AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
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Núm.: 8/2016
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Ordre del dia
1. Presa de possessió de la Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès com a regidora del Grup
Municipal del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE), (exp. 2016/003436).
2. Proposta d'aprovar definitivament el Pla director de seguretat i emergències de les festes
de Sant Joan de Ciutadella de Menorca 2016, (exp. 2016/003932).
Intervé la Sra. Alcaldessa, disculpa l'absència dels regidors Sr. Oriol Baradad i el Sr. Joan
Josep Pons i dóna la benvinguda a la nova interventora municipal, Sra. Elvira Capó.
Ordre del dia i desenvolupament de la sessió
1. Presa de possessió de la Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès com a regidora del
Grup Municipal del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE), (exp. 2016/003436)
Intervé la Sra. Alcaldessa, que fa la lectura del següent: Rebuda la credencial expedida per la
Junta Electoral Central, que designa com a regidora de l'Ajuntament de Ciutadella la Sra.
Maria Gràcia Mercadal Marquès en substitució, per renúncia, de la Sra. Carolina Cerdà Pons.
Efectuades les dues declaracions: una sobre les causes de possible incompatibilitat i sobre
qualsevol activitat que se li proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics; i una altra
sobre els seus béns patrimonials; de conformitat amb el disposat a l'article 75 de la Llei de
Règim Local.
Seguidament, es procedeix al jurament o la promesa del càrrec de regidora d'aquest
ajuntament.
Intervé la Sra. Mercadal Marquès: Promet complir fidelment en les obligacions del càrrec de
regidora, en lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la constitució com a norma fonamental de
l'Estat.
Intervé a continuació la Sra. Alcaldessa i dóna la benvinguda a la nova regidora.
2. Proposta d'aprovar definitivament el Pla director de seguretat i emergències de les
festes de Sant Joan de Ciutadella de Menorca 2016 (exp. 2016/003932)
Prèviament al debat, se sotmet a votació la ratificació de la inclusió del punt en l'ordre del
dia (d'acord amb l'article 53.3 del Reglament orgànic municipal), la qual cosa s'aprova per
unanimitat (18 vots).
Es tracta d'una proposta d'Alcaldia relativa al Servei de Festes de l'Àrea de Dinamització
Econòmica de dia 30 de maig de 2016, que, copiada literalment, diu:
«ASSUMPTE: Aprovació definitiva i implantació del Pla director de seguretat i
emergències de les festes de Sant Joan de Ciutadella 2016
Vist que, amb el previ informe favorable de la Comissió de Protecció Civil de Menorca del
Platerme, el Ple d'aquest Ajuntament, en sessió extraordinària de data 5 de maig de 2016, va
aprovar provisionalment el Pla Director de Seguretat i Emergències de les festes de Sant
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Joan de Ciutadella 2016;
Vist que, amb el previ informe favorable de la Comissió tècnica d'Emergències, el Ple de la
Comissió d'Emergències i Protecció de les Illes Balears de dia 25 de maig de 2016 va ser
informat respecte al contingut del Pla Director de Seguretat i Emergències de les festes de
Sant Joan 2016; qui subscriu
PROPOSA:
Per les motivacions esmentades més amunt, que el Ple de l'Ajuntament acordi:
1. Aprovar definitivament el Pla director de seguretat i emergències de les festes de Sant
Joan de Ciutadella 2016, adjunt a l'expedient.
2. Donar les ordres oportunes per a la implantació del Pla director de seguretat i emergències
de les festes de Sant Joan de Ciutadella 2016, d'acord amb les previsions que figuren al Pla
mateix».
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal, llegeix la proposta i afegeix que a l'informe de la Comissió
Tècnica d'Emergències hi ha unes certes recomanacions que es consideren. Confirma que
s'ha fet feina tot l'any per poder tenir en vigor aquest pla director, en el qual s'inclouen el
desenvolupament de totes les festes de Sant Joan, no únicament dels Jocs des Pla. Reitera
els dos objectius pel que fa a les festes de Sant Joan, que són els següents:
• Garantir la seguretat en tots els actes.
• Mantenir unes festes amb els seus costums i les tradicions per fer-la única per a
ciutadellencs i visitants.
Intervé el Sr. Benejam Escanellas, que dóna la benvinguda a la Sra. Mercadal i a la nova
interventora, Sra. Capó. Comença i diu que la seva argumentació respecte d'aquest pla
director ja va quedar clara en ocasió el debat previ a l'aprovació provisional, i que es
fonamenta en el fet que el seu grup creu que és incomplet, atès que consideren que no s'han
incorporat i no es compleixen totes les prescripcions establertes per la Comissió Insular de
Protecció Civil previstes en el PLATERME (Pla Territorial d'Emergències illa de Menorca). Per
tot açò, entenen que no queda aprovat aquest pla director pel PLATERME. Diu que a
l'informe que se'ls ha enviat per correu electrònic, de la Comissió tècnica d'Emergències, de
dia 25 de maig de 2016, no han pogut veure a l'acta si es va aprovar o no. Confirma que, tal
com van explicar en l'anterior ocasió, el seu grup farà un vot d'abstenció.
Intervé el Sr. Triay Lluch: Exposa que el seu grup tampoc farà una exposició de motius, atès
que ja la van fer en l'anterior ocasió. Respon al Sr. Benejam que l'any passat, a hores d'ara,
l'únic que hi havia era un document que incomplia radicalment les recomanacions de la
Direcció General d'Emergències. Recorda que l'anterior equip de govern va fer cas omís a
les prescripcions que des de la Direcció General d'Emergències es va fer, una de les quals
era que no es podia fer ús del sistema d'acreditacions perquè no es podia acotar el Pla, atès
que dificultaria la gestió d'emergències, cosa en la qual van insistir les regidores
responsables; fins que, el mes de març, Emergències els va dir taxativament que s'estaven
incomplint totes les prescripcions que se'ls havien fet. Vol recordar també que estant l'actual
govern en funcions és quan es va resoldre el tema, perquè no hi havia ni un responsable del
Pla. Confirma que el seu grup hi farà un vot a favor. Fa evident que, de les seves
aportacions, l'anterior equip de govern només en va incorporar una (la que feia referència a
contactar amb les APIMA, especialment de Mallorca, per tal d'assabentar-los dels
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desplaçaments d'alguns menors sense coneixement dels seus pares), mentre que enguany
totes les aportacions del seu partit hi han estat incloses. Indica que amb el que sí que poden
coincidir amb el Partit Popular és amb el fet que es va lliurar més tard del que s'havia
promès.
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal i indica al PP que s'ha de tenir clar que l'any passat es va
aprovar un pla d'autoprotecció, no un pla director. Comunicar que la Comissió del
PLATERME no ha d'aprovar cap pla; el que fa és enviar un informe, el qual s'ajunta a
l'expedient, i s'envia juntament amb l'aprovació inicial del Pla de l'Ajuntament a la Comissió
Tècnica, que tampoc ha de ratificar cap pla, sinó que ha d'informar en el ple d'emergències.
Confirma que si aquest pla director hagués contradit, en algun moment, alguna normativa
d'emergències de les Illes Balears, ni tan sols se n'hauria donat compte al ple d'emergències.
Indica que l'actual equip de govern ha aprovat una pla director amb tota una sèrie de
dispositius confirmats per a la implantació d'aquest pla director: Protecció Civil, des de
Mallorca se'n tenen confirmats 15, l'any passat 0; Ferreries, 2 voluntaris i 1 vehicle; es
Castell, 2 voluntaris i 1 vehicle; Alaior: 1 voluntari (que farà dos torns), 12 policies tutors, i la
mateixa dotació de Policia Nacional que ja es tenia altres anys. Pel que fa al seguiment dels
actes, confirma que les previsions de dispositius de Policia Local són les següents:
• Que el dia 23 de juny hi hagi el nivell d'activació número 1 i 2, i hi haurà un 100% de
cobertura del dispositiu de Policia Local.
• Durant el Caragol des Born hi haurà un 92% de cobertura del dispositiu de Policia
Local. Durant el decurs de les avellanes, les corregudes i Sant Joan de Missa, un
100%.
• Durant el Caragol de Santa Clara de dia 24 de juny, un 100%.
• Als Jocs des Pla de dia 24 de juny al matí, un 78%.
• A Santa Clara del matí, també un 100%.
• Durant la Missa, el replec i la Convidada, un 100%.
• Als Jocs des Pla del capvespre, un 100%.
• Dia 25 de juny, després dels Jocs des Pla i les corregudes a la plaça, i Santa Clara,
també un 100%.
• Durant els focs artificial i posteriorment, que ja és nivell, 1 hi haurà normalitat total.
Indica que s'està fent feina amb el col·lectiu de voluntaris; i confirma que, a la reunió de dia 6
de juny, s'explicarà com està el tema dels voluntaris. Diu que li estranya que es queixin de la
mala feina feta pel Consell i per l'Ajuntament mateix a l'hora de convocar per primera vegada
la Comissió de PLATERME, de les preses per a aprovar el Pla director després d'haver
passat per la Comissió Tècnica del PLATERBAL i pel ple d'emergències, coses que no
s'havien fet mai ni per part del Consell, ni del govern, amb referència a Menorca. Continua i
diu que dia 4 de juny de 2014 la Sra. Núria Riera, el Sr. Santiago Tadeo, el Sr. Sergi
Torrandell i el Sr. Juanjo Pons van presentar el Pla de seguretat del Camí de Cavalls al
Consell Insular. Diu que no es va fer res més, i fa evident que, com a conseller de
Cooperació Local, no es va fer cap convocatòria del PLATERME. Creu que si s'hagués fet en
el seu moment, segurament actualment hi hauria un altre escenari i el Pla director no s'hauria
d'aprovar dia 2 de juny. També diu que en quatre anys no es va fer res per a millorar la
cobertura de la Tetra IB; i que, actualment, ja s'està instal·lant l'antena. Ja es té confirmat el
remolc del Consell Insular i s'està pensant en la seva ubicació. També s'ha aconseguit
canviar l'antena dels pockets. Continua i diu que no sap amb quins arguments es basa el PP,
per la seva opinió, i que pensava que, en haver vist tot el que s'havia fet, el PP canviaria el
seu vot. Agraeix el vot favorable d'UPCM i respecta el del PP.
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Intervé el Sr. Benejam Escanellas, que agraeix respecte a açò el vot i diu que s'ha d'entendre
que el seu partit fa feina amb els documents de què disposen. Llegint la proposta, continua,
sembla que hi ha un informe favorable de la Comissió Tècnica d'Emergències, i el que han
trobat és una acta de sessió. No hi ha cap votació, no hi ha cap informe tècnic favorable.
Indica que es fa referència a la proposta d'un informe favorable del PLATERME, i aquest, al
final, diu: «Aprovar el pla de seguretat condicionat al fet que, per part de l'Ajuntament de
Ciutadella, s'incorporin les aportacions realitzades per part del Consell Insular, i les que
realitzarà el representant de la Direcció General d'Emergències de la CAIB, que aportarà
mitjançant correu electrònic a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i al Consell de Menorca,
i que s'incorporaran en aquesta acta a fi que, per part del Comitè Tècnic d'Emergències es
pugui comprovar la seva incorporació i la seva idoneïtat». Exposa que, en el darrer Ple, el
seu grup ja havia dit que hi havia tota una sèrie de precisions que no hi estaven
incorporades. Per tant, conclou que es pot entendre que, amb aquestes dades, no s'hi pot
votar a favor, ni en contra; el seu grup farà una abstenció. Fa evident que no ha parlat de
manca de coherència i agraeix la informació que el Sr. Juaneda ha facilitat. Desitja que hi
hagi un Sant Joan coordinat i, sobretot, segur.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que torna a incidir en el fet que durant les mateixes dates de l'any
passat la informació era inexistent. Posa com a exemple el fet que, l'any passat, per
aconseguir un informe del mes de març de la Direcció General d'Emergències, es va haver
de demanar al cap de la Policia Local, ja que no se'ls havia facilitat. Hi havia certes
informacions que, per aconseguir-les, l'oposició va haver de recórrer als tècnics. Recorda
algunes coses que no es van fer correctament; com instal·lar una pantalla que va tenir un
cost de més de 6.000 euros per dia a la zona de l'acetileno, per a veure els actes del Dia des
Be; i va resultar que, des de l'equip de govern no s'havien molestat a saber si hi havia
emissió d'IB3 el Dia des Be. Continua i exposa que, com que les regidores responsables no
ho van comunicar als tècnics, es va procedir a la col·locació. També recorda que l'any
anterior també hi havia una sèrie de prescripcions que no estaven incorporades perquè no hi
havia un pla definitiu, i que el llenguatge emprat en el Pla d'autoprotecció dels Jocs des Pla,
en moltes ocasions, més que de seguretat, semblava un llenguatge comercial (per exemple,
del sistema d'acreditació es deia que era barat, que es podrien convertir en un objecte de
col·leccionisme de les festes de Sant Joan...). Confirma que sí, que enguany s'ha arribat tard
respecte de les promeses inicials, però que s'ha arribat amb més temps que l'any passat.
També incideix en el fet que el Pla director de l'any passat no es va poder culminar per la
incapacitat tant dels que l'havien de dirigir políticament com per la incapacitat de fer un pla
d'autoprotecció; i, per tant, manco un pla director, que és molt més ampli. Confirma que el
seu partit hi farà un vot un favor, perquè pensen que, a diferència de l'any passat, les
aportacions que vam fer s'han incorporat a temps. Conclou i dóna la benvinguda a la Sra.
Capó, nova interventora, i a la Sra. Mercadal, incorporada com a regidora del PSOE.
Intervé la Sra. Alcaldessa per fer evident que, per part del Ple d'emergències, es va donar
l'enhorabona al regidor Sr. Baradad, que va assistir en aquest ple, pel Pla director que s'havia
fet, del qual van considerar que era dels millors que s'havien presentat a Emergències.
Comunica també que, quan es va desplaçar a l'Ajuntament de Ciutadella, el director general
d'Emergències d'Interior, el Sr. Pere Perelló, va demanar disculpes pel que havia passat a la
reunió del PLATERME, respecte del que s'hi va dir, i que des d'Emergències no s'havia dit, i
que, en tot cas, havia desvirtuat l'objectiu de la reunió.
Acord
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Es passa la proposta a votació, que s'aprova per catorze (14) vots a favor (5 PSM MxM, 4
PSOE, 3 GxC i 2 UPCM): els del Sr. José Antonio JUANEDA MERCADAL, de la Sra. Marta
MARQUÈS SEGUÍ, del Sr. José LÓPEZ BOSCH, de la Sra. Laura ANGLADA SEARA, de la
Sra. Noemí CAMPS VILLALONGA, del Sr. Juan Andrés GARCÍA CORRO, de la Sra. María
Gracia MERCADAL MARQUÉS, del Sr. Joan SALORD JUSTO, de la Sra. Natividad Isidora
BENEJAM BAGUR, del Sr. Sergio SERVERA MORENO, del Sr. Sebastià SERVERA MOLL,
del Sr. Juan TRIAY LLUCH, del Sr. Antonio FLORIT PONS i de la Sra. Alcaldessa; i cinc (5)
abstencions de vot (PP): les de la Sra. Ana María BAGUR LÓPEZ, del Sr. Juan David
BENEJAM ESCANELLAS, de la Sra. Raquel PERICÁS NEGRETE, de la Sra. Nuria
TORRENT PALLICER i del Sr. Juan CARRASCO DOMINGO.
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
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