Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 11/2018
Caràcter: ordinari
Dia: 15 de novembre de 2018
Hora: de 19 a 24 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
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
Sra. María Asunción Pons Fullana
Sr. Juan David Benejam Escanellas
Sra. Raquel Pericás Negrete
Sr. Adolfo Vilafranca Florit
Sr. Juan Triay Lluch
Sr. José Felipe Negrete Caballero
Sr. Diego Pons Pons

(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(GxC)
(GxC)
(GxC)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(UPCM)
(UPCM)
(no adscrit)

Secretària:
Interventora:

Sra. Caterina Barceló Martí
Sra. Elvira Capó García

Absents
S’ha excusat d’assistir-hi:
Regidor:

Sr. Juan Carrasco Domingo

(PP)
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El senyor Diego Pons Pons s’incorpora a la sessió a l’inici del punt 4 de l’ordre del dia.
El senyor Oriol Baradad Baldomà s’incorpora a la sessió una vegada iniciat el punt 4 de
l’ordre del dia.
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari del 18-10-2018).
(https://vimeo.com/301194493#t=00m13s)
2. Comunicacions d’Alcaldia. (https://vimeo.com/301194493#t=00m41s)
3. Proposta d’aprovar el manifest per al Dia Internacional per a l’Eliminació de la
Violència
contra
les
Dones
(exp.
2018/011638).
(https://vimeo.com/301194493#t=03m26s)
4. Proposta d’aprovar inicialment el pressupost general de l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca corresponent a l'exercici del 2019, que comprèn el de l'entitat mateixa i els
dels patronats municipals d’Escoles Infantils i de l’Hospital, el del Consorci per al
Desenvolupament Esportiu de Ciutadella i el de la Fundació Ciutadella Cultura, així
com
les
plantilles
de
personal
(exp.
2018/011516).
(https://vimeo.com/301194493#t=10m18s)
5. Proposta d’aprovar els descàrrecs números 13/2018 i 14/2018 de crèdits incobrables
per
fallida
i
altres
insolvències
(exp.
2018/010593).
(https://vimeo.com/301194493#t=1h50m53s)
6. Proposta d’aprovar els descàrrecs números 17/2018 i 20/2018 de liquidacions
incorrectes
d’exercicis
anteriors
al
corrent
(exp.
2018/010660).
(https://vimeo.com/301194493#t=1h51m17s)
7. Proposta d’aprovar el descàrrec número 21/2018 de rebuts d’exercicis anteriors al
corrent per referència a declaració de fallides (exp. 2018/010570).
(https://vimeo.com/301194493#t=1h51m38s)
8. Proposta d’aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 17 en el
pressupost de l’Ajuntament de suplement de crèdit per aplicació del superàvit
pressupostari, finançat amb el romanent de Tresoreria per despeses generals (exp.
2018/011578). (https://vimeo.com/301194493#t=1h54m03s)
9. Proposta d’aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
els ajuntaments de l’illa per a la prestació del Servei Insular de Seguretat i Salut
Laboral de l’Administració local de l’illa de Menorca per al període de l’1 de gener de
2019
al
31
de
desembre
de
2021
(exp.
2018/010725).
(https://vimeo.com/301194493#t=1h58m58s)
10. Proposta conjunta dels grups municipals PSM Més per Menorca, PSOE, Gent per
Ciutadella, Partit Popular i Unió des Poble de Ciutadella de Menorca amb relació a la
situació
energètica
de
Menorca
(exp.
2018/011593).
(https://vimeo.com/301194493#t=2h06m50s)
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11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a l’oferta pública de la Policia
Local interina (exp. 2018/011592). (https://vimeo.com/301194493#t=3h32m28s)
12. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre la interrupció del servei elèctric a
Menorca
(28-30
d’octubre),
(exp.
2018/011896(https://vimeo.com/301194493#t=2h06m50s)
13. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) sobre
la
interrupció
del
servei
elèctric
a
Menorca
(exp.
2018/011924).
(https://vimeo.com/301194493#t=2h28m44s)
14. Moció que presenta el regidor no-adscrit amb referència al pas de zebra del carrer
Barcelona (exp. 2018/011485). (https://vimeo.com/301194493#t=4h00m21s)
15. Precs i preguntes. (https://vimeo.com/301194493#t=4h12m00s)
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari del 18-10-2018)
(https://vimeo.com/301194493#t=00m13s)
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 18 d’octubre de 2018.
Acord
En no haver-hi cap cosa a objectar, se sotmet l’acta a votació, que S’APROVA per unanimitat
(18 vots a favor dels membres presents, dels 21, que, de fet i dret, componen aquest ple).
2. Comunicacions d’Alcaldia (https://vimeo.com/301194493#t=00m41s)
La secretària dóna compte de les comunicacions d’Alcaldia següents:
2.1. Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió ordinària de dia 31 d’octubre de 2018 per
la qual s’aprova la relació de factures núm. 23/2018 de crèdit reconegut per un import brut de
214.500,20 € (exp. 2018/011413).
2.2. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número de 2316, de 26
d’octubre de 2018, per la qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdits núm. 16/2018
amb la modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de despesa per un import total
de 19.541,24 € (exp. 2018/011417).
2.3. Resolució d’Alcaldia número 109, de 8 de novembre de 2018, per la qual s’aprova la
cancel·lació d’operació de crèdit concertada amb el Banc de Santander per un import
d’1.224.876,89 € (exp. 2018/011697).
2.4. Resolució d’Alcaldia número 110, de 8 de novembre de 2018, per la qual s’aprova la
cancel·lació de dues operacions de crèdit concertades amb CaixaBank, una per un import de
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180.989,17 € i l’altra per un import d’11.000 € (exp. 2018/011697).
2.5. Resolució d’Alcaldia número 111, de 8 de novembre de 2018, per la qual s’aprova la
cancel·lació d’operació de crèdit concertada amb Caja Madrid (Bankia) per un import de
305.185,78 € (exp. 2018/011697).
2.6. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 2397, de 14 de
novembre de 2018, per la qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdits número 18/2018
amb la modalitat de generació de crèdits per un import de 315.557,57 € (exp. 2018/012020).
2.7. Donar compte de la informació que s’ha tramès al Ministeri d’Hisenda corresponent al
període mitjà de pagament (PMP) del tercer trimestre del 2018 amb un resultat global d’11,48
dies d’espera per al pagament.
2.8. Donar compte de la documentació tramesa al Ministeri d’Hisenda sobre l’execució del
pressupost del tercer trimestre del 2018 amb un resultat de compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària.
Els presents acorden que n’estan assabentats.
3. Proposta d’aprovar el manifest per al Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència
contra les Dones (exp. 2018/011638) (https://vimeo.com/301194493#t=03m26s)
La senyora Anglada Seara, regidora delegada, dóna compte de la proposta de l’Àrea
Socioeducativa (Servei d’Igualtat), de dia 6 de novembre de 2018, dictaminada a la Comissió
Informativa Socioeducativa, en sessió extraordinària celebrada el dia 9 de novembre de 2018,
amb 4 vots a favor (2 PSM; 1 PSOE i 1 GxC); i 3 reserves de vot (2 PP i 1 UPCM). La regidora
esmena la redacció del manifest en el sentit d’adaptar les paraules a la distinció de gènere
corresponent:
«ASSUMPTE: MANIFEST PEL DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.
Atès que les Nacions Unides, l’any 1999, van aprovar instaurar dia 25 de novembre com a Dia
Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones;
En virtud de les facultats que m’han estat conferides al Ple de l’Ajuntament;
Per tot l’exposat, qui subscriu,
PROPOSA:
Primer. Que l’Ajuntament de Ciutadella aprovi el manifest adjunt i el llegeixi públicament durant
el dia 25 de novembre.
Segon. Que el faci extensiu a la resta de la ciutadania per si s’hi volen sumar.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
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Declaració institucional del 25 de novembre de 2018
per al Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones
43 assassinats de dones a dia d’avui durant el 2018.
43 feminicidis.
43 víctimes de violència masclista.
Aquestes són les xifres oficials.
I, mentrestant, a les seves cases, moltes altres són víctimes de cops, d’insults i de la
violència més brutal només pel simple fet de ser dones. Víctimes del masclisme més salvatge
i invisibilitzades per les estadístiques. Unes estadístiques que tampoc no consideren les
formes de violència subtils, naturalitzades, acceptades; com el menyspreu, la manipulació
emocional i la desigualtat laboral, igualment considerades una violació silenciosa dels drets
humans.
Un any més arriba un 25 de novembre i encara no podem afirmar que visquem en una
societat lliure de violència masclista. Sabem que el camí no és fàcil, duim molts d’anys
d’història a l’esquena, però també sabem que no hi ha cap altre camí que avançar cap a la
igualtat d’oportunitats; és innegociable i inqüestionable.
La igualtat i la convivència són un dels set pilars i valors que volem que siguin presents a la
nostra ciutat. Així ho vam decidir l’any 2004 quan vam aprovar el Projecte de ciutat, després
d’un procés de participació ciutadana de dos anys.
Volem una societat on totes les persones tenguin el dret a una vida lliure, a no ser
menyspreades per la seva condició sexual i el seu gènere, i a poder-se desenvolupar amb
plenitud en els àmbits formatiu, laboral, familiar, físic, espiritual...
La ciutat allà on vivim ha de ser un lloc de trobada i de ple gaudi de tots els drets humans,
com diu l’article 1 de la Declaració Universal dels Drets Humans: “Tots els éssers humans
neixen lliures i iguals en dignitat i en drets”.
Per açò, un any més, des de l'Ajuntament de Ciutadella ens veim amb l'obligació i la
necessitat de fer consciència sobre aquests fets, i apuntar la societat i l'estructura patriarcal i
masclista on encara vivim com a causa d'aquesta xacra; així com també recordam que
aquestes estructures no són naturals i que es poden canviar.
També, un any més, manifestam que seguim disposats a fer aquest camí que hi queda per
fer perquè un dia puguem celebrar el dia 25 de novembre com el dia lliure de la violència de
gènere.
Tots els partits polítics que formam part d'aquest ajuntament ens unim per expressar de
manera unànime la nostra voluntat i el compromís per fer passes cap a una societat
igualitària aquí, a Ciutadella, i arreu. Deim prou a la violència masclista, prou a les
agressions; deim sí a una societat democràtica i justa per a tothom, i deim sí a la llibertat.
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I, entenent l'Ajuntament com la representació de tota la ciutadania d'un municipi, feim una
crida perquè tothom se sumi a aquest clam; perquè només hi ha una manera d'aconseguirho: junts. Esteim convençuts que, amb la implicació i els esforços units i coordinats de
tothom, des de les administracions, les entitats, els agents privats, els col·lectius i la
ciutadania, serem capaços d'eliminar les relacions i les estructures de poder desiguals entre
dones i homes que generen la violència de gènere. Totes i tots podem provocar un canvi,
perquè en tenim la responsabilitat.
A totes les víctimes, els volem dir que no estan soles i que seguirem treballant per a fer fora
aquesta xacra social que empobreix la nostra societat, tant la propera i coneguda com la
d'arreu del món.
Des de l'Ajuntament de Ciutadella, manifestam la nostra voluntat d'avançar cap a un
municipi i una societat on no hi hagi violència de gènere, i impulsarem les accions
necessàries perquè així sigui. Per açò, reafirmam la nostra adhesió al Pacte Social contra
les Violències Masclistes que va impulsar el Govern Balear durant l'any 2016 a través de
l'Institut Balear de la Dona com a símbol de la mobilització i la unió de diferents agents
socials i les institucions de la nostra comunitat, per treballar junts amb uns mateixos objectius
i fites. I també reafirmam i recordam els principis de la Carta de Ciutats Educadores que va
firmar l'Ajuntament de Ciutadella l'any 1999, un dels quals diu que tothom té dret a la ciutat,
la qual ha de garantir, en condicions d'igualtat i de llibertat, els mitjans i les oportunitats de
formació, entreteniment i desenvolupament personal que la ciutat mateixa ofereix.
D'acord amb aquest pacte, els compromisos concrets que adquirim són els següents:
-Impulsar i aprovar el I Pla d’igualtat de gènere de l’Ajuntament de Ciutadella.
-Seguir organitzant accions de sensibilització i formació per fomentar la igualtat de gènere
entre la població i prevenir, així, la violència de gènere.
-Garantir dins la mateixa administració local espais formatius i de diàleg sobre aquest tema
perquè s’integri com un eix de política transversal.
-Coordinar amb les altres administracions i els agents socials accions per protegir i donar
suport a les dones víctimes de violència de gènere.
-Crear aliances i fomentar la feina conjunta amb les entitats que també treballen per eliminar
la violència de gènere i fomentar la igualtat.
Volem que Ciutadella sigui una ciutat lliure de qualsevol tipus de violència, perquè totes les
persones tinguem una vida digne i feliç; i esteim convençuts que entre tots, junts, ho podem
aconseguir.
Intervencions
Intervé la senyora Pons Fullana (https://vimeo.com/301194493#t=09m16s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/301194493#t=09m28s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (18 vots a favor dels membres
presents, dels 21, que de fet i dret, componen aquest Ple).
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4. Proposta d’aprovar inicialment el pressupost general de l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca corresponent a l'exercici del 2019, que comprèn el de l'entitat mateixa i els dels
patronats municipals d’Escoles Infantils i de l’Hospital, el del Consorci per al
Desenvolupament Esportiu de Ciutadella i el de la Fundació Ciutadella Cultura, així com
les plantilles de personal (exp. 2018/011516) (https://vimeo.com/301194493#t=10m18s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dóna compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de dia 7 de novembre de 2018, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió extraordinària de dia 8 de novembre
de 2018, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vot (PP i UPCM), que diu:
«ASSUMPTE: Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament corresponent a l’exercici
de 2019, que comprèn el de la pròpia entitat i els dels Patronats Municipals d’Escoles Infantils i
de l’Hospital, el del Consorci per al desenvolupament Esportiu de Ciutadella i el de la Fundació
Ciutadella Cultura, així com les plantilles de personal.
INFORME: Vist que s’ha acabat l’elaboració del pressupost general de l’Ajuntament de 2019, i
atès que, així mateix, per part dels òrgans competents dels Patronats Municipals d’Escoles
Infantils i de l’Hospital, el del Consorci per al desenvolupament esportiu de Ciutadella i el de la
Fundació Ciutadella Cultura, s’ha proposat a l’Ajuntament l’aprovació del pressupost dels
al·ludits organismes per l’exercici abans esmentat;
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament que, amb el dictamen previ de la Comissió
Informativa d'Organització i Seguretat Ciutadana, s’adoptin els acords següents:
PRIMER: Aprovar inicialment, d’acord amb el que disposa l’article 18.4 de l’RD 500/90, de 20
d’abril, amb relació a l’article 168.4 i 5 de l’RD 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora d’hisendes locals, el pressupost general de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca,
per a l’exercici de 2019, que comprèn el de l’entitat local mateixa, els dels Patronats d’Escoles
Infantils i de l’Hospital, el del Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella i el de la
Fundació Ciutadella Cultura, així com les corresponents plantilles de personal (article 90 Llei
7/85, de 2 d’abril).
Les quantitats aprovades són les contingudes en el resum següent:
INGRESSOS
Ajuntament

DESPESES

33.962.946,20 €

33.962.946,20
€

Patronat d'Escoles Infantils

1.030.526,70 €

1.030.526,70 €

Patronat de l'Hospital Municipal

2.761.336,00 €

2.761.336,00 €

319.752,97 €

319.752,97 €

10.000,00 €

10.000,00 €

Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella
Fundació Ciutadella Cultura

SEGON: Exposar al públic, en compliment del que estableix l’article 20.1 de l’RD 500/90, de 19
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d’abril, amb relació a l’article 169 de l’RD 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora d’hisendes locals, els acords anteriors, juntament amb el seu expedient, amb l’edicte
prèviament publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per 15
dies hàbils, durant els quals els interessats podran procedir al seu examen i presentar les
reclamacions que estimin oportunes, davant el Ple. El pressupost es considerarà definitivament
aprovat amb caràcter automàtic, en cas que no es presentin reclamacions en el termini abans
esmentat.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Benejam Escanellas: (https://vimeo.com/301194493#t=27m26s)
Intervé el senyor Triay Lluch: (https://vimeo.com/301194493#t=43m39s)
Intervé el senyor Pons Pons: (https://vimeo.com/301194493#t=1h04m09s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch: (https://vimeo.com/301194493#t=1h04m40s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas: (https://vimeo.com/301194493#t=1h27m17s)
Intervé el senyor Triay Lluch: (https://vimeo.com/301194493#t=1h36m07s)
Intervé l’alcaldessa, la senyora Gomila Lluch: (https://vimeo.com/301194493#t=1h41m39s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per tretze (13) vots a favor (6 PSM MxM, 4
PSOE i 3 GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor José
Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ
BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la senyora
Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Maria
Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora
BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO i el senyor Sebastià SERVERA
MOLL; quatre (4) vots en contra (PP): els de la senyora María Asunción PONS FULLANA, el
senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE i el
senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT; i tres (3) abstencions de vot (2 d’UPCM i 1 del regidor
no-adscrit): les del senyor Juan TRIAY LLUCH, el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO
i el senyor Diego PONS PONS.
5. Proposta d’aprovar els descàrrecs números 13/2018 i 14/2018 de crèdits incobrables
per
fallida
i
altres
insolvències
(exp.
2018/010593)
(https://vimeo.com/301194493#t=1h50m14s)
Intervé l’alcaldessa per a dir que els punts 5, 6 i 7 de l’ordre del dia es debatran
conjuntament,
amb
la
qual
cosa
tothom
hi
està
d’acord.
(https://vimeo.com/301194493#t=1h50m14s)
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El senyor López Bosch, regidor delegat, dóna compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
Seguretat Ciutadana (Servei Gestió Tributària), de dia 8 d’octubre de 2018, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió extraordinària de dia 8 de novembre
de 2018, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vot (PP i UPCM), que diu:
«Vista la proposta de descàrrec següent:
Núm. descàrrec

Estat dels deutes

Import

14/2018

En període voluntari

16.483,23

13/2018

En via de constrenyiment

120.948,20

que correspon a rebuts diversos, i que no inclou rebuts d’IBI, presentat per l'empresa
col·laboradora RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE TRIBUTOS LOCALES SL, basant-se en el
crèdit, es considera incobrable per insolvència del deutor principal per liquidació del concurs de
creditors, que s’ha declarat conclòs per part de l’administració concursal i declarada la
insolvència del deutor per acord de la Junta de Govern;
Vists els informes que acompanyen la proposta, emesos pel mateix Servei de Recaptació, on es
relacionen les actuacions realitzades encaminades al cobrament dels deutes, tots els quals
corresponen a anys anteriors a l’exercici corrent, així com l’acord de la Junta de Govern, a
través del qual es declara la insolvència del deutor principal;
Atès que, per correspondre a exercicis anteriors al corrent, l’acord a adoptar és competència del
Ple de l’Ajuntament;
Ateses les circumstàncies anteriors i vist l'informe emès pel cap de Rendes de data del 5-102018, i amb les comprovacions prèvies per part de Tresoreria i la fiscalització interna de l’activitat
econòmic financera que correspongui per part d’Intervenció; el regidor que subscriu
PROPOSA: Aprovar, per acord de Ple, la proposta de descàrrecs números 13/2018 i 14/2018,
presentada pel Servei de Recaptació, i declarar CRÈDITS INCOBRABLES PER FALLIT I
ALTRES INSOLVÈNCIES els imports proposats i que figuren en el quadre anterior, segons la
relació detallada que comença i acaba pels contribuents que consten en les llistes adjuntes.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Continua el senyor López Bosch, que dóna compte també de la proposta número 6 i de la
proposta número 7; i no hi ha cap més intervenció.
Lectura Proposta punt 5 (https://vimeo.com/301194493#t=1h50m53s)
Lectura Proposta punt 6 (https://vimeo.com/301194493#t=1h51m17s)
Lectura Proposta punt 7 (https://vimeo.com/301194493#t=1h51m38s)
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Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per tretze (13) vots a favor (6 PSM MxM, 4
PSOE i 3 GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor José
Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ
BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la senyora
Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Maria
Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora
BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO i el senyor Sebastià SERVERA
MOLL; i set (7) vots d’abstenció (4 PP, 2 UPCM i 1 del regidor no-adscrit): les de la senyora
María Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora
Raquel PERICÁS NEGRETE, el senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT, del senyor Juan TRIAY
LLUCH, el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO i el senyor Diego PONS PONS.
(https://vimeo.com/301194493#t=1h52m35s)
6. Proposta d’aprovar els descàrrecs números 17/2018 i 20/2018 de liquidacions
incorrectes d’exercicis anteriors al corrent (exp. 2018/010660)
Lectura de la Proposta, punt 6 (https://vimeo.com/301194493#t=1h51m17s)
(els punts 5, 6 i 7 de l’ordre del dia es van debatre conjuntament)
Es transcriu la proposta de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana (Servei Gestió
Tributària), de dia 8 d’octubre de 2018, dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i
Seguretat, en sessió extraordinària de dia 8 de novembre de 2018, amb 4 vots a favor (PSM,
PSOE i GxC); i 3 reserves de vot (PP i UPCM), i que ha estat tractada en el punt 5:
«Vistes les propostes de descàrrecs de liquidacions diverses, que es detallen a continuació:
Descàrrec

Import

Exercicis

Motiu

17/2018

364,63

2016.2017

Liquidacions incorrectes.

20/2018

46.251,39

2012-2017

Liquidacions incorrectes.

presentades per l'empresa col·laboradora RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE TRIBUTOS
LOCALES SL, basant-se en els motius, els informes i les circumstàncies que s’adjunten a les
liquidacions de la proposta;
Vist que en la proposta del Servei de Recaptació consta que aquestes liquidacions pertanyen a
l’exercici anterior a l’exercici corrent, i, per tant, l’òrgan competent per aprovar el descàrrec és el
Ple de l’Ajuntament, i vist l'informe emès pel cap de Rendes de data del 8-10-2018 i amb la
prèvia fiscalització econòmica i financera que correspongui per part d’Intervenció, el regidor que
subscriu
PROPOSA:
a) Aprovar l’anul·lació i el descàrrec de les liquidacions següents, basant-se en els informes i
les circumstàncies que s’adjunten:
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Descàrrec

Import

Exercicis

Motiu

17/2018

364,63

2016.2017

Liquidacions incorrectes.

20/2018

46.251,39

2012-2017

Liquidacions incorrectes.

b) Notificar l’acord que s’adopti a l’empresa col·laboradora de recaptació REGESTRIL S.L.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per tretze (13) vots a favor (6 PSM MxM, 4
PSOE i 3 GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor José
Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ
BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la senyora
Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Maria
Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora
BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO i el senyor Sebastià SERVERA
MOLL; i set (7) vots d’abstenció (4 PP, 2 UPCM i 1 del regidor no-adscrit): les de la senyora
María Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora
Raquel PERICÁS NEGRETE, el senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT, del senyor Juan TRIAY
LLUCH, el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO i el senyor Diego PONS PONS.
(https://vimeo.com/301194493#t=1h53m16s)
7. Proposta d’aprovar el descàrrec número 21/2018 de rebuts d’exercicis anteriors al
corrent per referència a declaració de fallides (exp. 2018/010570)
Lectura de la Proposta, punt 7 (https://vimeo.com/301194493#t=1h51m38s)
(els punts 5, 6 i 7 de l’ordre del dia es van debatre conjuntament)
Es transcriu la proposta de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana (Servei de Gestió
Tributària), de dia 8 d’octubre de 2018, dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i
Seguretat, en sessió extraordinària de dia 8 de novembre de 2018, amb 4 vots a favor (PSM,
PSOE i GxC); i 3 reserves de vot (PP i UPCM), i que ha estat tractada en el punt 5:
«Vista la proposta de descàrrec 21/2018 de liquidacions diverses, per referència a declaració a
fallits presentades amb anterioritat per l'empresa col·laboradora RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
DE TRIBUTOS LOCALES SL;
Vist que en la proposta del Servei de Recaptació consta que aquestes liquidacions pertanyen a
exercicis anteriors a l’exercici corrent 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 5-10-2018; i amb la
prèvia fiscalització econòmica i financera que correspongui per part d’Intervenció, el regidor que
subscriu
PROPOSA:
a) Aprovar el següent descàrrec de rebuts per referència a declaracions de fallits, que
corresponen a exercicis anteriors al corrent:
11

Núm. descàrrec
21/2018

Import
81.460,67

Exercicis
2012 a 2017

Motiu
Referència a declaració de fallits

b) 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.»
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per tretze (13) vots a favor (6 PSM MxM, 4
PSOE i 3 GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor José
Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ
BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la senyora
Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Maria
Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora
BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO i el senyor Sebastià SERVERA
MOLL; i set (7) vots d’abstenció (4 PP, 2 UPCM i 1 del regidor no-adscrit): les de la senyora
María Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora
Raquel PERICÁS NEGRETE, el senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT, del senyor Juan TRIAY
LLUCH, el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO i el senyor Diego PONS PONS.
(https://vimeo.com/301194493#t=1h53m39s)
8. Proposta d’aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 17 en el
pressupost de l’Ajuntament de suplement de crèdit per aplicació del superàvit
pressupostari, finançat amb el romanent de Tresoreria per despeses generals (exp.
2018/011578) (https://vimeo.com/301194493#t=1h54m03s)
Intervé l’alcaldessa per indicar que a la Junta de Portaveus se’ls va annexar una esmena a la
proposta que s’havia dictaminat a la Comissió Informativa, la qual ha estat objecte d’una altra
esmena també en els antecedents, que serà la que es passarà a aprovació.
(https://vimeo.com/301194493#t=1h54m15s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dóna compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de dia 5 de novembre de 2018, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió extraordinària de dia 8 de novembre
de 2018, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vot (PP i UPCM), que, una
vegada esmenada als atesos, diu:
«Atès que la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament de 2017 ha estat aprovada per Junta de
Govern en data del 9-05-18, amb la qual resultà un romanent de Tresoreria per a despeses
generals d'11.215.187,12 €;
Atès que el romanent esmentat constitueix una de les formes de finançament dels expedients de
modificació de crèdits a portar a terme dins del present exercici;
Atès que la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
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pressupostària i sostenibilitat financera estableix les regles especials per al destí del superàvit
pressupostari;
Atès que, tot de conformitat amb l'apartat a) del número dos de la referida disposició, l'import del
superàvit derivat de la liquidació de l'exercici de l'any anterior s'ha de destinar a atendre les
obligacions pendents d'aplicació a pressupostos comptabilitzats el 31 de desembre de l'exercici
anterior;
Atès que el romanent de Tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació de 2017
va pujar a 11.215.187,12 €, i que el quadre de les seves utilitzacions i disponibilitat és el següent:
1. Romanent de Tresoreria per a despeses generals, resultant de la liquidació 11.215.187,12 €
del Pressupost de l'Ajuntament de 2017
2. Romanent de Tresoreria aplicat en expedients anteriors de modificacions
de crèdit (incorporació voluntària)

2.781.268,97 €

3. Romanent de Tresoreria per aplicació del superàvit pressupostari per
amortitzar préstec

1.722.051,84 €

4. Romanent de Tresoreria per a despeses generals a aplicar en el present
expedient

153.934,63 €

5. Romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals disponible per a
futurs expedients de modificació de crèdits (1-2-3-4)

6.557.931,68 €

Per tot l'exposat, qui subscriu,
PROPOSA:
PRIMER: Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm.17 en el pressupost de
l'Ajuntament de 2018 de suplement de crèdit per aplicació del superàvit pressupostari, finançat
amb el romanent de Tresoreria per a despeses generals.
L'import total de l'expedient és de 153.934,63 €.
A) FINANÇAMENT:
Romanent de Tresoreria per a despeses generals.
APLICACIÓ DESCRIPCIÓ

IMPORT

161.227.99

Abastament d'aigua potable -Treballs realitzats per altres
empreses

1.061,43

011.359.00

Altres despeses financeres

920.222.01

Administració General -Despeses per serveis postals

161.150.00

Abastament d'aigua potable - Complement de productivitat

906,55

161.130.01

Abastament d'aigua potable - Gratificacions extraordinàries

35,11

920.226.99

Administració General - Despeses diverses

912.230.00

Òrgans de Govern - Dietes

912.231.00

Òrgans de Govern - quilometratge

13,16
22.611,21

1.727,88
90,18
479,64
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932.227.99

Gestió tributaria - Treballs realitzats per altres empreses

333.130.00

Equipaments cultural i de museu - Personal laboral fix

126.105,70
903,77
153.934,63

SEGON: Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el BOIB per un termini
de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions
davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no
s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per
resoldre-les.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch: (https://vimeo.com/301194493#t=1h56m38s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas: (https://vimeo.com/301194493#t=1h56m57s)
Intervé el senyor López Bosch: (https://vimeo.com/301194493#t=1h57m25s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas: (https://vimeo.com/301194493#t=1h57m55s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch:(https://vimeo.com/301194493#t=1h58m17s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per tretze (13) vots a favor (6 PSM MxM, 4
PSOE i 3 GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor José
Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ
BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la senyora
Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Maria
Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora
BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO i el senyor Sebastià SERVERA
MOLL; i set (7) vots d’abstenció (4 PP, 2 UPCM i 1 del regidor no-adscrit): les de la senyora
María Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora
Raquel PERICÁS NEGRETE, el senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT, del senyor Juan TRIAY
LLUCH, el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO i el senyor Diego PONS PONS.
9. Proposta d’aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
els ajuntaments de l’illa per a la prestació del Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral
de l’Administració Local de l’Illa de Menorca per al període de l’1 de gener de 2019 al 31
de desembre de 2021 (exp. 2018/010725) (https://vimeo.com/301194493#t=1h58m58s)
El senyor Salord Justo, regidor delegat, dóna compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
Seguretat Ciutadana (Serveis Recursos Humans), de dia 5 de novembre de 2018, dictaminada a
la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió extraordinària de dia 8 de
novembre de 2018, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 2 reserves de vot (PP), que diu:
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«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data del 2-11-2018, que,
copiat literalment, diu:
"Atès que mitjançant sol·licitud del 3-10-2018 del Consell Insular de Menorca, registrada
d’entrada amb el núm. 17.538, es remet ofici per a l’aprovació del nou Conveni de col·laboració
entre els ajuntaments i el Consell Insular de Menorca;
Vist que el Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral està en funcionament des de l’any 2004, i
al qual l’Ajuntament de Ciutadella es va adherir l’1 de gener de 2011;
Atès que la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals (LPRL), modificada i actualitzada per la
Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos
laborals, té com a objectiu promoure la seguretat i la salut dels treballadors, i estableix, com a
principis generals:
•
•
•

La prevenció dels riscos professionals.
L’eliminació o la disminució dels riscos derivats del treball.
La informació, la consulta, la participació equilibrada i la formació dels treballadors en
matèria preventiva;

Per tal de complir aquests objectius, l’Ajuntament de Ciutadella es va adherir l’1 de gener de
2011 al Conveni de col·laboració amb el Consell Insular de Menorca, el qual regulava la
implantació del servei de prevenció de riscos laborals mancomunat amb la resta de municipis de
l’illa;
A dia d’avui el Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral està plenament implantat i durant
aquests anys ha ofert els seus serveis a l’Ajuntament de forma plenament satisfactòria;
En data del 5-07-2018, mitjançant registre d’entrada núm. 11.626, es va trametre per part del
Consell Insular de Menorca esborrany de nou conveni amb efectes de l’1-01-2019 i fins al 31-122021;
Atès que, d’acord amb l’article 33 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos
laborals, s’han realitzat consultes amb la representació dels treballadors;
Atès l’informe d’aquest tècnic de data del 20-07-2018, i vist que la Junta de Govern, en sessió
ordinària del 25-07-2018, va adoptar l’acord següent:
PRIMER: Donar el vistiplau al Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i els
ajuntaments de l’illa (entre els quals es troba l'Ajuntament de Ciutadella) per a la prestació del
Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral de l’Administració Local de l’Illa de Menorca, amb la
finalitat de donar continuïtat al servei per al període que va des de l’1 de gener de 2019 fins al 31
de desembre de 2021.
SEGON: En el moment de l'aprovació de l'esmentat conveni, caldrà acordar el compromís per a
la dotació de la consignació pressupostària suficient per fer front a les despeses derivades
d’aquest a cadascun dels pressuposts afectats.
Per tot l’exposat, escau que el regidor delegat de Recursos Humans, amb l’informe previ de la
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interventora municipal, emeti una proposta administrativa, si així ho considera, per tal que l’òrgan
competent adopti un acord sobre l’aprovació del conveni esmentat.
De tot açò s'informa que és el parer de qui subscriu, i que se sotmet a qualsevol altra
consideració millor fonamentada en dret, per a coneixement de l'autoritat competent que, no
obstant, amb el seu superior criteri, resoldrà, amb la prèvia la incorporació a l'expedient dels
informes addicionals d'altres departaments municipals, que, si així es considera, es puguin
sol·licitar."
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 5-11-2018;
PROPOSA:
Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de
l'illa per a la prestació del Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral de l'Administració Local de
l'Illa de Menorca per al període de l'1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2021.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé la senyora Pericás Negrete: (https://vimeo.com/301194493#t=2h04m45s)
Intervé el senyor Salord Justo: (https://vimeo.com/301194493#t=2h05m13s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per denou (19) vots a favor (6 PSM MxM, 4
PSOE, 3 GxC, 4 PP, 1 UPCM i 1 del regidor no-adscrit): 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, la senyora María Asunción PONS FULLANA,
el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, el
senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT, el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO i el
senyor Diego PONS PONS; i una (1) abstenció de vot (UPCM) per no ser present en el
moment de la votació: la del senyor Juan TRIAY LLUCH.
10. Proposta conjunta dels grups municipals PSM Més per Menorca, PSOE, Gent per
Ciutadella, Partit Popular i Unió des Poble de Ciutadella de Menorca amb relació a la
situació
energètica
de
Menorca
(exp.
2018/011593)
(https://vimeo.com/301194493#t=2h06m50s)
Intervé l’alcaldessa per posar de manifest que es debatran de manera conjunta els punts
10è, 12è i 13è de l’ordre del dia, amb la votació dels punts per separat. Per aquest motiu,
la proposta que correspon al punt 11è de l’ordre del dia es passarà a debat posteriorment.
(https://vimeo.com/301194493#t=2h06m03s)
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L’alcaldessa, la senyora Gomila Lluch, dóna compte de la proposta conjunta dels grups
municipals PSM Més per Menorca, PSOE, Gent per Ciutadella, Partit Popular i Unió des Poble
de Ciutadella de Menorca, firmada pels diferents portaveus, dictaminada a la Comissió
Informativa Permanent extraordinària de Territori i Entorn, de dia 9 de novembre de 2018, per
unanimitat amb el vot favorable dels representants del PSM (2), del PP (2), del PSOE (1), de
GxC (1) i d’UPCM (1). Explica que esmena la proposta en el sentit d’incorporar un quart punt
d’acord; i d’afegir tres paràgrafs en els atesos, que justifiquen l’addició d’aquest quart punt, de
forma que queda de la manera següent:
«Atesa l’avaria elèctrica succeïda aquests dies a Menorca, amb què bona part de l’illa ha quedat
sense subministrament elèctric a causa dels desperfectes ocasionats per un temporal a les línies
d’alta tensió;
Atès que aquest fet ha produït greus perjudicis tant a les persones com a les empreses del
municipi en estar més de 56 hores sense subministrament;
Atès que l’actual aïllament elèctric de Menorca amb l’exterior per la falta d’un enllaç elèctric amb
Mallorca fa que, en cas d’avaria de la central tèrmica d’Endesa, o de les línies d’alta i mitjana
tensions de Red Eléctrica de España, es puguin produir aturades prolongades del subministre
elèctric que afecten greument els ciutadans i l’economia de l’illa;
Atès que a la planificació energètica estatal, concretament al Pla de desenvolupament de la
xarxa de transport d’energia elèctrica 2015-2020, aprovada pel Consell de Ministres de dia 16
d’octubre de 2015, hi havia prevista la instal·lació, el 2019, d’un nou enllaç elèctric de 132 kV
entre Mallorca i Menorca paral·lel a l’actual enllaç;
Atès que el 20 d’octubre de 2016 el Plenari municipal va aprovar per unanimitat una proposta de
la regidora de Medi Ambient, que acordava sol·licitar al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i a
la Direcció General d’Energia del Govern de les Illes Balears que s’avancés la data d’instal·lació
i la de posada en funcionament del nou enllaç elèctric, previstes per a l’any 2019; i que la
planificació incorporés la retirada de l’actual enllaç, en considerar-lo totalment obsolet i
perjudicial per a l’activitat econòmica del municipi i perillós per al medi ambient i per a les
persones, atesos els incidents ocorreguts durant aquest any 2016;
Atès que dia 7 de març de 2017 el Consell Científic de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera
va emetre, a petició de l’Ajuntament de Ciutadella, un dictamen favorable a l’avançament de la
instal·lació del nou enllaç i de retirada de l’antic;
Atès que al final del 2017 Red Elèctrica de España va comunicar que l’enllaç elèctric entre
Mallorca i Menorca no es podia arreglar, i que l’illa quedaria aïllada elèctricament i sols
funcionaria amb la producció de la Central Tèrmica de Maó i la petita aportació de les energies
renovables;
Atès que el 25 de gener de 2018 el Plenari municipal va acordar per unanimitat instar una
vegada més el Govern d’Espanya perquè agilitzés els tràmits per a l’inici de les obres
d’instal·lació del nou enllaç submarí entre Menorca i Mallorca, perquè entrés en funcionament
abans del 2020 i incorporés la previsió de la retirada de l’antic enllaç, instal·lat l’any 1975;
El subministrament d’energia elèctrica té la consideració de servei econòmic d’interès general
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(art. 2.2 LSE), i respon a un sistema que integra les activitats diferenciades destinades a
aquest: generació, transport, distribució, comercialització... Algunes d’aquestes activitats són
activitats regulades, com ho són el transport i la distribució, el que suposa que s’han de
garantir els drets dels consumidors; entre d’altres, el que estableix l’art. 44.1.d).6è de la LSE,
el dret «al nivell de qualitat mínim exigible en els termes en què s’estableixin, i les
repercussions en la facturació que en el seu cas corresponguin, tal com estableix l’art. 51.5
LSE: «Reglamentàriament el Govern establirà el procediment per determinar les reduccions
que han d’aplicar-se a la facturació a abonar pels usuaris si es constata que la qualitat del
servei individual donat per l’empresa és inferior a la reglamentàriament exigible»;
En desenvolupament d’aquest punt, el Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es
regulen les activitats de transport, distribució, comercialització i subministre, l’art. 105
assenyala les conseqüències de l’incompliment de la qualitat del servei: «L’incompliment dels
valors fixats determinarà l’obligació (tant pels distribuïdors com pels transportistes) d’aplicar a
la facturació dels consumidors connectats els descomptes regulats als apartats següents dins
el primer trimestre de l’any següent a l’incompliment»:
- Si l’incompliment és pel nombre d’hores d’interrupció (podria ser pel nombre
d’interrupcions), s’aplicarà un descompte en la facturació al consumidor en una quantitat
equivalent al consum de la seva potencia mitjana anual facturada, per la diferencia entre el
nombre d’hores sense subministre i el nombre d’hores d’interrupció reglamentàriament fixat,
valorat en 5 vegades el preu del Kwh corresponent a la tarifa contractada, amb un límit
màxim del 10 % de la seva facturació anual.
PROPOSA:
Primer: Instar, una vegada més, el Ministeri per a la Transició Ecològica del Govern de l’Estat i la
Direcció General d’Energia del Govern de les Illes Balears, perquè s’avanci la data d’instal·lació i
posada en funcionament del nou enllaç elèctric, i que la propera planificació energètica incorpori
la instal·lació d’un segon enllaç submarí operatiu, per seguretat, i la retirada de l’antic enllaç
submarí que ara està inoperatiu.
Segon: Exigir al Ministeri per a la Transició Ecològica i a Red Eléctrica de España que, mentre
no sigui efectiu aquest enllaç, dotin l’illa de suficient infraestructura i dels mitjans necessaris per
evitar situacions d’emergència com les viscudes durant aquests dies, perquè, en el cas de
caiguda d’alguna línia principal com les del diumenge 28 d’octubre, poder garantir el
subministrament d’electricitat a tota la illa de Menorca en el menor temps possible.
Tercer: Instar el Ministeri per a la Transició Ecològica perquè avanci en la transició energètica i la
descarbonització del sistema energètic de Menorca mitjançant la implantació de les energies
renovables, amb l’augment de l’eficiència energètica de les instal·lacions de generació i de
l’edificació, i amb la promoció de la mobilitat sostenible.
Quart: Instar Red Eléctrica de España a garantir d’ofici els descomptes en la facturació dels
consumidors de l’illa de Menorca que han patit els efectes de la pana elèctrica iniciada el 28
d’octubre, com a incompliment de la qualitat del servei per les hores sense subministre, tal com
estableix la Llei del sector elèctric i el seu reglament.
No obstant, el Plenari municipal, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
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Intervencions
Intervé la senyora Pons Fullana, que també dóna compte de la moció del Grup Municipal
Popular amb registre d’entrada 020407 de 9 de novembre de 2018, corresponent al punt 12è de
l’ordre del dia. (https://vimeo.com/301194493#t=2h05m13s)
Intervé el senyor Triay Lluch, que també dóna compte de la moció del Grup Municipal UPCM
amb registre d’entrada 020516 de dia 12 de novembre de 2018, corresponent al punt 13è de
l’ordre del dia (https://vimeo.com/301194493#t=2h28m44s)
Intervé el senyor Pons Pons (https://vimeo.com/301194493#t=2h41m59s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch, que proposa esmenes a la moció del Grup Municipal
UPCM (https://vimeo.com/301194493#t=2h45m11s)
Intervé el senyor Triay Lluch, que accepta que els punts d’acord de la moció del seu grup es
reagrupin de manera diferent (https://vimeo.com/301194493#t=3h00m45s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/301194493#t=3h00m58s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/301194493#t=3h01m32s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/301194493#t=3h01m44s)
Intervé el senyor Triay Lluch: (https://vimeo.com/301194493#t=3h01m54s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/301194493#t=3h02m04s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/301194493#t=3h03m11s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/301194493#t=3h03m37s)
Intervé el senyor Triay Lluch:(https://vimeo.com/301194493#t=3h03m55s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/301194493#t=3h04m56s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/301194493#t=3h05m47s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/301194493#t=3h06m16s)
Intervé la senyora Pons Fullana, que diu que accepta la votació separada de la moció del Grup
Municipal PP que ha presentat (https://vimeo.com/301194493#t=3h06m28s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/301194493#t=3h12m52s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/301194493#t=3h19m05s)
Intervé la senyora Pons Fullana (https://vimeo.com/301194493#t=3h26m02s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/301194493#t=3h27m03s)
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Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/301194493#t=3h29m06s)
Acord
Se sotmet la proposta conjunta a
(https://vimeo.com/301194493#t=3h29m45s)

votació,

punt

10è

de

l’odre

del

dia:

Se sotmet la proposta conjunta esmenada a votació, que S’APROVA per denou (19) vots a
favor (13 PSM MxM, 4 PP 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, 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 TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe
NEGRETE CABALLERO; i una (1) abstenció del regidor no-adscrit: la del senyor Diego
Pons Pons.
12. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre la interrupció del servei elèctric a
Menorca (28-30 d’octubre), (exp. 2018/011896) (https://vimeo.com/301194493#t=2h05m13s)
Es transcriu la moció del Grup Municipal Popular (PP) presentada per la regidora senyora Pons
Fullana, amb registre d’entrada 020407 de dia 9 de novembre de 2018, i que ha estat objecte de
debat en el punt 10:
«Del diumenge dia 28 d’octubre al dimarts dia 30 l’illa de Menorca va patir la interrupció del
subministrament d’energia elèctrica més greu i de major impacte i afectació que ha sofert, amb
una durada de 56 hores; milers de famílies perjudicades, i la paralització de les activitats, socials
i econòmiques, en una gran part del territori insular.
L’origen d’aquest tall en el servei elèctric va ser un cap de fibló al municipi d’Alaior, que ocasionà
greus danys materials i provocà la caiguda de torres d’alta tensió, gestionades per Red Eléctrica.
Van quedar aturades les subestacions d’Endesa de Ciutadella i es Mercadal, i van deixar sense
electricitat els municipis de Ciutadella, Ferreries, es Mercadal, es Migjorn i també Alaior, amb
més de 50.000 usuaris afectats i perjudicats.
Uns fets que han posat de manifest la vulnerabilitat energètica de Menorca, així com la
imprevisió i la ineficaç resposta de les administracions i les autoritats responsables, amb un
incomprensible retard en actuar i aplicar mesures per a restablir el subministrament mentre es
procedia a reparar les xarxes d’alta tensió.
Cal tenir en compte que el fet de no estar operatiu l’enllaç submarí amb Mallorca agreuja la
situació d’aïllament i de vulnerabilitat energètica de Menorca.
Tota vegada que no disposam d’aquest enllaç submarí Mallorca-Menorca, el passat 8 de gener
-fa nou mesos- el conseller de Territori, Energia i Mobilitat del Govern Balear, Marc Pons,
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juntament amb la presidenta del Consell Insular, Susana Mora, van anunciar el «compromís» de
la Secretaria d’Estat d’Energia d’aprovar un pla de contingència amb el doble objectiu de garantir
el servei elèctric de tot Menorca i també d’actuar amb rapidesa i eficàcia en cas de produir-se la
interrupció del subministrament.
Aquest «compromís» implicava la creació d’una comissió de coordinació amb la participació de
responsables del Ministeri per a la Transició Energètica, el Govern Balear i el Consell de
Menorca que havia d’impulsar la instal·lació del cable submarí i, a la vegada, dissenyar, redactar
i preveure el contingut, els recursos i les mesures del pla de contingència.
La realitat, tal com vam poder comprovar i patir a partir del diumenge 28 d’octubre, ha estat una
altra: no hi va haver capacitat de reacció i el pla de contingència no va funcionar, tota vegada
que durant 56 hores més de 38.000 usuaris (comptabilitzats com a comptadors únics) van
quedar sense electricitat i altres serveis essencials.
Moltes famílies, escoles, empreses, botigues i oficines, amb una major incidència als municipis
del ponent de l’illa per la durada, van quedar durant quasi tres dies sense llum, sense aigua,
sense telefonia i sense connexió a Internet; uns fets gravíssims i lamentables que no es poden
tornar a repetir.
Aquest desastre, amb danys i perjudicis en tots els àmbits i sectors de la societat i l’economia
menorquines, posa de manifest el fracàs del pla de contingència així com la negligència i la
imprevisió de la Comissió de Coordinació, amb una directa responsabilitat del conseller
d’Energia de Balears, Marc Pons, i la presidenta del Consell, Susana Mora.
El Partit Popular denuncia que la presidenta del Govern Balear, Francina Armengol, enlloc
d’haver-se desplaçat a Menorca a primera hora del matí del dilluns 29 d’octubre, va preferir
quedar a Mallorca, i no va venir a Menorca fins dilluns capvespre, fet que obligà a repetir una
reunió celebrada el matí, per a fer-se una fotografia.
Lamentam i denunciam també la manca d’autocrítica dels responsables polítics del Govern
Balear i del Consell de Menorca, que només saben dir que la culpa és de l’anterior president del
Govern d’Espanya, Mariano Rajoy, però no demanen per què no ha funcionat el pla de
contingència anunciat per ells mateixos el gener d’enguany.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal del Partit Popular presenta al Ple de l’Ajuntament de
Ciutadella aquestes
PROPOSTES D’ACORD:
Primer: L’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern d’Espanya, el Govern de les Illes Balears i el
Consell de Menorca a redactar i fer públic un pla de contingència que sigui realment eficaç i
preventiu; amb les MESURES i els RECURSOS necessaris per a garantir el subministrament
elèctric a Menorca i el seu immediat restabliment en cas d’interrupció; i amb l’objectiu d’evitar
que es torni a repetir la manca de servei elèctric patida pels menorquins del 28 al 30 d’octubre.
Segon: L’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern d’Espanya, el Govern de les Illes Balears i el
Consell de Menorca a agilitzar i accelerar la instal·lació d’un nou enllaç elèctric submarí
Mallorca-Menorca.
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Tercer: L’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de les Illes Balears a aprovar, com més prest
millor, una línia d’ajuts per fer front als danys materials i a les pèrdues que han sofert els afectats
pel cap de fibló del 28 d’octubre i la interrupció del subministrament elèctric a Menorca.
Quart: L’Ajuntament de Ciutadella reprova el conseller de Territori, Energia i Mobilitat del Govern
Balear, Marc Pons i la presidenta del Consell insular, Susana Mora, per la seva imprevisió i
improvisació per a evitar i resoldre amb diligència la interrupció del servei elèctric a Menorca del
28 al 30 d’octubre.»
Intervencions
Les intervencions d’aquest punt estan incorporades al punt 10è d’aquesta acta.
Acord
Se sotmet la moció del Grup Municipal Popular a votació, punt 12è de l’odre del dia, i es fa la
votació separada: es voten els tres primers punts de manera conjunta i de forma separada, el
quart punt de la moció. (https://vimeo.com/301194493#t=3h30m31s)
Se sotmeten de forma conjunta el primer, el segon i el tercer punts de la moció a votació, que
S’APROVEN per unanimitat (20 vots a favor dels membres presents dels 21 que, de fet i dret,
componen aquest ple).
Se sotmet el quart punt de la moció a votació, que NO S’APROVA per quatre (4) vots a
favor (PP): els de la senyora María Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan David
BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE i el senyor Adolfo
VILAFRANCA FLORIT; tretze (13) vots en contra (6 PSM MxM, 4 PSOE i 3 GxC): els de la
Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor José Antonio JUANEDA
MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ BOSCH, el senyor
Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la senyora Noemí CAMPS
VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia
MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora
BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO i el senyor Sebastià SERVERA
MOLL; i tres (3) abstencions de vot (2 UPCM i 1 del regidor no-adscrit): les del senyor
Juan TRIAY LLUCH, el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO i el senyor Diego PONS
PONS.
13. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) sobre
la
interrupció
del
servei
elèctric
a
Menorca
(exp.
2018/011924)
(https://vimeo.com/301194493#t=2h28m44s)
Es transcriu la moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM),
presentada pel senyor Triay Lluch, portaveu, amb registre d’entrada 020516, de dia 12 de
novembre de 2018, i que, una vegada esmenada en la reagrupació dels punts d’acord com s’ha
dit en el debat del punt 10 d’aquesta mateixa sessió plenària, diu:
«Segons ENDESA, uns 38.000 clients de Menorca es van veure afectats pel tall de
subministrament elèctric.
El tall o l’avaria es produeix aproximadament entorn a les 10-10.15 h de dia 28-10-2018, i a les
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11 h o, màxim, a les 12 h del matí els tècnics de Endesa Distribució SL y REE (Red Eléctrica de
España) sabien perfectament què havia passat i, sobretot, l’abast de l’avaria. Endesa Distribució
SL des de Central de Generació, pels sistemes de monitorització en continu dels diferents
sectors amb seccionadors de transformadors i línies d’alta tensió i sistemes telemàtics de
metratge i informació autònoms a les 10.30 h, sabia perfectament que tenien un 0 absolut a
totes les zones afectades (l’avaria era de tal magnitud que va deixar la instal·lació sense servei,
amb 0 corrent de subministrament i 0 tensió de subministrament a tots els abonats afectats).
Bàsicament, el sistema elèctric a Menorca es compon d’una xarxa d’alta tensió (la que es va
veure afectada), formant un anell des de Maó fins a Ciutadella, amb dues branques principals:
una passa pel nord i una altra pel sud, tenim una central a Maó i a Ciutadella fins fa relativament
poc, un punt d’interconnexió amb Mallorca (cable submarí).
Evidentment, a partir del moment que el cable submarí deixa d’estar operatiu, tenim un
problema de precarietat energètica a Menorca, ja que només depenem d’un punt de
subministrament elèctric, la Central Tèrmica de Maó. Un problema que ja feia anys que Endesa
distribució havia advertit tant a RED Eléctrica Espanya així com a les entitats o l’administració
competent, la Conselleria de Territori Mobilitat i Energia.
Vist que una instal·lació com el cable submarí té una vida útil programada de 40 anys, s’hauria
d’haver executat en els plans d’inversió 2010-2015, ja que es va posar en marxa l’any 1975 i la
seva vida útil finalitzava l’any 2015, el que no es va fer, intentant allargar la vida útil d’aquesta
instal·lació. A més, es publica una directiva europea que prohibeix l’ús de diferents tipologies de
líquids refrigerants, i un tipus d’aquests refrigerants s’utilitza al cable submarí.
REE havia promès recursos «in situ» des del minut zero en cas d’avaria de consideració, però
aquests recursos, llevat de les torres, no eren aquí. La presidenta del Consell responia per escrit
el mes de març a la preocupació de la Sindicatura de Greuges de Menorca per la inoperativitat
del cable elèctric amb Mallorca: «Disposam d’un pla de contingència acordat per a garantir el
subministrament elèctric fins a comptar amb els enllaços d’interconnexió compromesos». I des
de la Sindicatura constaten: «Tot açò no ha servit de res, vista la greu situació soferta els últims
dies pel poble de Menorca. Ni el pla de contingència, ni el comitè tècnic de seguiment han servit
per a evitar el que ha succeït». I destaquen que el Consell ha de «liderar les accions i gestions
necessàries que eviten la penosa situació viscuda».
És a dir que queda de manifest que el Pla de contingència no ha servit, no ha funcionat gens
correctament.
La reunió del gabinet de crisi al CIM no es va celebrar fins a les 17 h, o sigui, fins 7 hores
després del tall; no es va convocar la primera reunió al CIM per tenir una primera valoració i van
passar més hores posteriorment per decidir els punts de subministrament prioritaris que sembla
que no estaven preestablerts. A Ciutadella l’equip de govern, assessorat per tècnics, no ho feia
fins al matí de dilluns dia 29, passades més de 24 hores des de la interrupció del
subministrament elèctric.
Va quedar demostrat que ningú no havia pensat a prioritzar les estacions repetidores des d’un
primer moment. Poblacions com Ferreries no van tenir cobertura de trucades ni de WhatsApp
fins dimarts capvespre entorn a les 18 h, passades més de 48 hores des de la interrupció del
subministrament elèctric.
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Durant moltes hores, almenys fins ben entrat el capvespre de diumenge, a ENDESA avaries la
informació que es donava als usuaris era inexacta i del tot insuficient; tenien un contestador amb
un missatge gravat que els repetia que hi havia una avaria «a la zona de Maó» -quan era
pràcticament l’única de Menorca que no patia cap interrupció parcial o total del subministramenti que estaven fent feina per restablir-lo. I si aconseguies parlar amb una operadora per tenir més
informació, et demanaven dades del contracte i et donaven un número d’incidència; és a dir,
actuaven com si es tractés d’una avaria aïllada i semblava que ni tan sols els empleats que
atenien telefònicament sabien que hi havia una avaria tan seriosa i extensa com la que posava
de manifest el missatge gravat al contestador de la companyia, i repetien una vegada i una altra
de diferents maneres que estimaven que en uns 90 minuts estaria arreglada!: «...en estos
momentos REE me están reportando un plazo de 90 minutos...»
Més tard, les informacions de REE durant bona part del diumenge indicaven que en 24 hores el
subministrament estaria restablert, quan no importa ser un expert o entès en la matèria per
poder apreciar que si han caigut cinc torres d’alta tensió i es romp l’anell que forma la xarxa, en
24 hores el servei no estarà restablert. I, així i tot, mentre REE parlava de 24 hores en informació
apareguda cap al migdia a la premsa digital, ENDESA seguia indicant als usuaris durant
diverses hores per telèfon que en uns 90 minuts estaria solucionada l’avaria.
Entorn a les 21 h de diumenge va començar a circular per WhatsApp un missatge —que no
procedia del gabinet de crisi inicialment convocat ni del CIM— en què es parlava d’un termini de
3 o 4 dies, quan poques hores abans REE encara parlava de 24 hores.
Aquells empresaris que comercialitzen aliments o productes congelats, que es van assabentar
que realment estarien 3 o 4 dies, van córrer per organitzar-se; fins i tot alguns, el diumenge
vespre mateix, cercant a la carrera grups alternadors a TAVEMA o POTENCIA. Altres van
desplaçar productes a naus amb cambres de refrigeració amb subministrament elèctric als
polígons de Maó i Alaior.
La gestió de la comunicació a la població en situacions així és de vital importància; no és el
mateix que comuniquin 24 hores que realment et diguin 3 dies.
Dilluns dia 29, a primeres hores del matí s’acabaven les existències de piles, llums, fanals, grups
alternadors, formats de recàrrega de gas de càmping gas... I més tard, durant el mateix matí,
fins i tot s’esgotaven als magatzems de Maó.
Dimarts dia 30, al polígon de Ciutadella, entorn a les 22 h havien connectat un grup alternador
de 1.250 KW devora Tarsa; de fet, havien connectat a la xarxa de mitja tensió 15.000 volts i
estaven sumant càrrega a les 22 h. No hauria de ser a les 7 o a les 8 de l’endemà matí quan
haurien d’anar a sumar càrrega? A l’endemà es va confirmar que el grup havia caigut tres
vegades... És que ni ENDESA ni REE tenen verdaderament controlada la càrrega en els punts
on enganxar un alternador assignat?
La sortida d’aquests alternadors es compon de 3 fases, sistema trifàsic. Una conseqüència
derivada de no tenir controlada la càrrega real que alimenta un sector o un transformador és que
realment no tenguin controlat el consum real de mitjana per fase. I açò és imprescindible.
Perquè un alternador i el seu motor dièsel no pateixi esforços mecànics de desequilibri, les fases
han d’estar degudament equilibrades o almenys s’ha d’escollir l’alternador per poder assumir la
hipòtesi pitjor que es pugui donar en una fase en termes de càrrega; és a dir, la fase R té
consum de 600 kW i la Fase S té consum de 400 kW i la fase T té consum de 250 kW, i poses
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alternador de 1250kW la potència total suma 1250kW i l’alternador està dimensionat per donar
un total de 1.250 kW, però no més de 416 kW per fase i, llavors, el resultat immediat, no a les 22
h del vespre sinó a les 7 o 8 h del matí, és que aquest alternador caurà constantment. És una
situació que es pot donar més i es dona més freqüentment del que sembla. I la conclusió és que
REE i ENDESA no tenien una vertadera dada objectiva de la càrrega que era necessari donar.
Aquests dies s’ha plantejat com a possible solució la instal·lació de grups alternadors a les
subestacions des Mercadal i Ciutadella, amb la possibilitat d’instal·lar sistemes
d’emmagatzematge d’energia. Els alternadors hauran de ser suposadament d’una potència
considerable; i quant a emmagatzematge d’energia, no s’ha concretat prou en què consisteix
aquesta solució. Així i tot, independentment dels aspectes tècnics i d’altres detalls, sí que ha
quedat clar que aquestes solucions quedaran pendents d’acords, permisos, tramitacions i
procediments administratius, sobretot per part del Ministeri de Transició Energètica del Govern
d’Espanya. Aquestes solucions alternatives generals contribuirien a reduir la necessitat de
disposició de grups alternadors de potències menors repartits i disseminats per la població, ja
que se centralitzaria la generació d’energia a les subestacions esmentades. Aquestes
alternatives plantejades per la Conselleria de Territori i Mobilitat i Energia, juntament amb REE,
estan supeditades a tramitacions, procediments administratius i autoritzacions per a la seva
execució que es poden perllongar en el temps, mentre de moment estem exactament igual que
en el moment abans de produir-se l’avaria generalitzada. Per tant, el Pla de contingència hauria
de considerar dos moments: la situació actual i la que es donaria a partir del moment de la
instal·lació d’alternadors de gran potència a les subestacions, tenint en compte que,
mentrestant, en cas de patir una altra avaria important, serien necessaris alternadors de menor
potència in situ a l’illa mentre es tramita i s’executa la instal·lació d’alternadors a les
subestacions.
Raons per les quals el Grup Municipal d’UPCM presenta al Ple aquesta MOCIÓ:
Primer: Instar la Conselleria de Territori Mobilitat i Energia a informar sobre amb quin termini té
previst poder tenir instal·lats grups alternadors amb sistemes d’emmagatzematge d’energia a les
subestacions des Mercadal i Ciutadella.
Segon: Instar Endesa i REE a donar una informació veraç i fiable als usuaris que pateixen el tall
de subministrament elèctric en un temps raonable.
Tercer: Instar el Ministeri per a la Transició Ecològica a elaborar un pla de contingència que
tengui en compte els punts següents:
- Pla de contingència avaluat a consciència, considerant tots els casos que es poden donar i les
hipòtesis possibles.
- Tenir predeterminats al Pla els punts prioritaris on s’han d’instal·lar els alternadors a cada
municipi, en tost d’ajornar la decisió per hores després de la interrupció del subministrament i
deixar-la en mans dels ajuntaments respectius, tal com es va fer.
- Assegurar les comunicacions en tots els repetidors de telefonia amb cobertura 4G, per
mantenir comunicada la població.
- Assegurar els subministraments elèctrics a benzineres, perquè se’n pugui proveir la població, i
els camions repartidors de gasoil als grups instal·lats.
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- Tenir alternadors disponibles en nombre suficient, almenys pels punts principals establerts al
Pla de contingència. Per no haver d’enviar a demanar pràcticament tots els grups 9 hores
després i deixant-ho «tot en funció de les inclemències del temps» i de «si el vaixell vindrà o
no», com van manifestar a la primera roda de premsa del CIM.
- Tenir aquests grups de què es disposi emmagatzemats a cada població. No haver de procedir
a transportar-ne més dels que sigui imprescindible dins la mateixa illa, atesa la localització de
l’avaria.
- A tots els punts on es connectaran alternadors, tenir ben controlada quina càrrega es trobaran i
seleccionar-ne les potències basant-se en criteris no tan sols de càrrega total del punt, sinó
també de càrrega per fase.
- Establir un temps breu de valoració de danys i magnitud de l’avaria, per poder posar en marxa
tot l’operatiu i en un temps òptim poder començar a repartir tots els grups alternadors. És
inadmissible esperar 7 hores per decidir què fem, quan molt probablement 5 minuts després de
l’incident sabien què havia passat pels equips de telemetratge de la central de Maó.
- Per reduir el temps de connexió dels grups alternadors, disposar en tots aquests punts d’un
quadre de commutació adequat a la potència a subministrar per l’alternador, de manera que
només sigui enganxar els cables de l’alternador sense haver de desconnectar els cables de
xarxa normalitzada. (Així es redueix considerablement el temps de restabliment de
subministrament elèctric, encara que sigui via un grup alternador).
-Dur un registre de revisió del parc de grups electrògens; els grups propis d’estacions
depuradores, de bombeig i altres, a vegades estan obsolets o no funcionen.
- Tenir controlada l’autonomia de cada grup per poder assumir la pitjor de les hipòtesis possible
(màxima càrrega de cada grup vers consum gasoil), establir programes de reposició en el temps
de gasoil; que no passi com a Ferreries, on, a pesar de no tenir cobertura 4G, ni cobertura per a
trucades, dimarts capvespre es van quedar sense aigua, sembla que perquè un grup va quedar
sense gasoil.
Quart: Que la Conselleria d’Indústria habiliti una opció no considerada a la reglamentació
electrotècnica actual, per si un usuari vol deixar preparada la instal·lació amb quadres de
commutació on només sigui enganxar el grup alternador que s’hagi contractat a una empresa
privada.
Cinquè: Instar REE a estudiar el soterrament d’una de les dues línies d’alta tensió que van de
Maó a Ciutadella, per assegurar un subministrament mínimament suficient en cas d’avaria de la
línia aèria.
Sisè: Instar les companyies elèctriques, que estan cobrant als usuaris la totalitat del rebut que
inclou el període sense subministrament, a tornar als usuaris els serveis no oferts i que no hem
tingut durant el temps que hem patit el tall, descomptant del proper rebut les quantitats
corresponents en concepte de terme de potència (no subministrada durant l’avaria) que
consisteix bàsicament en la disponibilitat d’un servei que no s’ha donat i lloguer d’equips com el
comptador que va per dies i els corresponents impostos repercutits sobre serveis no prestats i
qualsevol altre import que es correspongui amb serveis no donats durant el temps que no s’han
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prestat.
Setè: Que l’Ajuntament de Ciutadella doni exemple i assumeixi com a obligacions pròpies les
recomanacions que es fan a la població. No és adequat i constitueix un escarni per als milers de
ciutadans sense llum recomanar fer un consum responsable d’energia i limitar-la al mínim
possible i tenir la façana de l’Ajuntament completament il·luminada amb un munt de focus tota la
nit enmig d’un poble a les fosques.»
Intervencions
Les intervencions d’aquest punt estan incorporades al punt 10è d’aquesta acta.
Acord
Se sotmet la moció del grup municipal UPCM a votació, punt 13è de l’odre del dia, i es fa la
votació separada: es voten els sis primers punts de manera conjunta i, de forma separada, el
setè punt de la moció. (https://vimeo.com/301194493#t=3h31m26s)
Se sotmeten de forma conjunta el primer, el segon, el tercer, el quart, el cinquè i el sisè
punts de la moció a votació, que S’APROVEN per unanimitat (20 vots a favor dels membres
presents dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple).
Se sotmet el setè punt de la moció a votació, que NO S’APROVA per set (7) vots a favor (4
PP, 2 UPCM i 1 del regidor no-adscrit): els de 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 TRIAY LLUCH, el senyor José Felipe
NEGRETE CABALLERO i el senyor Diego PONS PONS; i tretze (13) vots en contra (6 PSM
MxM, 4 PSOE i 3 GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor
José Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José
LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la
senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la
senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora
Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO i el senyor
Sebastià SERVERA MOLL.
11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a l’oferta pública de Policia Local
interina (exp. 2018/011592) (https://vimeo.com/301194493#t=3h32m28s)
La senyora Pericás Negrete, regidora, dóna compte de la moció del Grup Municipal Popular
(PP), amb registre d’entrada telemàtic 019902 de dia 4 de novembre de 2018, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió extraordinària de dia 8 de novembre
de 2018, amb 2 vots a favor (PP) i 4 reserves de vot (PSM, PSOE i GxC), que, traduïda del
castellà al català; i, una vegada esmenada per la regidora mateixa en el sentit de modificar el
redactat dels punts 1 i 2 d’acord, diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat 14 de gener de 2017 es va publicar el Decret llei 1/2017, que regula el procediment
extraordinari i d'accés a les plantilles dels policies locals de les Illes Balears i la constitució de
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noves borses d'interins.
Atès que la Disposició transitòria primera de l'esmentat decret estableix el termini de 3 anys —
des que es va publicar al BOIB— perquè les entitats locals, en aquest cas l'Ajuntament, que
tenguin places de la categoria de policia local vacants i dotades pressupostàriament ocupades
per personal funcionari interí puguin proveir aquestes places pel sistema de concurs oposició;
Atès que aquest ajuntament té en la seva plantilla 9 policies locals que es troben en aquesta
situació;
Atès que en el Ple del passat mes d'octubre, en resposta a les preguntes presentades pel grup
municipal del PP, el Sr. Salord va comunicar que es tenia previst aprovar una OP una vegada
aprovats els pressupostos per al 2019, així com adherir-se a la convocatòria de l'EBAP;
Atès que, segons el calendari establert per l'EBAP per al II procés unificat policia local, el mes de
novembre s'inicia la tramitació dels convenis de col·laboració per a la convocatòria i la gestió del
procés selectiu;
Atès que, en data de la presentació d'aquesta moció, aquest ajuntament no ha convocat les
meses de negociació per a debatre l'OP i l'aprovació de les bases, si així es considera oportú;
Atès que és requisit indispensable per a acollir-se a aquest procés tenir aprovada l'OP
d'ocupació de l'Ajuntament;
Per tot allò que s'ha exposat, el Grup Municipal Popular presenta davant del Ple, per al seu
debat i l’aprovació, si és procedent, el següent:
Primer: Instar l'equip de govern perquè convoqui la mesa de negociació corresponent, a
fi de poder negociar els criteris de les bases que regularan la convocatòria de les places
interines de policia local, que, basant-se en l'OP aprovada el passat 10 de novembre de
2018, convocarà l’Ajuntament mateix amb recursos propis.
Segon: Instar l'equip de govern a estudiar la possible adhesió de l'Ajuntament al
procediment iniciat per l'EBAP per a la convocatòria de les places aprovades per OP de
policies interins i el conveni de la qual es té previst firmar aquest mes de novembre,
sempre que la data de celebració dels exàmens es realitzi tenint en compte la data
d'aprovació de l'OP de l'Ajuntament i es doni un temps prou ampli per a la celebració
d'aquests, a fi de no perjudicar els funcionaris que desitgen presentar-s’hi i puguin
preparar-se el temari aprovat, que haurà de ser negociat prèviament amb l'EBAP.
Tercer: Instar l'equip de govern a convocar les meses de negociació de personal funcionari i
laboral a fi de poder informar de la situació en què es troba la RPT i l'aprovació de l'OP de la
resta de personal de l’Ajuntament de Ciutadella, entre els punts de l'ordre del dia.»
Intervencions
Intervé el senyor Salord Justo: (https://vimeo.com/301194493#t=3h38m00s)
Intervé la senyora Pericás Negrete: (https://vimeo.com/301194493#t=3h47m04s)
Intervé el senyor Salord Justo: (https://vimeo.com/301194493#t=3h48m37s)
Intervé la senyora Pericás Negrete: (https://vimeo.com/301194493#t=3h50m15s)
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Intervé el senyor Salord Justo: (https://vimeo.com/301194493#t=3h52m21s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch: per a dir que votaran com a punt número 1: Instar
l'equip de govern a estudiar la possible adhesió de l'Ajuntament al procediment iniciat per
l'EBAP per a la convocatòria de les places aprovades per OP de policies interins i el
conveni de la qual es té previst firmar aquest mes de novembre, sempre que la data de
celebració dels exàmens es realitzi tenint en compte la data d'aprovació de l'OP de
l'Ajuntament i es doni un temps prou ampli per a la celebració d'aquests, a fi de no
perjudicar els funcionaris que desitgen presentar-s’hi i puguin preparar-se el temari
aprovat, que haurà de ser negociat prèviament amb l'EBAP; i com a número 2: Instar
l'equip de govern perquè convoqui la mesa de negociació corresponent, a fi de poder
negociar els criteris de les bases que regularan la convocatòria de les places interines de
policia local, que, basant-se en l'OP aprovada el passat 10 de novembre de 2018,
convocarà l’Ajuntament mateix amb recursos propis; i el punt número 3 tal com està.
(https://vimeo.com/301194493#t=3h54m14s)
Intervé el senyor Salord Justo: (https://vimeo.com/301194493#t=3h55m34s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch: (https://vimeo.com/301194493#t=3h55m48s)
Intervé el senyor Salord Justo: (https://vimeo.com/301194493#t=3h56m03s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch: (https://vimeo.com/301194493#t=3h57m30s)
Intervé la senyora Pericás Negrete: (https://vimeo.com/301194493#t=3h57m44s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch: (https://vimeo.com/301194493#t=3h59m30s)
Els punts d’acord que se sotmeten a votació amb l’esmena del PP, i una vegada invertits els
punts 1 i dos d’acord, són els següents:
Primer: Instar l'equip de govern a estudiar la possible adhesió de l'Ajuntament al procediment
iniciat per l'EBAP per a la convocatòria de les places aprovades per OP de policies interins i el
conveni de la qual es té previst firmar aquest mes de novembre, sempre que la data de
celebració dels exàmens es realitzi tenint en compte la data d'aprovació de l'OP de l'Ajuntament i
es doni un temps prou ampli per a la celebració d'aquests, a fi de no perjudicar els funcionaris
que desitgen presentar-s’hi i puguin preparar-se el temari aprovat, que haurà de ser negociat
prèviament amb l'EBAP.
Segon: Instar l'equip de govern perquè convoqui la mesa de negociació corresponent, a fi de
poder negociar els criteris de les bases que regularan la convocatòria de les places interines de
policia local, que, basant-se en l'OP aprovada el passat 10 de novembre de 2018, convocarà
l’Ajuntament mateix amb recursos propis.
Tercer: Instar l'equip de govern a convocar les meses de negociació de personal funcionari i
laboral a fi de poder informar de la situació en què es troba la RPT i l'aprovació de l'OP de la
resta de personal de l’Ajuntament de Ciutadella, entre els punts de l'ordre del dia.»
Acord
Se sotmet la moció a votació d’acord amb l’esmena del PP, i, una vegada invertits els punts 1 i 2
d’acord, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels 21 membres que, de fet i dret,
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componen aquest ple).
14. Moció que presenta el regidor no-adscrit amb referència al pas de zebra del carrer
Barcelona (exp. 2018/011485) (https://vimeo.com/301194493#t=4h00m21s)
El senyor Pons Pons, regidor no-adscrit, dóna compte de la seva moció, amb registre d’entrada
019574 de 26 d’octubre de 2018, que diu:
«Atès que a Ciutadella hi ha el pas de zebra ubicat al carrer Barcelona, que dóna entrada al
carrer Camí de Maó;
Atès que el pas de zebra esmentat provoca situacions de molt poca seguretat, tant per a
vianants, bicicletes, motocicletes com per a altres vehicles;
Atès que el pas esmentat es troba ubicat en una zona estratègica per la gran afluència de
vehicles i vianants que hi passen;
Atès que els vehicles que accedeixen al carrer Camí de Maó que venen del carrer Barcelona
han de fer un estop damunt el pas de zebra per obligació, ja que els conductors no tenen marge
de maniobra per fer un estop abans del pas, i així provoca molta inseguretat;
Atès que damunt el pas esmentat hi passen vehicles amb dos sentits de circulació;
Atès que el pas esmentat no està ubicat correctament, ja que no és lògic ni pràctic el fet d’haver
de fer un estop per obligació damunt el pas de zebra quasi damunt el carril bici amb vehicles que
entren al carrer Barcelona que venen del carrer camí de Maó;
Atès que amb la millor ubicació del pas esmentat ajudaria a tenir una millor fluïdesa i seguretat
tant per als vianants com per als conductors;
Atès que és una necessitat el fet d’ubicar el pas esmentat correctament;
Atès que hi ha vegades que passen vianants damunt el pas de zebra i hi ha vehicles fent l’estop
damunt el pas;
Atès que el cost a suportar per aquesta administració seria coherent;
Atès que l’actual ubicació del pas esmentat crea confusió, especialment per als conductors;
Per tot açò, present, com a regidor no-adscrit, davant aquest ple per al seu debat i l’aprovació, si
escau, el següent:
Que l’equip de Govern prengui les mesures necessàries per millorar la ubicació del pas de zebra
del carrer Barcelona, que dóna entrada al carrer Camí de Maó.»
Intervencions
Intervé el senyor Baradad Baldomà: (https://vimeo.com/301194493#t=4h02m10s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas: (https://vimeo.com/301194493#t=4h04m34s)
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Intervé el senyor Triay Lluch: (https://vimeo.com/301194493#t=4h06m13s)
Intervé el senyor Pons Pons: (https://vimeo.com/301194493#t=4h06m24s) Sol·licita que consti
en acta que demostrarà amb proves que en el pas de vianants objecte de la moció sí que hi ha
hagut accidents.
Intervé el senyor Baradad Baldomà: (https://vimeo.com/301194493#t=4h09m45s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que NO S’APROVA per un (1) vot a favor del regidor noadscrit: el del senyor DIEGO Pons Pons; i denou (19) vots en contra (6 PSM MxM, 4 PSOE, 3
GxC, 4 PP 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, 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 TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO.
15. Precs i preguntes (https://vimeo.com/301194493#t=4h12m00s)
Es dóna compte dels precs i de les preguntes següents:
Precs
Precs del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), amb
registre d’entrada 020683 de dia 14 de novembre de 2018,que, traduïts del castellà al català,
diuen: (https://vimeo.com/301194493#t=4h12m15s)
1. Les obres recents del carrer Salord i Farners han provocat la desviació d'un notable volum de
trànsit per a entrar a Ciutadella cap al carrer des Degollador. El semàfor del carrer esmentat amb
l'avinguda Capità Negrete està regulat de manera que preval el trànsit que circula per aquest
últim carrer sobre els cotxes que hi acudeixen pel carrer des Degollador. Amb l'increment de
trànsit, el temps que el semàfor dóna per a passar als cotxes del carrer des Degollador és
clarament insuficient, de manera que hi ha importants retencions de trànsit en aquesta zona.
Instam l'equip de govern que facin les gestions necessàries perquè s'equilibri el temps assignat
per al semàfor al carrer des Degollador amb l'afluència de cotxes que en aquest moment pateix
per les obres que es duen a terme al carrer Salord i Farnés.
2. Duim molt de temps rebent queixes de conductors que lamenten l'enlluernament que pateixen
en circular amb el seu vehicle d'entrada a Ciutadella per part de la il·luminació de les
instal·lacions municipals dels camps de futbol. D'altra banda, és fàcilment apreciable des de
qualsevol punt del municipi la gran quantitat de contaminació lumínica que continua emetent a
l'atmosfera la nostra ciutat, per la qual cosa creiem important reduir-la en la mesura que es
pugui.
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Instam l'equip de govern que, aprofitant les actuacions que s'estan executant en les
instal·lacions esmentades i les previstes en el futur, que orientin els focus d’aquestes de manera
que il·luminin només allò que necessita ser il·luminat, i s'eviti en la mesura que es pugui
l'emissió de llum a l'atmosfera i cap a la carretera i els habitatges pròxims.
3. Fa quasi un any, el 23-11-2017, es registrava d'entrada una instància (RE 020273) sol·licitant
la retirada o el desplaçament d'una cabina que no s'utilitza, situada davant al número 3 baixos
de l'avinguda Francesc de Borja Moll, i que tapa la façana i la placa commemorativa existent en
aquesta i, a més, entorpeix les obres de reforma pendent d'executar en aquest immoble.
Els interessats van contactar a aquest efecte amb Telefónica, des d'on els van indicar que calia
demanar permís a l'Ajuntament, per la qual cosa van presentar la instància mencionada en el
paràgraf anterior.
Passats uns mesos, els interessats es van personar novament a l'Ajuntament, on el funcionari
encarregat va realitzar una gestió amb Telefónica i els va informar que simplement bastava que
des de l'Ajuntament es remetés escrit o missatge a la Companyia per a poder retirar la cabina
esmentada.
Com que, setmanes després, Telefónica va informar els interessats que encara estaven
pendents de rebre escrit o missatge amb l'autorització municipal, els ciutadans interessats fa
més d'un mes van tornar a acudir novament a l'Ajuntament i es van entrevistar amb el regidor
delegat d'Urbanisme, qui els va assegurar que solucionaria el problema. I, no obstant això, el dia
6 d'aquest mateix mes Telefónica comunicava als interessats que encara no havien rebut cap
comunicació de l'Ajuntament respecte a açò.
Instam l'equip de govern i el regidor d'Urbanisme a complir la seva paraula, i remetre una
vegada per sempre (i tan ràpidament com sigui possible, després de tanta demora com han
suportat aquests ciutadans) l'escrit o el missatge que espera Telefónica per a poder retirar la
cabina esmentada.
José Negrete Caballero»
Sobre l’apartat número 1 del prec:(https://vimeo.com/301194493#t=4h12m15s)
Intervé el senyor Baradad Baldomà: (https://vimeo.com/301194493#t=4h13m05s)
Intervé el senyor Negrete Caballero: (https://vimeo.com/301194493#t=4h15m49s)
Intervé el senyor Baradad Baldomà: (https://vimeo.com/301194493#t=4h16m32s)
Intervé el senyor Negrete Caballero: (https://vimeo.com/301194493#t=4h17m33s)
Sobre l’apartat número 2 del prec:(https://vimeo.com/301194493#t=4h17m33s)
Intervé el senyor Juaneda Mercadal: (https://vimeo.com/301194493#t=4h18m26s)
Intervé el senyor Negrete Caballero: (https://vimeo.com/301194493#t=4h19m36s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch: (https://vimeo.com/301194493#t=4h19m47s)
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Sobre l’apartat número 3 del prec:(https://vimeo.com/301194493#t=4h20m08s)
Intervé el senyor López Bosch: (https://vimeo.com/301194493#t=4h21m45s)
Preguntes (https://vimeo.com/301194493#t=4h23m25s)
1. Preguntes del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), amb
registre d’entrada 020683 de dia 14 de novembre de 2018,que, traduïdes del castellà al
català, diuen: (https://vimeo.com/301194493#t=4h23m30s)
Té coneixement l'equip de govern que les cases de titularitat municipal del carrer Bisbe Juano
tornen a estar ocupades il·legalment des del principi d'aquest estiu?
Quines actuacions té previstes l'equip de govern per a regularitzar la situació d'aquests
immobles?
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/301194493#t=4h23m40s)
2. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada 020687 de dia 14
de
novembre
de
2017
sobre
Can
Saura,
que
diuen:
(https://vimeo.com/301194493#t=4h26m15s)
El regidor Sr. Josep Juaneda va manifestar en el Ple de setembre 2017, en resposta a les
preguntes formulades pel Grup Municipal del Partit Popular: «Can Saura té un projecte
d’activitats tramitat el seu dia per poder obtenir la llicència d’instal·lació» i que «per tal
d’obtenir un projecte d’activitats hem de saber quines activitats es faran a Can Saura».
Aquest mateix regidor va declarar en el Ple del passat 18 d’octubre: «Encara s’està redactant
el projecte d’activitats de Can Saura, que segueix en tràmit» i va admetre la «identificació» de
deficiències.
1. Quins són els projectes aprovats i quines són les llicències de què disposa avui Can Saura
per a acollir actes i activitats públics?
2. Considera que l’Ajuntament de Ciutadella ha de donar exemple als ciutadans i a les
empreses a qui exigeix la prèvia tramitació d’expedients i l’obtenció de llicències per a obrir al
públic?
3. Considera que constitueix una excusa acceptable -políticament i administrativa- l’afirmació:
«Hi ha moltes altres instal·lacions, tant municipals com d’entitats culturals, que no tenen
aquest permís» (diari Menorca,10 de novembre) per a justificar que Can Saura no disposi
encara dels projectes i de les llicències aprovats?
4. Quines són les deficiències detectades a Can Saura?
5. Qui assumirà les responsabilitats en cas que s’hi produeixi qualsevol accident, incident o
problema derivat de la manca de projectes aprovats i llicències?
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6. Quan complirà l’edifici de Can Saura les mesures per a facilitar l’accés i la circulació de les
persones amb mobilitat reduïda?
7. Quan complirà l’edifici de Can Saura totes les exigències i normatives en vigor per a acollir
actes i activitats, i un ús públic com és el de Museu Municipal de Ciutadella?
8. Farà cas l’equip de govern municipal de les advertències formulades per la Secretaria de
l’Ajuntament, en l’informe amb data del 24 de gener de 2018 (RS 001332), emès a petició del
Grup Municipal Popular, per a evitar les infraccions i l’incompliment de les lleis, dels
reglaments i de les normatives en vigor a Can Saura, que l’Ajuntament exigeix als ciutadans i
a les empreses, amb especial referència a l’incompliment de l’article 62 de la Llei 7/2013
sobre activitats clandestines?
Ciutadella de Menorca, 14 de novembre de 2018
Asunción Pons Fullana
Regidora del Partit Popular»
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/301194493#t=4h27m05s)
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, la
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/1gMISsil5peJR5NY54H5sftnhkiG1ORH4?
usp=sharing

Pel que fa als enllaços de la videoacta que s’indiquen, aquests es reprodueixen a la
plataforma Vimeo.
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