://vimeo.com/275238376#t=1h07m07s)
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 009500 de dia 4 de juny de
2018, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió
ordinària de dia 7 de juny 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:
El mes que ve farà dos anys que l'Ajuntament de Ciutadella suporta els desorbitats augments
en els costos d'eliminació dels SANDACH (subproductes animals no destinats al consum
humà) de les categories 2 i 3 que genera l'Escorxador Municipal, el cost dels quals per tona
ha passat de costar 36,94 euros més IVA fins al dia 18-07-2016 a 821,57 euros més IVA a
partir d'aquella data, la qual cosa representa un increment dels costos anuals en termes
relatius del 2.124 %, equivalents a un augment al voltant de 340.000 euros més IVA anuals
només per a l'Escorxador de Ciutadella, on es concentra actualment al voltant del 80 % de
l'activitat del sector a Menorca.
Només durant el seu primer any de vigència, aquest espectacular increment en la tarifa
d'eliminació dels SANDACH (en canviar el sistema pel qual es duia a terme de soterrament a
incineració) va costar a l'Ajuntament més de 340.000 euros més del que importava abans. En
el període de 12 mesos comprès des de l’agost del 2016 fins al juliol del 2017 l'Ajuntament
de Ciutadella va pagar a la UTE que gestiona Milà 375.980,46 euros en concepte
d'eliminació de 457,64 tones de SANDACH. Mentre l'any immediatament anterior (període de
12 mesos comprès des del juliol de 2015 fins al juny 2016) l'eliminació de SANDACH a penes
havia costat 35.421,61 euros, amb un astronòmic increment de 340.558,85 euros en
concepte d'eliminació de SANDACH. És a dir, el canvi en el procediment d'eliminació dels
SANDACH està costant a l'Ajuntament més de 340.000 euros anuals més del que en costava
anteriorment l’eliminació.
Des del moment que es va produir aquest impressionant augment en les tarifes que aplica la
UTE que gestiona el Centre de Tractament de Residus de Milà, dependent del Consorci de
Gestió de Residus Sòlids Urbans de Menorca, des del Grup UPCM hem presentat constants
iniciatives i mocions instant l'equip de govern de l'Ajuntament de Ciutadella a solucionar, o
almenys a pal·liar, el problema, amb la reducció d’aquesta sagnia econòmica per als
contribuents de Ciutadella.
El 13-04-2018 ens assabentam per mitjà d'un informe tècnic del Consorci, que ens va fer
arribar la regidora delegada de l'Escorxador Municipal, que ja el 25-08-2016, des del
Consorci, s'havien apuntat solucions per a pal·liar l'enorme increment en els costos que té
l'eliminació de SANDACH per a l'Ajuntament:
"...A la Junta de Govern del Consorci de Residus i Energia de Menorca de caràcter
extraordinari celebrada el 25 d'agost de 2016, ja es va tractar la problemàtica sorgida per
l’augment del preu del tractament de residus d’escorxador...
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Es posa de manifest que els residus que arriben a les instal·lacions de Milà procedents de
l'Escorxador de Ciutadella contenen una quantitat important d'aigua i altres components que
podrien reduir-se prèviament al seu enviament a planta; en aquest cas el que es produeix és
que s'incinera aigua, amb l'elevat cost que açò suposa.
També s'informa que, per tractar de resoldre el problema, s'està estudiant la possibilitat
d'adquirir una trituradora específica per a aquests tipus de residus amb una capacitat
suficient per a pretractar la quantitat de material que es produeix a Menorca (sumant els dos
escorxadors). El cost aproximat d'aquesta màquina seria de 25.000 euros i resoldria el
problema d'eliminació d'aigües. La reducció del residu a tractar podria aproximar-se al 70
%.
No obstant, s'hauria de tenir en compte que l’aparell s'hauria d'instal·lar a l'Escorxador de
Maó, perquè disposa de depuradora, i tractar els residus dels dos escorxadors…
...Que a la Junta de Govern del Consorci de Residus i Energia de Menorca de caràcter
extraordinari celebrada el 25 d'agost de 2016 ja es van exposar als representats municipals
les següents mesures encaminades a millorar la gestió i a abaratir el cost dels residus
d'escorxador:
- Processar els residus d'escorxador mitjançant una trituradora específica que reduiria la part
líquida del residu aproximadament un 70% en pes. El cost de l'equip és del voltant de 25.000
euros…".
Tenint en compte que només durant el primer any transcorregut des de l'augment de la tarifa
d'eliminació de SANDACH l'Ajuntament va pagar 375.980,46 euros pel concepte esmentat i
el mes que ve ja portarem dos anys suportant aquests desorbitats costos, resulta que en
aquests dos anys l'Ajuntament haurà pagat entorn de 750.000 euros per l'eliminació de
SANDACH. Així que, en repercutir-se la tarifa d'eliminació de SANDACH per cada tona
eliminada, si des d'un primer moment se n'hagués reduït el pes entorn del 70 %, el cost
de l'eliminació dels SANDACH generats per l'Escorxador de Ciutadella en la planta de Milà
hauria costat aproximadament 225.000 euros en comptes dels 750.000 euros que ha
costat a l'Ajuntament en aquests dos anys, amb la qual cosa s'haguessin estalviat uns
525.000 euros fins ara, equivalents a un estalvi de 262.500 euros anuals.
Llavors, per què no s'ha dotat l'Escorxador de Maó de trituradora i tractat els SANDACH que
genera l'Escorxador de Ciutadella allà segons la proposta del Consorci, amb el consegüent
estalvi del 70 % en l'eliminació dels SANDACH tractats a Milà?
Fins i tot en el cas que els 25.000 euros de cost de la trituradora els hagués assumit
l’Ajuntament mateix en comptes de qui ha d'assumir-ho -que evidentment és el Consorci- i
s'hagués dotat l'Escorxador Municipal de Ciutadella amb una depuradora, que, segons un
altre informe sol·licitat per l'Ajuntament, tindria un cost de 435.000 euros, resulta que
ambdues inversions ja estarien amortitzades en sumar 460.000 euros entre ambdues,
quantitat inferior als 525.000 euros que s'haurien pogut estalviar en cas de disposar
d'aquesta maquinària i instal·lació, i no només s'haguessin estalviat en aquest cas uns
65.000 euros de moment, sinó que a partir d'ara estaríem en condicions de reduir els costos
d'eliminació de SANDACH en uns 262.500 euros anuals.
D'altra banda, a l’«Informe tècnic sobre carències, proposta d'esmena de deficiències i estudi
d'alternatives de l'Escorxador Municipal de Ciutadella de Menorca», encarregat per
l’ajuntament mateix i datat de l’«octubre de 2017», s'apunten altres solucions per a disminuir
els costos de l'eliminació de SANDACH:
“De les possibilitats preses en consideració pels autors del present document, la més
plausible a curt termini, amb caràcter provisional i que no exigeix cap inversió significant i, a
més, un important estalvi respecte a l'actual situació és la de l'exportació dels residus
esmentats a plantes de tractament a la península, i d'ara en endavant es comenten les dues
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alternatives que s'han aconseguit elaborar.
L'eliminació dels residus SANDACH generats, en les seves distintes categories, suposa ara
com ara el més greu inconvenient de caràcter econòmic que el consistori pateix com a
conseqüència de l'explotació d'aquestes instal·lacions. La seva quantificació supera, amb els
volums de sacrifici de 2016, els 400.000 € anuals.
El cost de l’eliminació de residus SANDACH, en les seves distintes categories és, en les
actuals circumstàncies, insostenible...”.
Aquest estudi en el qual "Les nombroses actuacions que han d'escometre's, s'han agrupat en
fases en funció de la seva prioritat" considera com la primera i màxima prioritat "una
modificació en la gestió de residus (SANDACH) a curt termini". I després d'assenyalar que
els costos d'eliminació de SANDACH en la Planta de Milà "representa un escandalós motiu
de greuge si tenim en consideració el cost d'eliminació d'aquests residus que sufraguen
altres escorxadors a les Balears; a saber, 40€/tn, és a dir 20 vegades inferior al suportat a
Menorca'', ofereix dues alternatives per al seu transport i tractament en plantes autoritzades
de la Península:
La primera recull una oferta de "527 €/tn" que, prenent com a referència els 375.980,46 euros
pagats per la incineració a Milà de les 457,64 tones de SANDACH produïdes per
l'Escorxador Municipal durant l'any immediatament posterior al desorbitat augment de la tarifa
per a la seva eliminació, representaria un estalvi total superior a 160.000 euros anuals
(134.804,18 euros per la disminució del preu/tona en l'eliminació de SANDACH i uns 26.000
euros pel seu transport a Milà).
La segona alternativa reflecteix una oferta de "350 €/tn per al tractament del material
Sandach de categoria 1 i de 325€/tn per al tractament del material Sandach de categories 2 i
3". Com la immensa majoria dels SANDACH que produeix l'Escorxador Municipal són de la
categoria 3, aquesta opció representaria un estalvi sensiblement superior als 242.000
euros anuals (entre la disminució del preu/tona en l'eliminació de SANDACH netament
superior als 216.000 euros i els altres 26.000 en transports que ja no s'efectuarien a Milà).
I no obstant, el mes que ve farà dos anys que s'ha produït aquest desorbitat augment en
l'eliminació dels SANDACH de l'Escorxador Municipal sense que l'equip de govern hagi
aplicat cap alternativa definitiva per a reduir-ne el cost (que passaria per triturar els
SANDACH a l'Escorxador de Maó abans del seu tractament a Milà, o bé per dotar
l'Escorxador Municipal de Ciutadella de trituradora i depuradora), ni provisional, segons les
dues alternatives exposades a l'estudi encarregat per l’Ajuntament mateix.
Raons per les quals el Grup municipal d'UPCM presenta al Ple la moció següent:
1r Instar l'equip de govern a informar el Ple de l'estat actual del problema del desorbitat
augment en els costos de l'eliminació de SANDACH, quines alternatives d’entre les
apuntades pensa adoptar respecte d'açò i com és possible que no s'hagi avançat
pràcticament gens en la solució del problema des que el 25-08-2016 des del Consorci van
comunicar als "representants municipals” les "mesures encaminades a millorar la gestió i
abaratir el cost dels residus d'escorxador”.
2n Instar l'equip de govern a informar el Ple de quan començaran a aplicar-se les solucions
provisionals i/o definitives recomanades a l’informe tècnic sobre carències. Proposta
d'esmena de deficiències i estudi d'alternatives de l'Escorxador Municipal de Ciutadella de
Menorca, encarregat per l’Ajuntament mateix, i datat de l’«octubre de 2017», i les
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mencionades en l'informe del Consorci de Gestió de Residus Sòlids Urbans de Menorca que
"es van exposar als representats municipals” en la Junta del Consorci "celebrada el 25
d'agost de 2016”.
3r Que el Ple de l'Ajuntament de Ciutadella, atenent-se a allò que s'ha especificat a l ’
«informe tècnic sobre carències. Proposta d'esmena de deficiències i estudi d'alternatives de
l'Escorxador Municipal de Ciutadella de Menorca», acordi atorgar tota la prioritat que
recomana aquest informe solucionar o pal·liar els desmesurats augments en els costos
d'eliminació de SANDACH que constitueixen "ara com ara, el més greu inconvenient de
caràcter econòmic que el consistori pateix com a conseqüència de l'explotació" de
l'Escorxador Municipal.
Intervencions
Intervé la senyora Moll Taltavull (https://vimeo.com/275238376#t=1h18m16s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/275238376#t=1h23m28s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/275238376#t=1h25m54s)
Intervé la senyora Moll Taltavull (https://vimeo.com/275238376#t=1h33m50s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/275238376#t=1h35m11s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
11. Moció del Grup Municipal del Partit Popular (PP)-Ciutadella relativa a l’arribada de
creuers a Menorca (exp. 2018/006202) (https://vimeo.com/275238376#t=1h38m00s)
La senyora Pons Fullana, regidora, dóna compte de la moció del Grup Municipal del PPCiutadella, amb registre d’entrada 009547, de dia 5 de juny de 2018, que va ser dictaminada
a la Comissió Informativa de Dinamització Econòmica, en sessió extraordinària i urgent, de
dia 7 de juny de 2018, amb els vots a favor del PP (2); i les reserves de vot del PSM (2), del
PSOE (1), de GxC (1) i d’UPCM (1), que diu:
«Menorca viu en un permanent debat sobre el principal motor de la nostra economia, el
turisme. Aquest debat es fonamenta, principalment, en la intencionalitat d'allargar la
temporada turística.
L'evolució de l'economia de Menorca al llarg del temps ens ha duit al fet que el sector turístic
de cada vegada aporti més al PIB de la nostra economia.
Menorca, històricament, tenia una economia diversificada, on els sectors industrial (calçat i
bijuteria, bàsicament) i agrícola i ramader tenien un pes important en la formació del PIB
insular. Malauradament, aquest fet s’ha anat capgirant fins arribar a la realitat que tenim avui.
Les mesures que es puguin aplicar per a allargar la temporada turística van des de la millora
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del producte turístic existent fins a la creació de nou producte; la millora de les urbanitzacions
turístiques, adequar les infraestructures de l’illa, realitzar una promoció turística diferenciada
per a la nostra illa, obrir nous mercats emissors de turistes... En definitiva, creure en el
turisme.
Les darreres notícies que ens van arribant pel que fa referència a la present temporada
turística no són precisament molt bones. A les fires turístiques s'ha posat de manifest que les
previsions per a la present temporada van disminuint, de manera que l'increment previst per
al 2018 davallava d'un 4 per cent a menys d'un 2 per cent. La previsió de baixada del mercat
francès és d'un 13 per cent; i la del mercat del Regne Unit, al voltant d'un 10 per cent. Un fet
que preocupa, ja que, encara que aquestes davallades siguin compensades amb un
increment del mercat espanyol, poden implicar anar en contra d'allargar la temporada
turística, per la realitat pròpia de cadascun dels mercats emissors.
Aquestes baixades tindran conseqüències negatives per a la nostra economia i,
conseqüentment, per al mercat laboral de Menorca.
Al mateix temps, les agències de viatges ja han alertat d'un "inici de temporada pèssim per a
Menorca", fins al punt que el president d'AVIBA va afirmar que "la preocupació del sector és
total; no entenem el triomfalisme del Consell".
També posa de manifest la necessitat d'actuar i no defugir de la responsabilitat que tenen les
administracions de vetlar pels diferents segments turístics que aporten riquesa i llocs de feina
a la nostra economia.
Aquestes dades, notícies i declaracions han anat acompanyades per la davallada d'arribada
de creuers a Menorca, tant enguany com també en les previsions per al 2019, un fet que no
ajuda ni a allargar la temporada turística ni a reduir les xifres d'atur.
De fet, en el cas del port de Maó, de les 115 escales de creuers previstes per al 2018 es
passa, per al 2019, a tan sols una previsió de 68, amb el desviament d'alguns creuers cap a
la badia de Ciutadella, i una reducció significativa que encara davalla més per a l'any 2020.
Davant aquesta situació, el Grup Popular presenta la següent proposta d'acord:
1. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella insta el Consell Insular a redactar un pla estratègic per
al segment turístic de creuers, amb l'objectiu d'incrementar-ne l’arribada a Menorca.
2. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella insta el Consell Insular a estudiar i donar solucions,
conjuntament amb les altres administracions implicades, a les actuals necessitats
d’infraestructura per als creuers a Menorca.
3. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella insta el Consell Insular a exercir les competències en
promoció turística per a promocionar Menorca com a destinació de creuers.
4. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de les Illes Balears a la construcció de
les estacades d’amarrada al port de Ciutadella, tal com estava previst, i demana la
recuperació d'aquest projecte per a ser inclòs en els pressupostos de la Comunitat Autònoma
(Ports de les Illes Balears) de 2019.»
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Intervencions
Intervé la senyora Camps Villalonga, que diu que, amb relació als punts de la moció,
demanarien la votació per separat; i que voldrien demanar la inclusió d’una sèrie d’esmenes
en la mateixa línia que les esmenes aprovades quan va ser el moment al Consell. Diu que,
amb relació al primer punt, voldrien que s’introduís el fet de col·laborar amb les
administracions implicades; és a dir, que el punt podria quedar d’aquesta manera: «El Ple de
l'Ajuntament de Ciutadella insta el Consell Insular a redactar un pla estratègic en
col·laboració amb les altres administracions implicades per al segment turístic de
creuers, amb l'objectiu d'incrementar-ne l’arribada a Menorca.»
Afegeix que, amb el Consell, es va aprovar col·laborar amb el Pla estratègic que elabora
Autoritat Portuària, però, atès que els ports de Ciutadella no estan gestionats per Autoritat
Portuària sinó per Ports de les Illes Balears, creuen més convenient que s’esmeni en aquest
sentit.
Diu que, amb relació al segon punt, farien la mateixa esmena que es va fer al Consell en el
sentit de «continuar estudiant», ja que és cert que s’està fent una feina, en aquest cas, amb
Autoritat Portuària.
I al tercer punt diu que al final voldrien introduir la frase: «...conjuntament amb els
ajuntaments de Ciutadella, es Castell i Maó», en la mateixa línia que ja es va fer en el
Consell.
I al quart punt diu que no hi farien cap esmena i el sentit del vot serà el mateix que el 2015
pels motius que ha expressat fa un moment. https://vimeo.com/275238376#t=1h45m52s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/275238376#t=1h52m28s)
Intervé la senyora Pons Fullana (https://vimeo.com/275238376#t=1h57m38s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/275238376#t=2h00m10s)
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/275238376#t=2h06m51s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/275238376#t=2h08m06s)
Intervé la senyora Pons Fullana, que diu que accepten les esmenes del primer punt i del
segon punt de la moció i que, en canvi, no accepten l’esmena del punt tercer.
(https://vimeo.com/275238376#t=2h11m38s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/275238376#t=2h15m34s)
Intervé el senyor Vilafranca Florit (https://vimeo.com/275238376#t=2h18m29s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/275238376#t=2h18m51s)
Els punts de la moció que se sotmeten a votació, una vegada esmenada, diuen:
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1. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella insta el Consell Insular a redactar un pla estratègic en
col·laboració amb les altres administracions implicades per al segment turístic de
creuers amb l'objectiu d'incrementar-ne l’arribada a Menorca.
2. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella insta el Consell Insular a continuar estudiant i a
donar solucions, conjuntament amb les altres administracions implicades, a les actuals
necessitats d’infraestructura per als creuers a Menorca.
3. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella insta el Consell Insular a exercir les competències en
promoció turística per a promocionar Menorca com a destinació de creuers.
4. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de les Illes Balears a la construcció de
les estacades d’amarrada el port de Ciutadella, tal com estava previst, i demana la
recuperació d'aquest projecte per a ser inclòs en els pressupostos de la Comunitat Autònoma
(Ports de les Illes Balears) de 2019.»
Acord
Es fa la votació separada dels quatre punts de la moció.
Se sotmet el primer punt esmenat de la moció a votació, que S’APROVA per unanimitat (21
vots a favor).
Se sotmet el segon punt esmenat de la moció a votació, que S’APROVA per unanimitat (21
vots a favor).
Se sotmet el tercer punt de la moció a votació, que S’APROVA per quinze (15) vots a
favor (6 PP, 2 UPCM, 4 PSOE i 3 GxC): els del senyor Diego PONS PONS, la senyora María
Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora
Raquel PERICÁS NEGRETE, el senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT, el senyor Juan
CARRASCO DOMINGO, el senyor Juan TRIAY LLUCH, el senyor José Felipe NEGRETE
CABALLERO, 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 sis (6) abstencions de vot (PSM MxM):
les 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 i la senyora Laura ANGLADA SEARA.
Se sotmet el quart punt de la moció a votació, que NO S’APROVA per vuit (8) vots a favor
(6 PP i 2 UPCM): els del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS
FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS
NEGRETE, el senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT 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
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SERVERA MORENO i el senyor Sebastià SERVERA MOLL.
12. Moció que presenta el Grup Municipal Popular (PP) per a possibilitar l'accés a
Favàritx des de Ciutadella (exp. 2018/006298) (https://vimeo.com/275238376#t=2h20m39s)
La senyora Pons Fullana, regidora, dóna compte de la moció del Grup Municipal Popular
(PP), amb registre d’entrada 009700, de dia 6 de juny de 2018, que va ser dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, amb la votació prèvia de la seva inclusió en
l’ordre del dia per urgència i aprovada per unanimitat, en sessió ordinària de dia 7 de juny de
2018, amb 2 vots a favor (PP); i 5 reserves de vot (PSM, PSOE, GxC i UPCM). Explica que
accepten l’esmena presentada per UPCM en el sentit d’afegir un segon punt d’acord a la
moció. Una vegada esmenada, diu:
«El Consell de Menorca ha prohibit l’accés lliure amb vehicles (excepte en taxi) al far de
Favàritx i a les platges d’aquesta zona del nord de l’illa; i des del passat dia 1 de juny i fins al
31 d’octubre només s’hi pot accedir amb un bus llançadora, que té la sortida exclusivament
des de Maó.
Aquesta decisió implica que tots els residents a Ciutadella, municipi que concentra el major
nombre de places turístiques de Menorca, hagin de desplaçar-se forçosament primer a Maó,
per a accedir al bus que els traslladarà a Favàritx, i després han de fer una ruta de tornada
amb doble trajecte: de Favàritx a Maó i de Maó a Ciutadella.
El Grup Municipal del Partit Popular de Ciutadella lamenta que no s’hagin valorat ni tingut en
compte tots aquests fets.
Per aquests motius, presenta al Ple de l’Ajuntament de Ciutadella aquesta
PROPOSTA D’ACORD:
1. Demanar al Consell Insular la posada en marxa, amb la màxima celeritat, d’una alternativa
que permeti accedir a Favàritx des de Ciutadella, sense haver de desplaçar-se
necessàriament a Maó; concretament, un trajecte de bus que eviti els dobles trajectes als
residents a Ciutadella i als visitants amb plaça turística en aquest municipi; que sigui
complementari al bus des de Maó.»
2. Instar el Consell Insular de Menorca a incloure a l'Aeroport de Menorca la parada
d'alguns dels autobusos que cobreixen la línia entre Ciutadella i Maó, passant pels
diferents pobles de la ruta, i viceversa, que en el Ple ordinari de l’abril de 2016 de
l'Ajuntament de Ciutadella es va aprovar per unanimitat instar a estudiar-ho al Consell
Insular.»
Intervencions
Intervé el senyor Baradad Baldomà (https://vimeo.com/275238376#t=2h24m39s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/275238376#t=2h25m58s)
Intervé la senyora Pons Fullana (https://vimeo.com/275238376#t=2h27m53s)
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Intervé el senyor Baradad Baldomà (https://vimeo.com/275238376#t=2h28m44s)
Intervé la senyora Pons Fullana (https://vimeo.com/275238376#t=2h30m05s)
Acord
Es fa la votació separada dels dos punts resultants de la moció.
Se sotmet el primer punt de la moció a votació, que S’APROVA per vuit (8) vots a favor (6
PP i 2 UPCM): els del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS
FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS
NEGRETE, el senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT, el senyor Juan CARRASCO DOMINGO,
el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO; i tretze (13)
abstencions de vot (6 PSM MxM, 4 PSOE i 3 GxC): les 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 a votació —que és un punt d’addició d’UPCM—, que
S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
13. Precs i preguntes
Precs (https://vimeo.com/275238376#t=2h31m24s)
Precs del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), amb
registre d’entrada 010207 de 13 de juny de 2018, que, traduïts del castellà al català, diuen:
(https://vimeo.com/275238376#t=2h31m30s)
1r La clàusula 3.1.3 del "plec de clàusules tècniques" del contracte d'adjudicació de
l'arrendament del servei de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària, titulada "neteja
dels contenidors", estableix, entre altres coses: "L’Ajuntament podrà sol·licitar a l'adjudicatari
que enganxi un adhesiu a la tapadora de cada contenidor just després del rentat/de la
desinfecció, i que indiqui la data en la qual s'ha realitzat. Aquests adhesius aniran a càrrec de
l'adjudicatari".
En el Ple ordinari del mes de març, a la vista del palmari i radical incompliment de
l'adjudicatari del servei de la seva obligació contractual de netejar i desinfectar cada quinzena
(període de 15 dies) almenys 135 dels 155 contenidors de càrrega posterior, que, tal com
demostra la documentació del servei i va reconèixer el regidor delegat de Neteja en la seva
compareixença davant del Ple, l'arrendatari del servei no va netejar ni una sola vegada
durant els 144 dies compresos entre el 27 d'octubre de 2017 i el 21 de març de 2018 -és a
dir, durant més de 20 setmanes-, instàvem l'equip de govern a exercir aquesta prerrogativa
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del contracte que en facilitaria el control del compliment quant a la freqüència dels rentats, i
exigiria la col·locació de l’adhesiu esmentat "just després" de cada "rentat/desinfecció, amb
indicació de data en la qual s'ha realitzat".
En conseqüència, el regidor responsable del Servei de Neteja Viària va donar instruccions a
l'empresa adjudicatària del servei, en el sentit que col·locàs els adhesius amb indicació de la
data en la qual es feien net els contenidors. Posteriorment, advertíem el regidor delegat de
Neteja que, encara que s'havien col·locat els adhesius, en molts casos no constava la data
de l'últim rentat per a poder procedir al control efectiu de la periodicitat amb la qual es presta
el servei (si és que es presta), i a aquestes alçades del mes de juny no consta la data de
l'últim rentat ni en un sol dels 8 contenidors ubicats as Pla, tal com pot observar-se
perfectament en les fotografies que hi adjuntam.
Instam el regidor delegat de Neteja Viària a fer complir a l'adjudicatari del servei aquesta
obligació contractual, amb indicació en els adhesius de la data del darrer rentat i de la
desinfecció dels contenidors situats as Pla, i a verificar que es fan net com a mínim una
vegada cada quinze dies, segons el que estableix el contracte.
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/275238376#t=2h33m45s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/275238376#t=2h34m39s)

(https://vimeo.com/275238376#t=2h35m00s)
2n En el Ple ordinari de febrer de 2013 i altres de posteriors, des del Grup Municipal d'UPCM,
denunciàvem l'ocupació amb les obres d'una terrassa, i mobiliari i instal·lacions privades de
la zona situada entre les parcel·les 24 i 25 de Torre del Ram, qualificada en el PGOU com a
sistema "d'espais lliures, parcs i jardins (clau 6)" i més "concretament clau 6d, sistemes locals
projectats", així corn la interrupció d'un pas públic o "sistema de serveis tècnics (clau 4 del
PGOU)" en la mateixa zona.
Aquest mateix any 2013 es va procedir a l'aprovació, pel Ple mateix, de la incoació de
l'oportú expedient de restitució de la legalitat per a recuperar la zona verda municipal
il·legalment "usurpada" i ocupada, i, posteriorment, el 2015 es va obrir l’expedient
sancionador corresponent.
El 22-11-2017 un ciutadà presentava telemàticament una instància amb “identificador
document ES:07015-2017 — 3891C4D4 — FC5B — 4B13 — AEBF — BA8A60AF 525 D, en
la qual exposava que el 8-01-2013 havia presentat un escrit amb RE 309, en el qual, igual
que en diversos de posteriors, entre altres presumptes irregularitats que denunciava, es
trobaven les descrites més amunt, per les quals es van obrir els corresponents expedients,
una vegada verificades per la inspecció de l’Ajuntament mateix i, entre altres coses,
sol·licitava:
"Conèixer l'ESTAT ACTUAL DE L’EXPEDIENT DE DISCIPLINA URBANÍSTICA, obert per tal
de desocupar tant una zona verda municipal com el pas de servei tècnic municipal (segons
indica el PGOU mateix), i poder tenir còpia de la PROPOSTA DE SANCIÓ notificada, per tal
de complir la legislació vigent, a causa que, fins ara, no s'ha informat aquesta part en aquest
33

sentit.
Conèixer si la zona verda municipal ocupada ha estat TANCADA, tal com va exigir la
corporació municipal mateixa, així com també el PAS TÈCNIC DE SERVEI municipal que es
trobava envaït per part de la promotora, o, simplement, a data d'avui no s'ha fet, si n’és el cas
que aquest AJUNTAMENT ACTUÏ EN CONSEQÜÈNCIA DE FORMA IMMMEDIATA, en
compliment de la normativa d'aplicació, per tal de no crear més perjudicis, a causa que fins
ara no s'ha informat aquesta part en aquest sentit...".
Instam l'equip de govern a contestar aquesta instància.
Instam l'equip de govern a informar el Ple de l'estat actual dels esmentats expedients de
restitució de la legalitat i sancionador.
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/275238376#t=2h37m23s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/275238376#t=2h39m23s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/275238376#t=2h39m30s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/275238376#t=2h39m37s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/275238376#t=2h39m50s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/275238376#t=2h40m08s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/275238376#t=2h41m15s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/275238376#t=2h42m30s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/275238376#t=2h43m20s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/275238376#t=2h43m47s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/275238376#t=2h44m03s)
3r Instar l'equip de govern a donar compte al Ple de les quantitats facturades a l'Ajuntament
en concepte d'eliminació i transport de SANDACH des del 18-07-2016 fins a l'actualitat.
(https://vimeo.com/275238376#t=2h44m15s)
Intervé la senyora Moll Taltavull (https://vimeo.com/275238376#t=2h44m27s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/275238376#t=2h44m35s)
Joan Triay, portaveu Grup Municipal UPCM
Preguntes (https://vimeo.com/275238376#t=2h44m23s)
Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada 010161 de 13 de
juny de 2018, sobre el compliment dels valors límits d’emissions atmosfèriques del
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forn crematori de Ciutadella, que diuen: (https://vimeo.com/275238376#t=2h44m46s)
El cap del Servei de Canvi Climàtic i Atmosfèric de la Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat del Govern Balear (Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic) va donar, el passat
27 de juny de 2017, un termini de dos mesos a l’Ajuntament de Ciutadella per al compliment
dels valors límits d’emissions atmosfèriques del forn crematori
1.- Està solucionat aquest problema, a dia d’avui?
2.- En quina data es va solucionar?
3.- Quantes incineracions es van dur a terme en aquest forn crematori mentre es va produir
aquest incompliment?
4.- Quines mesures té intenció d’aplicar l’equip de govern, i quan, en cas que no s’hagi
solucionat encara aquest problema?
Ciutadella de Menorca, 13 de juny de 2018
Asunción Pons Fullana
Regidora del Partit Popular»
Intervencions referents a les preguntes (https://vimeo.com/266478955#t=2h45m27s)
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/1Kbkf7iaSDT1mmj8w9pAMM3AsWiRQ93nA?
usp=sharing
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s’indiquen, aquests es reprodueixen a la
plataforma Vimeo.
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