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AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 14/2016
Caràcter: ordinari
Dia: 17 de novembre de 2016
Hora: de 19 a 23.50 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:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
3a tinent d'alcalde:
Regidor:
Regidor
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidora:
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
Sr. Juan Andrés García Corro
Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
Sr. Joan Salord Justo (IND)
Sra. Natividad Isidora Benejam Bagur
Sr. Sergio Servera Moreno
Sr. Sebastià Servera Moll
Sr. Diego Pons Pons
Sra. María Asunción Pons Fullana
Sr. Juan David Benejam Escanellas
Sra. Raquel Pericás Negrete
Sra. Nuria Torrent Pallicer (IND)
Sr. Juan Carrasco Domingo
Sr. Juan Triay Lluch
Sr. Antonio Florit Pons

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

Secretària:
Interventora:

Sra. Caterina Barceló Martí
Sra. Elvira Capó García

Absents
Hi assisteixen tots.
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Ordre del dia
1. Aprovació d'actes de sessions anteriors (ordinària de dia 19-05-2016; extraordinària
de dia 30-05-2016 i extraordinària de dia 2-06-2016).
2. Comunicacions d'Alcaldia.
3. Proposta d'aprovar el manifest del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència
contra les Dones (exp. 2016/009204).
4. Proposta d'aprovar la relació de llibres donats de baixa a la Biblioteca Pública de
Ciutadella (període del 27-09-2012 al 6-10-2016), d'acord amb el vigent Reglament
insular de la Xarxa de Biblioteques de Menorca, (exp. 2016/008877).
5. Proposta de modificar l'article 50.3 del Conveni col·lectiu del personal laboral de
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca sobre ajuts a fills menors de 18 anys (exp.
2016/008653).
6. Proposta de resolució d'iniciar el procediment de revisió d'ofici de l'acord de la Junta
de Govern de dia 25-01-2008 relatiu a l'aprovació del Conveni de col·laboració i
suport al Club Voleibol Ciutadella per poder jugar la temporada 2007-2008 a la
Superlliga Femenina de Voleibol; i de suspendre l'acte administratiu de l'aprovació
del conveni esmentat (exp. 2016/009148).
7. Moció del Grup Municipal Popular (PP) d'instar la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca del Govern Balear perquè realitzi els pagaments en concepte
d'ajudes de la Política Agrària Comuna (PAC) als agricultors de Balears (exp.
2016/009114).
8. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la construcció d'una residència
a Mallorca per als malalts desplaçats des de Menorca i els seus familiars (exp.
2016/009130).
9. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la renovació de la gespa
artificial dels camps de futbol de Ciutadella de Menorca (exp. 2016/009383).
10. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació al projecte per a la recollida i el
desguàs de les aigües superficials del sector nord de Ciutadella per a ser
canalitzades cap al canal dels Horts (exp. 2016/009423).
11. Moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) amb
relació a l'estat de la gespa dels camps municipals de futbol (exp. 2016/009382).
12. Moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) amb
relació al nou Decret que prepara el Govern Balear, pel qual es regula l'exercici de la
sanitat mortuòria de les Illes Balears, (exp. 2016/009428).
13. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació al projecte per a la millora de la
carretera general en el tram de Ciutadella a Ferreries (exp. 2016/009513).
14. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació d'actes de sessions anteriors (ordinària de dia 19-05-2016; extraordinària
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de dia 30-05-2016 i extraordinària de dia 2-06-2016)
L'alcaldessa demana als presents si tenen alguna cosa a objectar en contra dels termes en
què està redactat l'esborrany de la sessió ordinària de dia 19-05-2016; extraordinària de dia
30-05-2016 i extraordinària de dia 2-06-2016.
Acord
En no haver-hi cap cosa a objectar, es passen les actes a votació, que S'APROVEN per
devuit (19) vots a favor (6 PSM Més per Menorca, 4 PSOE, 3 GxC i 6 PP); i dues (2)
abstencions de vot (UPCM).
2. Comunicacions d'Alcaldia
2.1. Relació de factures de crèdits reconeguts 18/2016 (exp. 2016/008866)
«Que la Junta de Govern en sessió ordinària de dia 26-10-2016, a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
“ASSUMPTE: Aprovació de la relació de factures núm. 18/2016 de crèdit reconegut.
INFORME: Atesa la relació de factures núm. 18/2016 de crèdit reconegut per un import brut
de 3.120,56€ (import líquid de 3.120,56 €);
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’execució del pressupost d’aquest ajuntament
de l’exercici 2016;
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures de crèdit reconegut.”
Per unanimitat, s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis Econòmics.»
2.2. Relació de factures de crèdits reconeguts 19/2016 (exp. 2016/009134)
«Que la Junta de Govern, en sessió Ordinària de dia 2-11-2016, a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
“ASSUMPTE: Aprovació de relació de factures núm. 19.2016 de crèdit reconegut.
INFORME: Atesa la relació de factures núm. 19.2016 de crèdit reconegut per un import brut
de 1.397,87 € (import líquid de 1.397,87 €);
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’execució del pressupost d’aquest ajuntament
de l’exercici 2016;
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
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Aprovar l’esmentada relació de factures de crèdit reconegut.”
Per unanimitat, s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis Econòmics.»
2.3. Resolució de l'Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana número 002363, de dia 15
de novembre de 2016 (exp. 2016/009934)
«RESOLUCIÓ DE L’ÀREA D'ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA NÚMERO
002363 DE 2016
ASSUMPTE: Pagament de factures de subministrament elèctric als cementiris
municipals pel període comprès entre el 14-10-14 al 25.11.14 per un import de 710,06 €
Atès que, amb data del 30.04.14, es portà a terme l'acta de traspàs i presa de possessió dels
cementeris municipals per part de l'Ajuntament de Ciutadella, com a conseqüència de la
revisió de la concessió a l'entitat UTE EDIFINCAS MENORCA SL Y FUNERARIA BONET
SCP, tot de conformitat amb l'acord plenari adoptat respecte a açò;
Atès que per un temps els comptadors de subministrament elèctric van continuar a nom de
l'entitat concessionària, però la utilització efectiva dels serveis van esser per l'Ajuntament de
Ciutadella, si més no els rebuts corresponents figuren a nom de la UTE;
Atès que, per part dels serveis tècnics, s'han corroborat les anteriors dades amb l'informe
emès damunt cadascun dels rebuts.
Per tot l'exposat,
RESOLC:
PRIMER: Abonar a l'entitat ENDESA ENERGIA SAU, amb NIF A81948077, la factura
següent:
- Factura núm. PM2509N0038695, per import de 710,06 €
SEGON: Donar compte de la present resolució al Ple de l'Ajuntament.
El regidor delegat
José López Bosch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 15-11-2016»
[Signada digitalment dia 16-11-2016]
2.4. Resolució de l'Àrea Socioeducativa número 000178, de 28-09-2016, de
nomenament de vocals en el Consell Escolar Municipal (exp. 2016/008207)
«RESOLUCIÓ DE L’ÀREA SOCIOEDUCATIVA NÚMERO 000178 DE 2016
ASSUMPTE: NOMENAMENT DE VOCALS EN EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
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Atès que el Consell Escolar Municipal és l'organisme de consulta i de participació dels
sectors afectats en la programació de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit municipal;
Atès que en data del 14-04-2005 va quedar aprovat, definitivament, el Reglament del Consell
Escolar Municipal i van ser publicats els seus estatuts en el BOIB número 78 de dia 21-052005;
Vists els articles 2 i 3 dels esmentats estatuts, relatius a la composició i al nomenament i a la
duració dels membres i dels càrrecs del Consell Escolar Municipal;
Vista la resolució de l'Àrea Socioeducativa número 30 de 2016, de dia 22-02-2016, relativa al
nomenament de vocals en el Consell Escolar Municipal;
Atès que quedaven alguns vocals pendents de nomenar i que s'han produït alguns canvis
amb relació als vocals que s'havien nomenat en la resolució esmentada;
Per tot l'exposat, a proposta de la Regidora de l'Àrea Socioeducativa, Natividad Benejam
Bagur,
RESOLC:
1) Designar els següents vocals per formar part del Consell Escolar Municipal:
REPRESENTANTS DELS CENTRES EDUCATIUS (públics de primària):
- A. M. M. (suplent: A. I. H.)
- A. C. L. (suplent: A. I. H.)
- R. M. T. (suplent: F. R. A.)
REPRESENTANTS DELS CENTRES EDUCATIUS (concertats de secundària):
- M. T. C. V.
REPRESENTANTS DE L'ALUMNAT:
- T. T. P. (alumna del CC Ntra. Sra. de la Consolació)
2) Donar de baixa els anteriors representants nomenats en data del 22-02-2016, mitjançant
resolució de l'Àrea Socioeducativa número 30, que són els següents:
REPRESENTANTS DELS CENTRES EDUCATIUS (públics de primària):
- R. C. L. (Suplent: A. I. J.)
- M. P. G. (Suplent: A. I. J.)
- A. E. R. M. (Suplent F. R. A.)
REPRESENTANTS DELS CENTRES EDUCATIUS (concertats de secundària)
- M. T. A. E.
3) Donar compte de la present resolució en la propera reunió del Ple Municipal.
L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària,
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Caterina Barceló Martí
Ciutadella de Menorca, 28-09-2016»
2.5. Resolució de l'Àrea de Territori i Entorn número 001014 de 28-10-2016 de
nomenament membres del Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en
Sòl Rústic de Ciutadella de l'Illa de Menorca (exp. 2016/000180)
"RESOLUCIÓ DE L’ÀREA DE TERRITORI I ENTORN NÚMERO 001014 DE 2016
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de dia 21-04-2016, adoptà sobre
l’adhesió de l’Ajuntament de Ciutadella al Consorci per a la Protecció de la Legalitat
Urbanística en Sòl Rústic de l’Illa de Menorca, l'acord següent:
“PRIMER. Acordar l'adhesió de l'Ajuntament de Ciutadella al Consorci per a la Protecció de
la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca. A aquest efecte es dirigirà el
present acord a la Presidència del Consorci per procedir als tràmits pertinents, que es duran
a efecte per l'Alcaldia i per la Presidència del Consorci.
SEGON. Acordar la transferència de les competències i funcions de l'Ajuntament de
Ciutadella al Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de
Menorca consistents en el desenvolupament de les actuacions jurídiques i materials que
exigeix el correcte exercici de les competències atribuïdes per la legislació vigent, en sòl
rústic, en les matèries següents:
1. La realització de l'activitat inspectora, dirigida a vigilar i controlar l'adequació envers
la legalitat urbanística de totes les actuacions dels administrats d’ús i aprofitament
del sòl, que donarà lloc en el seu cas a l’aixecament de les corresponents actes en
les quals quedin reflectits els fets que puguin resultar constitutius d’infracció
urbanística.
2. El coneixement de totes les actuacions que resultin vinculades a l’adopció de les
mesures cautelars que siguin procedents conformement la legislació vigent, i en
particular aquella concretada en la disposició de la suspensió immediata de les
actuacions en curs d’execució constitutives d’infracció urbanística.
3. La incoació, la tramitació i la resolució dels procediments sancionadors que s’hagin
de seguir contra les persones responsables de la comissió d’infraccions
urbanístiques.
4. La incoació, tramitació i resolució dels expedients de demolició o reconstrucció que
pertoqui instruir a l’efecte de la restitució a la situació originària de la realitat física
alterada com a conseqüència de la comissió d’una infracció urbanística.
5. També la competència per dictar tots aquells actes formals i la realització de les
actuacions materials d'execució forçosa que escaiguin a fi d'imposar coactivament el
compliment de les obligacions derivades dels seus acords o de les resolucions.
L’acabament dels expedients sancionadors i de restitució de la legalitat urbanística que estan
iniciats correspondrà a l'Ajuntament.
TERCER. Aprovar el Conveni per a l'adhesió de l'Ajuntament de Ciutadella al Consorci per a
la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca, el contingut del
qual s'adjunta com a document annex.
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QUART. Acordar que l'entrada en vigor del Conveni en qüestió, amb tots els efectes que se'n
deriven, es produirà el mateix dia de la seva signatura, tot de conformitat amb la normativa
legalment aplicable.
CINQUÈ. Facultar l'alcaldessa per a la signatura del Conveni d'adhesió.
SISÈ. Notificar aquest acord al Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl
Rústic de l'Illa de Menorca, i a la resta dels ajuntaments que en formen part, als efectes
procedents.“
Atès que l’Ajuntament de Ciutadella, en data del 31-05-2016, RE núm. 160 de dia 6-06-2016,
va remetre al Consorci la notificació de l’acord de Ple esmentat;
Atès que la Junta del Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de
l’Illa de Menorca, en sessió ordinària del 21 de setembre de 2016, adoptà, entre d’altres,
l’acord d’aprovar l’admissió de l’Ajuntament de Ciutadella al Consorci i aprovar el Conveni
d’adhesió;
Atès que, de conformitat amb l’article 7 dels Estatuts del Consorci, la representació dels
associats al Consorci correspon als seus respectius presidents o, en un altre cas, a aquelles
persones en qui aquestes haguessin delegat, sempre que tenguin la condició de membres
corporatius electes.
RESOLC:
Primer: Nomenar el Sr. José López Bosch membre corporatiu electe, com a suplent de
l’alcaldessa en la representació de l’Ajuntament de Ciutadella al Consorci per a la Protecció
de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l’Illa de Menorca.
Segon: Notificar la present Resolució al Consorci per a la Protecció de la Legalitat
Urbanística en Sòl Rústic de l’Illa de Menorca.
L’Alcaldessa
Joana Gomila Lluch
Ciutadella de Menorca, 28-10-2016"

Davant meu,
La secretària
Caterina Barceló Martí

2.6. Resolució de l'Àrea Socioeducativa número 000201 del 2-11-2016 sobre
nomenament de representants en el CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT
ESPORTIU DE CIUTADELLA (exp. 2016/009071)
"RESOLUCIÓ DE L’ÀREA SOCIOEDUCATIVA NÚMERO 000201 DE 2016
ASSUMPTE: DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS MUNICIPALS AL "CONSORCI PER
AL DESENVOLUPAMENT ESPORTIU DE CIUTADELLA"
Atès el disposat en l'article 22.2b de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, i vist que és necessari nomenar els representants municipals a l’òrgan col·legiat
supramunicipal CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT ESPORTIU DE CIUTADELLA,
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RESOLC:
Primer. Nomenar com a representants en el CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT
ESPORTIU DE CIUTADELLA les persones següents:
Presidència: Titular: Sr. Josep Juaneda Mercadal, regidor delegat d'Esports
Suplent: Sra. Laura Anglada Seara, regidora
Vocal:
Titular: José López Bosch, regidor
Suplent: Marta Marqués Seguí, regidora
Segon. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament.
L’Alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 02-11-2016»
2.7. Resolució de l'Àrea d'Alcaldia número 000101, de 3 de novembre de 2016, sobre
modificació dels representants al Consell Rector del Patronat Municipal d'Escoletes
Infantils (exp. 2015/007028)
"RESOLUCIÓ DE L’ÀREA DE ALCALDIA NÚMERO 000101 DE 2016
ASSUMPTE: MODIFICACIÓ DELS REPRESENTANTS AL CONSELL RECTOR DEL
PATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLETES INFANTILS
Atès que, després d’un llarg procés, el passat dia 14 de maig de 2015 el Ple va aprovar
definitivament la modificació dels Estatuts del Patronat Municipal d’Escoles Infantils de
Ciutadella i es publicaren íntegrament al BOIB núm. 116 d'1 d'agost de 2015;
Atès que els Estatuts del Patronat preveuen a l'article 9.1 els membres que han de formar el
Consell Rector del Patronat Municipal d’Escoles Infantils;
Atès que, mitjançant resolució d'alcaldia núm. 159 de 2015, es nomenaren els membres que
han de formar part del Consell Rector del Patronat Municipal d'Escoles Infantils;
Atès que ha finalitzat la representació d’un dels membres i se'ns ha comunicat la persona
que l'ha de suplir;
Atès que s’ha comunicat la persona que es vol designar;
Per tot l'exposat,
RESOLC:
PRIMER: Nomenar la Sra. M. G. Z. com a representant del Consell Rector del Patronat
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Municipal d'Escoles Infantils, concretament com a un dels quatre membres representant de
les associacions de mares i pares dels centres, i dels programes de cultura educativa familiar
relacionats amb el Patronat, en substitució de la Sra. C. L. B. (EI Joguina).
SEGON: Notificar aquest acord a les persones interessades, als efectes que corresponguin i
amb indicació dels recursos pertinents.
TERCER: Donar compte d'aquest acord al pròxim Ple municipal que se celebri.
Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

L'Alcaldessa
Joana Gomila Lluch
Ciutadella de Menorca, 3-11-2016"
[Signat digitalment dia 15-11-2016]

2.8. Resolució de l'Àrea Socioeducativa número 000207, de 9 de novembre de 2016, de
designació vocal en el Consell Escolar Municipal en representació de les associacions
i entitats d'àmbit local (Moviment Menorca Edu21) (exp. 2016/008648)
"RESOLUCIÓ

DE L’ÀREA SOCIOEDUCATIVA NÚMERO 000207 DE 2016

Vista la sol·licitud presentada pel senyor I. M. R., enregistrada en aquest Ajuntament el dia 210-2016 i amb registre d’entrada núm. 015397, demanant nomenament d'un representant de
l'associació Moviment Menorca Edu21 en el Consell Escolar Municipal;
Atès que el Consell Escolar Municipal és l'organisme de consulta i de participació dels
sectors afectats en la programació de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit municipal;
Atès que en data del 14-04-2005 va quedar aprovat, definitivament, el Reglament del Consell
Escolar Municipal i van quedar publicats els seus estatuts en el BOIB número 78 de dia 2105-2005;
Vists els articles 2 i 3 dels esmentats estatuts, relatius a la composició, al nomenament i a la
duració dels membres i càrrecs del Consell Escolar Municipal;
Atès que quedava un vocal pendent de nomenar com a representant de les associacions i de
les entitats d'àmbit local;
Per tot l'exposat,
RESOLC:
1) Designar M. M. C. de l'associació Moviment Menorca Edu21 com a vocal del Consell
Escolar Municipal en representació de les associacions i entitats d'àmbit local.
2) Donar compte de la resolució en la propera reunió del Ple Municipal.
La regidora delegada
Natividad Benejam Bagur

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí
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Ciutadella de Menorca, 9-11-2016"
2.9. Resolució de l'Àrea Socioeducativa número 000208, de 9 de novembre de 2016, de
vocal i suplent en el Consell Escolar Municipal en representació de les mares i dels
pares de Ciutadella (Federació d'Associacions de Pares i Mares de Menorca (FAPMA)),
(exp. 2016/008969)
«RESOLUCIÓ DE L'ÀREA SOCIOEDUCATIVA NÚMERO 000208 DE 2016
ASSUMPTE: Nomenament de representants de les mares i dels pares de Ciutadella
com a vocals en el Consell Escolar Municipal
Atès que el Consell Escolar Municipal és l'organisme de consulta i de participació dels
sectors afectats en la programació de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit municipal;
Atès que en data del 14-04-2005 va quedar aprovat, definitivament, el Reglament del Consell
Escolar Municipal i van quedar publicats els seus estatuts en el BOIB número 78 de dia 2105-2005;
Vists els articles 2 i 3 dels esmentats estatuts, relatius a la composició, al nomenament i a la
duració dels membres i càrrecs del Consell Escolar Municipal;
Vista la resolució de l'Àrea Socioeducativa número 30 de 2016, de dia 22-02-2016, relativa al
nomenament de vocals en el Consell Escolar Municipal;
Atès que quedava un vocal pendent de nomenar en representació de les mares i dels pares
de Ciutadella, i vist que la Federació d'Associacions de Pares i Mares de Menorca (FAPMA)
ha proposat nomenar la senyora M. C. B., i la senyora S. M. B. com a suplent.
Per tot l'exposat,
RESOLC:
1) Designar la Sra. M. C. B., amb DNI **.***.***-*, com a vocal en el Consell Escolar
Municipal, en representació de les mares i pares de Ciutadella, i S. M. B., amb DNI **.***.****, com a suplent.
2) Donar compte de la resolució en la propera reunió del Ple municipal.»
La regidora delegada
Natividad Benejam Bagur

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 9-11-2016»
3. Proposta d'aprovar el manifest del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència
contra les Dones (exp. 2016/009204)
Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada del Servei de Cooperació i Igualtat
de l'Àrea Socioeducativa, de dia 31 d'octubre de 2016, que va ser dictaminada a la Comissió
Informativa Socioeducativa, en sessió ordinària de dia 4 de novembre de 2016, amb els vots
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a favor del PSM (2), del PSOE (1), de GxC (1), del PP (2) i d'UPCM (1), que, copiada
literalment, diu:
«ASSUMPTE: MANIFEST DEL 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 virtut 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 ciutadania per si s'hi volen sumar."
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa per sol·licitar que, en acabar la lectura del manifest, es farà
un minut de silenci per la darrera dona víctima de la violència de gènere a Balears, per
manifestar el rebuig.
Intervé la Sra. Anglada Seara, que llegeix la declaració institucional.
Declaració institucional del 25 de novembre de 2016
com a Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones
Un municipi sense violència de gènere és un municipi lliure, que pot créixer saludablement i
en plenitud, i on la seva gent pot ser feliç. Açò és el que volem per a Ciutadella, que sigui un
poble on totes les persones puguem desenvolupar la nostra personalitat en totes les
dimensions i oportunitats físiques, psíquiques, emocionals... sense condicionants ni
agressions que ho limitin. Perquè és el dret de les dones i les filletes, igual que el de la resta
de persones.
Malauradament, encara tenim present la violència de gènere; és a casa nostra i no sols aquí
sinó també arreu del món (fins a un 70% de les dones sofreixen violència en la seva vida).
Només a Espanya, encara aquest any 2016, 43 dones han estat mortes a mans de les seves
parelles o exparelles. I això és només la punta de l'iceberg d'una xacra social (un 1% de les
violències que pateixen les dones) perquè, a més de les dones assassinades, la violència
contra les dones es manifesta també a través dels cops, l'assetjament sexual, el menyspreu,
la manipulació emocional i tantes altres formes de violència més subtil que limiten la seva
autonomia. Això són els micromasclismes, aquelles expressions subtils i culturalment
acceptades del masclisme contra les dones però que són igualment una violació silenciosa
dels drets humans.
La violència contra la dona és conseqüència de la discriminació que sofreix, tant en les lleis
com en la pràctica, i de la persistència de desigualtats per raó de gènere. La violència contra
la dona no afecta sols a elles, sinó també a les seves famílies i al seu entorn; i, per això, és
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un assumpte públic, un problema social que ens afecta a tots i totes, i que està present en
tots els àmbits (social, domèstic, laboral...).
Emperò la violència contra les dones no és un fet natural; es pot prevenir i acabar. Tots els
agents socials hi poden contribuir des del seu àmbit. Creim que amb la implicació i els
esforços units i coordinats de totes les parts involucrades, des de les administracions, les
entitats, els agents privats, els col·lectius i la ciutadania, serem capaços d'eliminar les
relacions i estructures de poder desiguals entre homes i dones. És important ser conscients
de la responsabilitat que hi tenim tots i totes perquè així sigui.
L'àmbit municipal, com a àmbit més proper a la ciutadania, té l’oportunitat de divulgar els
valors que es necessiten per fer possible una societat lliure de violència de gènere i
promoure els canvis necessaris en actituds, pràctiques i institucions que es requereixen. Així
com es defineix a la Carta de Ciutats Educadores que va firmar l'Ajuntament de Ciutadella
l'any 1999, entre tots i totes construïm la ciutat i, per açò, és important la implicació de tothom
per eradicar aquesta xacra social.
Des de l'Ajuntament de Ciutadella manifestam la nostra voluntat d'avançar cap a una
societat on no hi hagi violència de gènere i impulsarem les accions necessàries perquè així
sigui. Per açò, donam suport al Pacte Social contra les violències masclistes que ha
impulsat el Govern Balear a través de l'Institut Balear de la Dona com a iniciativa que pretén
mobilitzar i implicar totes les institucions i tota la societat balear en contra de les violències
masclistes, i anar més enllà que la mera declaració institucional.
D'acord amb aquest pacte, totes les persones i institucions que ens hi adherim, ens hi
comprometem i manifestam conjuntament el següent:
1. Manifestam un contundent rebuig i la condemna a les violències masclistes i als
fonaments de la desigualtat que la sostenen.
2. Reconeixem les diferents formes d’exercir les violències masclistes i la diversitat de les
persones que la pateixen.
3. Ens comprometem a implicar-nos de forma activa en la recerca i la construcció d’un espai
lliure de violències masclistes.
4. Farem visible el fet que les violències masclistes no pertanyen a l’àmbit privat, sinó que
són un problema de tota la societat, tant dels homes com de les dones.
5. Reconeixem que les desigualtats estan arrelades en la idea de la superioritat dels homes
sobre les dones i en la imposició d’un únic model de ser i de comportar-se segons el gènere
a què pertanyem.
6. Donarem suport a les dones que han patit o pateixen violències masclistes, tot respectant
les seves decisions i els complexos processos on estan immerses.
7. Exigirem a les institucions que assegurin la protecció i el suport necessari a les dones
afectades i a les seves filles i fills, així com a les persones que en depenguin, mitjançant la
dotació de recursos suficients i una coordinació efectiva.
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8. Treballarem perquè les generacions futures es construeixin sobre el respecte i el tracte
igualitari i no discriminatori per raons de sexe, d’orientació sexual o d’identitat de gènere,
creant referents positius que visibilitzin la diversitat.
9. Rebutjarem les agressions masclistes i denunciarem les situacions de desigualtat i
violència de les quals tinguem coneixement.
10. En definitiva, ens comprometem a construir una ciutadania respectuosa amb la diversitat,
lliure de qualsevol tipus de violència masclista, oberta i inclusiva des d’una actitud proactiva.
Volem que Ciutadella sigui una ciutat lliure de qualsevol tipus de violència perquè totes les
persones tinguem una vida digna i feliç, i estem convençuts que entre tots junts ho podem
aconseguir.
Seguidament, es procedeix a fer un minut de silenci.
Acord
S'aprova la proposta per assentiment de tots els assistents.
4. Proposta d'aprovar la relació de llibres donats de baixa a la Biblioteca Pública de
Ciutadella (període del 27-09-2012 al 6-10-2016), d'acord amb el vigent Reglament
insular de la Xarxa de Biblioteques de Menorca, (exp. 2016/008877)
Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Cultura de l'Àrea
Socioeducativa, de dia 21 d'octubre de 2016, que va ser dictaminada a la Comissió
Informativa Socioeducativa, en sessió ordinària de dia 4 de novembre de 2016, amb els vots
a favor del PSM (2), del PSOE (1), de GxC (1) i del PP (2); i la reserva de vot d'UPCM (1),
que, copiada literalment, diu:
«ASSUMPTE: APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLIBRES DONATS DE BAIXA A LA
BIBLIOTECA PÚBLICA DE CIUTADELLA DEL 27-09-2012 AL 6-10-2016
Vist que d'acord amb el vigent Reglament insular de la Xarxa de Biblioteques de Menorca,
concretament pel que fa al capítol 8 sobre tria i esporgada, totes les biblioteques han de fer
una relació dels llibres retirats i l'han d'elevar al Ple de l'Ajuntament respectiu perquè l'aprovi;
Atès basant-se en l'esmentat reglament, a la Biblioteca Pública de Ciutadella s'han donat de
baixa una sèrie de llibres, dvd, etc., segons llistat adjunt; i vist, igualment, l'informe elaborat
per la Bibliotecària Municipal respecte a açò, el regidor que subscriu
PROPOSA:
Que el Ple de l'Ajuntament, i per les motivacions comentades més amunt, aprovi la relació
adjunta de llibres retirats de la Biblioteca Pública de Ciutadella (període del 27-09-2012 al 610-2016), d'acord amb el vigent Reglament insular de la Xarxa de Biblioteques de Menorca, a
la vegada que l'acord esmentat sigui notificat al Consell Insular de Menorca.»
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal, que dóna compte de la proposta.
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Intervé el Sr. Benejam Escanellas, que demana si hi ha cap previsió del que es pot fer amb el
material retirat.
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal que explica que es fa aquest tràmit perquè és material
descatalogat i fora de qualsevol tipus d'interès per algun col·lectiu.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que és APROVADA per unanimitat (21 vots a favor)
5. Proposta de modificar l'article 50.3 del Conveni col·lectiu del personal laboral de
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca sobre ajuts a fills menors de 18 anys (exp.
2016/008653)
Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de l'Àrea
d'Organització i Seguretat Ciutadana, de dia 14 d'octubre de 2016, que va ser dictaminada a
la Comissió Informativa d'Organització i Seguretat, en sessió ordinària de dia 3 de novembre
de 2016, amb 5 vots a favor (PSM, GxC i PP) i 1 reserva de vot (UPCM), que, copiada
literalment, diu:
«ASSUMPTE: PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT DE PERSONAL AMB RELACIÓ A
LA MODIFICACIÓ DE L'ART. 50.3 DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL
LABORAL DE L'AJUNTAMENT SOBRE AJUTS A FILLS MENORS DE 18 ANYS
Atès que des de la representació del personal laboral s'ha demanat una modificació del
Conveni col·lectiu, concretament de l'article 50.3 (que regula els ajuts per a fills menors de 18
anys), a fi que es permeti la compatibilitat d'aquests ajuts amb l'ajut per minusvalidesa;
En aquest sentit, el Conveni Col·lectiu del personal contractat en règim laboral municipal
preveu, a l'article 50.3, que aquesta corporació local atorgarà ajuts per a fills menors de 18
anys. La literalitat d'aquest precepte és la següent:
L'Ajuntament concedirà ajuts als treballadors/es amb més de 6 mesos de treball, que tenguin
fills menors de 18 anys per compensar les despeses derivades de la seva cura i custòdia.
S'abonarà un ajut social únic anual, per un import de 62.400 pessetes per cada fill menor de
18 anys (per a l'any 2016 la seva actualització és a raó de 518,45 euros per cada fill menor
de 18 anys), que s'abonarà preferentment el mes de setembre. Anualment es revisarà la
quantitat en funció de la disponibilitat pressupostària, juntament amb la representació legal
dels treballadors. Quan els fills tenguin la majoria d'edat laboral, a fi de poder continuar
percebent l'ajut, el/la sol·licitant haurà d'acreditar que els seus fills no tenguin ingressos
propis.
Aquest ajut es concedirà en cas de situació legal d'acolliment o custòdia i serà incompatible
amb l'ajut per minusvalidesa».
Resulta que l'art. 37.1 de la nostra Constitució Espanyola de 1978 proclama que la llei ha de
garantir el dret a la negociació col·lectiva laboral entre els representants dels treballadors i
empresaris, així i com a força vinculant dels convenis.
L'art. 32.1 TREBEP (RDL 5/2015) estableix que la negociació col·lectiva, representació i
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participació dels empleats públics amb contracte laboral s'ha de regir per la legislació laboral,
sens perjudici dels preceptes del capítol IV TREBEP que expressament els són d'aplicació.
I l'art. 82 del TR de l'Estatut dels Treballadors (RDL 2/2015) diu que els convenis col·lectius,
com a resultat de la negociació desenvolupada pels representants dels treballadors i dels
empresaris, constitueixen l'expressió de l'acord lliurement adoptat per ells en virtut de la seva
autonomia col·lectiva. Mitjançant aquests convenis, els treballadors i empresaris regulen les
condicions de treball i de productivitat, i, igualment, poden regular la pau laboral mitjançant
les obligacions que es pactin.
En addició, indicar que és voluntat d'aquesta corporació municipal adoptar mesures d'acció
social i assistencials que ajudin els empleats municipals a satisfer adequadament les
necessitats personals i familiars, entenent que s'ha de ser especialment sensible a la situació
de tenir a càrrec fills menors d'edat que tinguin alguna minusvalidesa acreditada oficialment,
sempre en la mesura en què açò sigui possible.
De fet, aquestes mesures d'acció social permeten atendre tota una sèrie de situacions la
naturalesa de les quals les fa susceptibles de protecció o tutela directa per part de
l'Administració.
Vist l'informe de la tècnica superior de Recursos Humans, emès amb data del 14-10-2016;
Per tot l'abans exposat, es presenta a la Mesa de negociació del personal laboral la següent
PROPOSTA:
Primer. Sotmetre a modificació el Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de
Ciutadella, en el sentit de modificar l'article 50.3 que regula els ajuts per fills menors de 18
anys.
Segon. El text proposat per al nou article 50.3 del Conveni Col·lectiu del personal laboral de
l'Ajuntament de Ciutadella és el següent:
L'Ajuntament concedirà ajuts als treballadors/es, amb més de 6 mesos de treball, que tenguin
fills menors de 18 anys per compensar les despeses derivades de la seva cura i custòdia.
S'abonarà un ajut social únic anual, per un import de 518,45 euros (import actualitzat per a
l'any 2016) per a cada fill menor de 18 anys, que s'abonarà preferentment el mes de
setembre. Anualment se'n revisarà la quantitat en funció de la disponibilitat pressupostària,
juntament amb la representació legal dels treballadors. Quan els fills tenguin la majoria d'edat
laboral, a fi de poder continuar percebent l'ajut, el/la sol·licitant haurà d'acreditar que els seus
fills no tenguin ingressos propis.
Aquest ajut es concedirà en cas de situació legal d'acolliment o custòdia i serà compatible
amb l'ajut per minusvalidesa».
Tercer. En cas d’acordar-se la introducció del precepte objecte de negociació, la proposta de
modificació de conveni col·lectiu haurà de ser sotmesa al Ple de l’Ajuntament, de conformitat
amb el previst a l’art. 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.»
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Intervé el senyor García Corro, que dóna compte de la proposta; i no hi ha cap més
intervenció.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S'APROVA per unanimitat (21 vots).
6. Proposta de resolució d'iniciar el procediment de revisió d'ofici de l'acord de la
Junta de Govern de dia 25-01-2008 relatiu a l'aprovació del Conveni de col·laboració i
suport al Club Voleibol Ciutadella per poder jugar la temporada 2007-2008 a la
Superlliga Femenina de Voleibol; i de suspendre l'acte administratiu de l'aprovació del
conveni esmentat (exp. 2016/009148)
Es dóna compte de la proposta de resolució de dia 2 de novembre de 2016, que va ser
dictaminada a la Comissió Informativa d'Organització i Seguretat, en sessió ordinària de dia 3
de novembre de 2016, amb 4 vots a favor (PSM, GxC i UPCM) i 2 reserves de vot (PP), que,
copiada literalment, diu:
«Expedient núm.: 1796/2016
Procediment: Revisió d'Ofici de l'acord d'aprovació de Conveni amb el Club Voleibol
Ciutadella, adoptat dia 25-01-2008
CATERINA BARCELÓ MARTÍ, secretària de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, d'acord
amb el manat per l'Alcaldia mitjançant Provisió de data del 27 d'octubre de 2016, i en
compliment de l'establert en l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel
qual es regula el Règim Jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional, emet el següent INFORME amb relació a la possibilitat que l'Ajuntament se
separi de la voluntat expressada amb l'aprovació del Conveni amb el Club Voleibol
Ciutadella, aprovat per Junta de Govern en sessió de dia 25 de gener de 2008.
Basant-se amb els següents ANTECEDENTS:
Primer. La Junta de Govern va aprovar, dia 25-01-2008, el Conveni de col·laboració i suport
al Club Voleibol Ciutadella per poder jugar la temporada 2007-2008 a la Superlliga Femenina
de Voleibol. Malgrat el títol, en diferents punts del contingut del conveni que consta signat a
l'expedient no queda clar que aquest només es refereixi a la temporada 2007-2008, atès que
s'hi diu textualment : «...3. (...) Per a la temporada 2007/2008 els horaris són ....»; i una altra:
«...2. Presentar per escrit a principi de temporada la petició d'ús d'instal·lació de l'equip ...». A
més, al final, es diu que el conveni serà vigent mentre el primer equip femení del CV
Ciutadella jugui a la SFV.
És curiós que a l'expedient figura un esborrany de conveni (amb la mateixa data que es va
fer la proposta que és igual a la que figura al conveni signat) en el que es diu expressament:
«El present conveni serà vigent per a la temporada 2007-2008» i, amb llapis, a la vora, hi
figura el següent apunt: «No. Serà vigent mentre el primer equip femení del CVC jugui a la
SFV. Molt important». I així es va signar el conveni, que no es pot comprovar que fos el
realment aprovat perquè, ho repetesc, la proposta del regidor d'Esports i els dos convenis
-esborrany i signat- duen la mateixa data i en cap acta (ni comissió informativa ni a la Junta
de Govern) no hi figura la transcripció del que realment es va aprovar. El fet és que els
serveis jurídics i econòmics van donar per bo el conveni signat fins a l'any 2011, atès que
l'anualitat de 60.000 € es va anar pagant amb normalitat fins llavors.
A banda de tot açò, és important fer constar que el compromís d'aportació de 60.000 €
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anuals sine die seria causa de nul·litat, i, en aquest sentit, recoman l'emissió del
corresponent informe d'intervenció respecte a açò i amb relació a la seva incidència en el
compliment de la regla de despesa.
Segon. La Junta de Govern va aprovar, dia 6-04-2011, la proposta del regidor d'Esports d'un
nou conveni de col·laboració i suport per poder jugar a la superlliga femenina de voleibol
durant la temporada 2010-2011, i «deixar sense efecte el conveni aprovat per la Junta de
Govern el 25-01-08 pel mateix concepte».
Qui subscriu considera que l'Ajuntament, aquí, no va actuar correctament, i, malgrat la
notificació feta de l'acord, aquesta no «salva» el fet de no haver seguit mínimament el
procediment adient, atès que per revocar actes que afectin tercers es bàsic i fonamental el
tràmit d'audiència i seguir el procediment de revisió quan es donin causes de nul·litat, com és
el cas. A més, es detecta una total manca de motivació de l'acord, i sembla que, almenys,
s'haurien pogut posar de relleu els fets esmentats en l'antecedent primer.
L'anàlisi d'aquest acord ja s'ha fet per part de dos tribunals, segons s'indica a continuació.
Tercer. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, dia 7 de setembre de 2016, va
dictar sentència en el procés d'apel·lació presentat per l'Ajuntament de Ciutadella contra la
sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca, essent l'objecte
del recurs l'acord del Ple de l'Ajuntament adoptat dia 9 de febrer de 2012, que desestima la
reclamació presentada pel Club Voleibol Ciutadella al pressupost de l'Ajuntament per a
l'exercici de 2012, i sol·licita la inclusió en aquests de la previsió del conveni signat l'any 2008
per import de 60.000 € per a la temporada 2011/2012, així com la part del conveni de la
temporada anterior, per import de 15.000 €.
En aquesta resolució judicial, que confirma íntegrament la dictada dia 9 de març de 2016 pel
Jutjat d'instància, que declara vigent el Conveni de col·laboració i suport al Club Voleibol
Ciutadella per poder jugar a la Superlliga Femenina de Voleivol, aprovat el 25-01-2008, es
posa de relleu que l'Ajuntament pot apartar-se'n, però de conformitat amb el que disposa la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i procedir a la revisió d'ofici de
l'acord segons el qual estableix la Llei de procediment administratiu, procediment amb el qual
s'havia d'haver revisat l'acord l'any 2011.
Per tant, atesos aquests antecedents, el manat per l'alcaldessa i també tenint en compte la
voluntat municipal ja expressada per la Junta de Govern de dia 6-04-2011, indic:
PRIMER. Les administracions públiques, en qualsevol moment, per pròpia iniciativa i amb el
previ dictamen favorable del Consell Consultiu de les Illes Balears, declararan d'ofici la
nul·litat dels actes administratius que hagin posat fi a la via administrativa o que no hagin
estat recorreguts en termini, en els supòsits previstos en l'article 47.1 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Es tracta d'un mecanisme excepcional: l'Administració pot declarar la invalidesa dels seus
propis actes sense intervenció judicial, però solament en supòsits d'invalidesa greu o
qualificada, seguint el procediment regulat en l'article 106 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. No hi ha un termini
màxim per a la revisió d'ofici. No obstant això, no és possible exercitar-la quan, pel temps
transcorregut o per altres circumstàncies, el seu exercici resulti contrari a l'equitat, a la bona
fe, al dret dels particulars o a les lleis; però en el cas ens ocupa els dos pronunciaments
judicials han deixat oberta aquesta via.
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SEGON. La legislació aplicable és la següent:
— Els articles 47.1, 106, 108 i 110 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
— Els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim Jurídic del
sector públic.
— La Llei 5/2010, de 16 de juny, del Consell Consultiu, i en concret l'article 18, en el
que s'indiquen els supòsits en què s'ha de fer la consulta preceptivament, i entre aquests en
casos de «revisió d'ofici dels actes i de les disposicions administratives».
— Els articles 4.1.g), 22.2.j) i 110 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local.
- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
TERCER. Les administracions públiques, en declarar la nul·litat d'una disposició o d'un acte,
podran establir, en la mateixa resolució, les indemnitzacions que procedeixi reconèixer als
interessats, si es donen les circumstàncies previstes en els articles 32.2 i 34.1 de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Qui subscriu considera que no és el
cas.
Tampoc considera que entri en joc la possibilitat de reintegrament de les quanties pagades,
atès que per això s'hauria de justificar un incompliment del conveni per part del CVC.
QUART. El procediment per dur a terme la revisió d'ofici de l'acord de la Junta de Govern de
dia 25-01-2008 relatiu a l'aprovació del Conveni de col·laboració i suport al Club Voleibol
Ciutadella per poder jugar la temporada 2007-2008 a la Superlliga Femenina de Voleibol serà
el previst a l'article 106.1 de la Llei 39/2015:
«Les administracions públiques, en qualsevol moment, a iniciativa pròpia o a sol·licitud de l'interessat, i
amb el previ dictamen favorable del Consell Consultiu de les Illes Balears, declararan d'ofici la nul·litat
dels actes administratius que hagin posat fi a la via administrativa o que no hagin estat recorreguts en
termini, en els supòsits prevists a l'article 47.1»

A. S'ha posat en coneixement de la corporació la possibilitat que aquest acord tengui
causa de nul·litat de ple dret per concórrer a alguna de les circumstàncies de l'article 47.1 de
la Llei 39/2015:
«1. Els actes de les administracions públiques són nuls de ple dret en els casos següents:
(...)
b) els dictats per òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria o del territori
(...)
g) qualsevol altre que estableixi expressament en una disposició amb rang de llei»

En aquest cas, es posa de relleu la invalidesa de l'acord segons el previst a les lletres b) i g)
d'aquest article, amb relació al que estableix l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions:
“Artículo 36. Invalidez de la resolución de concesión
1.

Son causas de nulidad de la resolución de concesión:
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a) Las indicadas en el artículo 62. 1 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
b) La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley
General Presupuestaria y las demás normas de igual carácter de las Administraciones públicas sujetas
a esta Ley.
2. Son causas de anulabilidad de la resolución de concesión las demás infracciones del
ordenamiento jurídico, y, en especial, de las reglas contenidas en esta Ley, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 63 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. Cuando el acto de concesión incurriera en alguno de los supuestos mencionados en los apartados
anteriores, el órgano concedente procederá a su revisión de oficio o, en su caso, a la declaración de
lesividad y ulterior impugnación, de conformidad con lo establecido en los artículos 102 y 103
de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
4. La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación llevará consigo la obligación de
devolver las cantidades percibidas.
5. No procederá la revisión de oficio del acto de concesión cuando concurra alguna de las causas de
reintegro contempladas en el artículo siguiente.

Qui subscriu entén que hi ha, almenys, aquestes dues causes d'invalidesa en l'acord de dia
25-01-2008, pel qual es va aprovar el conveni objecte de revisió: per una banda, no es pot
comprometre un crèdit futur sense un termini final. I en segons quins casos hauria de ser el
Ple de l'Ajuntament l'òrgan competent per resoldre-ho. A tot això hi ha que afegir-hi les
exigències pròpies de la normativa de subvencions.
I és que el conveni aprovat l'any 2008 clarament instrumentalitza una subvenció, i, essent
així, no compleix els requisits de validesa i eficàcia establerts als articles 48 i següents de la
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, ni el seu contingut s'ajusta a les determinacions d'aquesta llei,
principalment per la manca de previsió pressupostària i la manca de capacitat a l'hora
d'assumir els compromisos financers que preveu, i tampoc perquè no preveu termini de
finalització, atès que el terme “mentre es jugui a la Superlliga” no defineix un termini concret
de vigència, causa que esdevé el fet principal que invalida tot el conveni.
Posades de relleu aquestes causes de nul·litat, pertoca que el Ple, amb el previ dictamen de
la Comissió Informativa corresponent, acordi l'inici de l'expedient de revisió d'ofici, i
suspengui, si escau, l'execució de l'acte quan pogués causar perjudicis d'impossible o de
difícil reparació.
B. Iniciat el procediment, es donarà tràmit d'audiència al Club Voleibol Ciutadella, interessats
per termini de deu dies perquè al·leguin i presentin els documents i les justificacions que
estimin pertinents.
Qui subscriu no considera pertinent el tràmit d'informació pública.
C. Finalitzat el tràmit d'audiència als interessats i, si escau, el període d'informació pública,
les al·legacions que hagin pogut presentar-se hauran de ser informades pels Serveis Tècnics
Municipals.
D. Després d'aquest informe, s'emetrà informe-proposta de Secretaria, que s'elevarà al Ple,
que la farà seva i sol·licitarà dictamen preceptiu i vinculant del Consell Consultiu de les Illes
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Balears.
E. Rebut el Dictamen favorable del Consell d'Estat, i en funció del seu contingut, es resoldrà
l'expedient per acord del Ple, amb previ dictamen de la Comissió Informativa.
F. L'Acord del Ple serà notificat als interessats i podrà ser objecte de publicitat en el BOIB.
Vist tot el que antecedeix i de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, el que subscriu eleva la següent proposta de resolució:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER. Iniciar el procediment de revisió d'ofici de l'acord de la Junta de Govern de dia 2501-2008 relatiu a l'aprovació del Conveni de col·laboració i suport al Club Voleibol Ciutadella
per poder jugar la temporada 2007-2008 a la Superlliga Femenina de Voleibol, atès que es
considera que hi concorren algunes de les circumstàncies de l'article 47.1., especialment i
no de forma exclusiva, la lletra g) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, amb relació al que estableix l'article 36
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que estableix que serà nul·la
la subvenció acordada amb manca o insuficiència de crèdit, de conformitat amb el que
estableix l'article 60 de la LGP, a més que s'hauria acordat per òrgan manifestament
incompetent, atès que el compromís de crèdit per anualitats futures -dins un límit i no sine die
com el cas que ens ocupa- l'ha d'adoptar el Ple de l'Ajuntament, i sempre dins els límits
definits com a contingut possible dels convenis.
SEGON. Suspendre l'acte administratiu consistent en l'aprovació del conveni esmentat, atès
que és contrari a la llei i, a més, suposa un important perjudici econòmic a l'Ajuntament i
incideix també en el compliment de la regla de despesa i de la sostenibilitat pressupostària.
TERCER. Notificar l'inici del procediment al Club Voleibol Ciutadella perquè, en el termini de
deu dies hàbils, a partir de l'endemà del dia en què rebin aquest acord, presentin les
al·legacions i els suggeriments que considerin necessaris.»
Intervenció del senyor Juaneda Mercadal: El passat gener de 2008 es va aprovar un
conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Club Vòlei ciutadella per donar suport al club i
poder jugar durant la temporada 2007-2008 a la Superlliga Femenina. Tal com feia amb les
altres entitats, aquest ajuntament tenia una línia d'ajuts per a la promoció de l'esport. A causa
de la situació econòmica d'aquest mateix ajuntament, aquesta línia d'ajuts es va treure.
Entenent que, a causa de la situació viscuda en aquell moment, el teixit associatiu també
s'havia d'adaptar a la nova situació. L'Ajuntament té la responsabilitat de promocionar la
pràctica esportiva, de mantenir en bon estat les instal·lacions esportives, entre d'altres. En
aquest cas, ens trobàvem davant la col·laboració de l'Ajuntament a un club esportiu, activitat
del qual es tractava de competir al màxim nivell. Tot i que no és competència d'aquest
ajuntament, hi ha hagut la voluntat de col·laborar amb aquelles activitats i entitats que
d'alguna manera promocionen el nostre municipi. A partir d'aquí, el dia 6 d'abril de 2011, a
proposta del regidor d'Esports, s'aprova per Junta de Govern un nou conveni, i es deixa
sense efecte l'aprovat l'any 2008. En canvi, va ser a l'inici de l'anterior legislatura quan, de
forma verbal, es va notificar al Club Vòlei Ciutadella que l'Ajuntament no seguiria aportant
cap quantitat econòmica al Club Vòlei Ciutadella. Com a conseqüència de tots aquests fets i
arran del procés judicial iniciat pel Club Vòlei Ciutadella, el Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears, dia 7 de setembre de 2016, va dictar sentència en el procés d'apel·lació
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presentat per l'Ajuntament de Ciutadella contra la Sentència del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca, essent l'objecte del recurs l'acord del Ple de
l'Ajuntament adoptat dia 9 de febrer de 2012, que desestima la reclamació presentada pel
Club Voleibol Ciutadella al pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici de 2012, sol·licitant la
inclusió en aquests de la previsió del conveni signat l'any 2008 per import de 60.000 € per a
la temporada 2011/2012, així com la part del conveni de la temporada anterior, per import de
15.000 €. En aquesta resolució judicial que confirma íntegrament la dictada dia 9 de març de
2016 pel Jutjat d'instància, que declara vigent el Conveni de col·laboració i suport al Club
Voleibol Ciutadella per poder jugar a la Superlliga Femenina de Voleibol, aprovat el 25-012008, es posa de relleu que l'Ajuntament pot apartar-se'n però de conformitat amb el que
disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i procedir a la revisió
d'ofici de l'acord segons el qual estableix la Llei de procediment administratiu, procediment
amb el qual s'havia d'haver revisat l'acord l'any 2011. Per altra banda, aquest equip de
govern, des del primer dia, ha tingut la voluntat de solucionar aquesta situació, ateses les
diferents denúncies que el Club Vòlei Ciutadella ha posat en aquest ajuntament. Des
d'aquest equip de govern entenem que l'Ajuntament de Ciutadella no es podia comprometre
durant un temps indefinit a fer una aportació a cap entitat, sense tenir en compte la situació
econòmica i social del municipi; tal com diu a la revisió d'ofici de l'acord, per dues raons: no
es pot comprometre un crèdit futur sense un termini final. I, en segons quins casos,
hauria de ser el Ple de l'Ajuntament l'òrgan competent per resoldre-ho. A tot això s'hi
han d'afegir les exigències pròpies de la normativa de subvencions. I és que el conveni
aprovat l'any 2008 clarament instrumentalitza una subvenció, i essent així no compleix els
requisits de validesa i d'eficàcia establerts als articles 48 i següents de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, ni el seu contingut s'ajusta a les determinacions d'aquesta llei, principalment per la
manca de previsió pressupostària i la manca de capacitat a l'hora d'assumir els compromisos
financers que preveu; i tampoc perquè no preveu termini de finalització, atès que el terme
“mentre es jugui a la Superlliga” no defineix un termini concret de vigència, causa que esdevé
el fet principal que invalida tot el conveni. Tenint en compte que el procediment per dur a
terme la revisió d'ofici de l'acord de la Junta de Govern de dia 25-01-2008 relatiu a l'aprovació
del Conveni de col·laboració i suport al Club Voleibol Ciutadella per poder jugar la temporada
2007-2008 a la Superlliga Femenina de Voleibol, serà el previst a l'article 106.1 de la Llei
39/2015: el qual diu: «Les administracions públiques, en qualsevol moment, a iniciativa
pròpia o a sol·licitud d'interessat, i previ dictamen favorable del Consell Consultiu de les Illes
Balears, declararan d'ofici la nul·litat dels actes administratius que hagin posat fi a la via
administrativa o que no hagin estat recorreguts en termini, en els supòsits prevists a l'article
47.1» Al mateix temps, tenint en compte que el procediment ha de comportar els següents
passos: primer, s'ha posat en coneixement de la corporació la possibilitat que aquest acord
tengui causa de nul·litat de ple dret per concórrer en alguna de les circumstàncies de l'article
47.1 de la Llei 39/2015. Segon, iniciat el procediment, es donarà tràmit d'audiència al Club
Voleibol Ciutadella als interessats per termini de deu dies perquè al·leguin i presentin els
documents i les justificacions que estimin pertinents. Finalitzat el tràmit d'audiència als
interessats i, si escau, el període d'informació pública, les al·legacions que hagin pogut
presentar-se hauran de ser informades pels Serveis Tècnics Municipals. El qual no es
considera pertinent, tal com manifesta aquesta revisió. Tercer, després d'aquest informe,
s'emetrà informe-proposta de Secretaria, que s'elevarà al Ple, que la farà seva i sol·licitarà
dictamen preceptiu i vinculant del Consell Consultiu de les Illes Balears. Quart, rebut el
dictamen favorable del Consell d'Estat, i en funció del seu contingut, es resoldrà l'expedient
per acord del Ple, amb el previ dictamen de la Comissió Informativa. I, finalment, l'acord del
Ple serà notificat als interessats, i podrà ser objecte de publicitat en el BOIB. És per tots
aquests motius que es proposa: PRIMER. Iniciar el procediment de revisió d'ofici de l'acord
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de la Junta de Govern de dia 25-01-2008 relatiu a l'aprovació del Conveni de col·laboració i
suport al Club Voleibol Ciutadella per poder jugar la temporada 2007-2008 a la Superlliga
Femenina de Voleibol, atès que es considera que hi concorren algunes de les circumstàncies
de l'article 47.1., especialment, no de forma exclusiva, la lletra g) de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb relació
al que estableix l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
que estableix que serà nul·la la subvenció acordada amb manca o insuficiència de crèdit, de
conformitat amb el que estableix l'article 60 de la LGP, a més que s'hauria acordat per òrgan
manifestament incompetent, atès que el compromís de crèdit per anualitats futures -dins un
límit i no sine die com el cas que ens ocupa- l'ha d'adoptar el Ple de l'Ajuntament, i sempre
dins els límits definits com a contingut possible dels convenis. SEGON. Suspendre l'acte
administratiu consistent en l'aprovació del conveni esmentat, atès que és contrari a la llei i, a
més, suposa un important perjudici econòmic a l'Ajuntament, i incideix també en el
compliment de la regla de despesa i de la sostenibilitat pressupostària. TERCER. Notificar
l'inici del procediment al Club Voleibol Ciutadella perquè, en el termini de deu dies hàbils, a
partir de l'endemà del dia en què rebin aquest acord, presentin les al·legacions i els
suggeriments que considerin necessaris."
Intervé el Sr. Benejam Escanellas, que vol deixar palès que el Partit Popular vol arribar a una
solució satisfactòria al problema que aquest conveni planteja, però es tenen dubtes si la
forma com es va iniciar és del tot encertada. No posen en dubte la legalitat del procediment,
però es demanen si s'havia d'haver esgotat la via política, de negociació directa amb el Club.
Confirma que el grup Popular hi farà un vot d'abstenció.
Intervé el Sr. Triay Lluch i confirma que el grup d'UPCM hi farà un vot favorable, perquè no es
pot seguir pagant ad eternum aquestes quantitats ingents d'euros. Explica que el seu grup ha
interpretat que la base del conveni era, primer, que era per a l'any 2008 i, segon, que hi havia
una condició addicional que era jugar la Superlliga Femenina, que és una limitació i no una
concessió afegida. Deixa palès que el PP és el partit que més ha governat, des que es va
aprovar el conveni, i que no es va donar cap solució al problema. Indica que la sentència s'ha
perdut per una qüestió de forma, per no seguir les passes legals pertinents.
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal per agrair el vot favorable d'UPCM. Així mateix, exposa que
el Grup Popular és el que ha provocat aquesta situació amb la signatura d'un conveni el
2008, i la modificació d'aquest i de forma unilateral el 2011, la qual cosa va provocar la
presentació d'una denúncia als jutjats per part de Club, que va acabar amb una sentència
que obliga l'Ajuntament a pagar dos anys aquesta subvenció. Confirma que, a banda de la
gestió de dur al Ple un procediment per rompre el conveni, sinó que també hi ha una
comunicació amb el club per tal d'arribar a un acord sobre un nou conveni, adaptat a la nova
situació econòmica i social de l'Ajuntament i del municipi de Ciutadella, i d'igualtat de criteris
seguits amb la resta de convenis de col·laboració amb altres entitats esportives i
socioculturals del municipi.
Intervé el Sr. Benejam Escanellas, que insisteix que no tenen cap dubte de la legalitat del
procediment, però el Grup Popular ha votat amb consciència perquè el volen resoldre; si el
cas fos el contrari, diu, hi votarien en contra. Afirma que tenen el dubte de si, políticament,
s'ha fet tot el possible per arribar a un nou conveni.
Intervé el Sr. Triay Lluch per fer evident que des que es va denunciar el contracte, per un
govern d'esquerres, el PP havia estat governant, i que havien tingut prou temps per negociar.
Creu que l'abstenció és un vot d'indiferència. Mantenen el seu vot favorable, perquè creuen
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que és el millor per Ciutadella i perquè del primer moment van entendre que era únicament
per a l'any 2008 en concret, i que la Superlliga era una limitació.
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal, que recorda que el que es vota no fa referència a cap
actuació política. Exposa que l'equip de govern va mantenir una reunió amb el Club per tal de
manifestar que el pagament no es podria continuar, per trobar un acord entre ambdues parts i
evitar un procediment judicial, i se segueix el criteri que s'ha marcat des de la Secretaria de
l'Ajuntament. Així idò, es comunica al Club la decisió d'iniciar l'expedient de revisió d'ofici.
S'acorda incloure en els pressuposts del 2017 el pagament dels anys 2011 i 2012, i es
demana al Club poder negociar els pagaments corresponents als anys 2013, 2014, 2015 i
2016, per aconseguir disminuir-lo en un 50% i afavorir que en el proper conveni es pogués
arribar a un acord per l'ús d'instal·lacions esportives, juntament amb un finançament i suport
econòmic igual al que tenen altres clubs amb característiques similars. Actualment s'està a
l'espera d'obtenir una resposta.
Acord
Se sotmet la proposta de resolució a votació, que S'APROVA per quinze (15) vots a favor
(PSM, PSOE, GxC i 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, el senyor Juan Andrés GARCÍA CORRO,
la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la
senyora Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO, el
senyor Sebastià SERVERA MOLL, el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor Antonio FLORIT
PONS; i sis (6) abstencions de vot (PP): les del senyor Diego PONS PONS, la senyora
María Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la
senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, la senyora Nuria TORRENT PALLICER i el senyor
Juan CARRASCO DOMINGO.
7. Moció del Grup Municipal Popular (PP) d'instar la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca del Govern Balear perquè realitzi els pagaments en concepte
d'ajudes de la Política Agrària Comuna (PAC) als agricultors de Balears (exp.
2016/009114)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal Popular (PP) de dia 26 d'octubre de 2016,
amb registre d'entrada 017032, de 26 d'octubre de 2016, que va ser dictaminada per la
Comissió Informativa extraordinària de Dinamització Econòmica, que va tenir lloc el dia 3 de
novembre de 2016, amb 1 vot a favor (1 PP) i 5 reserves de vot (2 PSM Més per Menorca, 1
PSOE, 1 GxC i 1 UPCM), que, copiada literalment, diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
1. Que el sector agrari de les Illes Balears es troba en una difícil situació a causa de diferents
factors que provoquen una baixa rendibilitat.
2. Que el sector agrari és estratègic per la nostra comunitat autònoma de forma general i pel
nostre municipi de forma particular, degut a tots els serveis mediambientals i socials que
genera endemés de la producció local d'aliments.
3. Que les explotacions de Balears tenen assignats uns 28.000.000 € anuals de fons 100%
europeus en concepte d'ajudes de la Política Agrària Comuna (PAC). Aquests fons no
depenen per res de la Hisenda autonòmica i estan a disposició directa de la Comunitat
23

Autònoma
4. Que la Unió Europea va autoritzar els diferents estats membres a realitzar un avançament
de fins al 70% dels pagaments de la PAC a partir del 17 d'octubre.
5. Que històricament, a les Balears, aquests pagaments s'havien realitzat sempre entorn del
15 i del 20 d'octubre.
6. En aquestes dades és quan els agricultors tenen unes despeses extraordinàries perquè és
el moment de sembrar, llaurar, adobar la terra...
7. Que la Conselleria d'Agricultura no ha realitzat cap pagament als agricultors de les Balears
amb aquest concepte en data d'avui.
8. Que la totalitat de l'import de les ajudes de la PAC sempre s'havien pagat als pagesos
abans del 31 de desembre de cada any.
9. Que la totalitat de l'import de les ajudes de la PAC sempre s'havien pagat als pagesos
abans del 31 de desembre de cada any.
PROPOSTES D'ACORD: Per tot això,
1. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella manifesta el seu suport a l'activitat agrícola que els
seus pagesos vénen desenvolupant.
2. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella insta la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca del Govern Balear a efectuar de forma immediata els pagaments de la PAC als
pagesos de les Illes Balears.
3. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella insta la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca del Govern Balear a assegurar que els pagesos de les Illes Balears rebran la totalitat
de les ajudes de la PAC abans del 31 de desembre de 2016.»
Intervé la Sra. Pons Fullana, que comunica que el grup Popular presentarà aquesta moció a
tots els ajuntaments de Menorca, atès que afecta els pagesos de Menorca. Així mateix, dóna
compte de la moció, tot afegint algunes dades per ampliar-ne el contingut. Indica que el dia
d'avui els pagaments als pagesos encara no s'han fet, creuen que per una mala gestió de
FOGAIBA, depenent de la Conselleria d'Agricultura. Confirma que encara s'estan tramitant
ajudes del 2015. Exposa que FAGME ha fet pública la seva insatisfacció pel retard en
resoldre expedients per ajuts del setembre del 2015, cosa que considera una ineficàcia de
gestió del Sr. Vicenç Vidal, conseller d'Agricultura i del director de FOGAIBA.
Intervé la Sra. Alcaldessa, que explica que a la PAC de 2007 a 2014 hi havia una normativa, i
la PAC de 2015 a 2020 en té una altra. També considera que l'anterior consellera del PP no
va iniciar la feina i d'aquí ve l'actual endarreriment. Explica que la complexitat tècnica i
administrativa que imposa la Unió Europea ha provocat un retard a la PAC del 2005 al 2020 a
totes les comunitats autònomes i a membres de països de la Unió Europea. Confirma que el
problema no és de tipus econòmic, sinó de revisions administratives i de controls obligatoris
per la nova normativa. Expressa que FOGAIBA va comunicar i informar de com es farien els
pagaments i que se n'abonarà el 70 % abans de finalitzar el mes de novembre. Confirma que
al primer punt l'equip de govern hi farà un vot favorable; quant al segon punt, el volen
esmenar retirant la paraula «immediata»; si s'accepta l'esmena, en el segon punt també serà
favorable. I, quant al tercer punt, entenen que s'ha de pagar, i que si es fa abans del 31 de
desembre, ha de ser complint tota la normativa legal; i per açò demanen una esmena al
tercer punt afegint: «sempre que es compleixi el que s'estableix a la Comunitat Europea i
seguint el reglament de la Comunitat Europea, fet amb el màxim rigor necessari per a evitar
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riscos d'entrar en sancions per pagaments indeguts o equivocacions». Si s'accepta l'esmena,
s'hi farà un vot favorable.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que considera que l'agricultura és una important activitat dins la
societat; creu que la moció presentada pel Grup Popular és correcta i, per tot açò, faran un
vot favorable als tres punts, siguin o no esmenats.
Intervé la Sra. Pons Fullana, que confirma que les ajudes de la PAC es cobraven en temps i
forma. Fa evident que, davant les queixes dels pagesos per no haver cobrat, la Conselleria
d'Agricultura els va parlar d'un error informàtic, mai d'una tramitació més complexa. Lamenta
que l'equip de govern no doni suport a aquesta moció i agraeix el vot favorable del grup
d'UPCM.
Intervé la Sra. Alcaldessa, que indica que l'actual govern també paga en temps i forma, però
d'acord amb el nou reglament de la Unió Europea. Confirma que l'equip de govern té
consciència de la importància del sector agrari a Menorca. Fa evident tot el que fa
l'Ajuntament mateix, el Consell Insular i el Govern Balear sobre el producte de proximitat,
com a demostració de l'interès que suscita aquest sector. Insisteix en el fet que si el grup
Popular accepta les esmenes als punts segon i tercer, l'equip de govern els votarà a favor.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que confirma el vot favorable del seu grup, s'esmenin o no els punts
segon i tercer de la moció; perquè creuen que és benintencionada i no demana res que no
pugui demanar, i consideren que solament se'n poden derivar conseqüències positives.
Intervé la Sra. Pons Fullana, que puntualitza que la moció parla d'un pagament avançat que
sempre s'havia d'haver pagat el mes d'octubre, i que acceptar les esmenes desvirtuaria la
moció que present el grup Popular. Exposa que el pagament que es demana de manera
immediata a la moció és el que s'havia de fer dins el mes d'octubre. Agrairia a l'equip de
Govern que es donàs suport al tercer punt de la moció. Per tot açò, diu que no s'accepten les
seves esmenes.
Intervé la Sra. Alcaldessa per fer palès que al punt segon no parla d'avançaments, sinó de
pagaments, i torna insistir en la necessitat d'adaptar-los a la nova normativa europea.
Confirma que si no s'esmenen els punts tercer i quart, s'hi votarà en contra; a la qual cosa
respon la Sra. Pons Fullana que es mantenen tal com s'ha presentat la moció.
Acord
Se sotmet a votació el primer punt de la moció, que S'APROVA per unanimitat (21 vots).
Se sotmet a votació el segon punt de la moció, que NO S'APROVA per vuit (8) vots a favor
(PP i UPCM), els del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS
FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS
NEGRETE, la senyora Nuria TORRENT PALLICER, el senyor Juan CARRASCO DOMINGO,
el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor Antonio FLORIT, i 13 vots en contra (PSM, PSOE i
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, el senyor Juan Andrés GARCÍA CORRO, la senyora
Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad
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Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO i el senyor Sebastià
SERVERA MOLL.
Se sotmet a votació el tercer punt de la moció, que NO S'APROVA per vuit (8) vots a favor
(PP i UPCM), els del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS
FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS
NEGRETE, la senyora Nuria TORRENT PALLICER, el senyor Juan CARRASCO DOMINGO,
el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor Antonio FLORIT, i 13 vots en contra (PSM, PSOE i
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, el senyor Juan Andrés GARCÍA CORRO, 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.
8. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la construcció d'una residència
a Mallorca per als malalts desplaçats des de Menorca i els seus familiars (exp.
2016/009130)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal Popular (PP) de dia 26 d'octubre de 2016,
amb registre d'entrada 017035 de dia 26 d'octubre de 2016, que va ser dictaminada a la
Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió ordinària de dia 4 de novembre de 2016,
amb els vots a favor del PP (2); i les reserves de vot del PSM (2), del PSOE (1), de GxC (1) i
d'UPCM (1), que, copiada literalment, diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Govern Balear va anunciar, el 31 d'octubre de 2015, amb motiu de la presentació del
projecte de Llei de pressupostos de la Comunitat Autònoma per al 2016 una inversió de
960.000 euros durant aquest any per a la construcció d'una residència destinada a
l'allotjament dels menorquins que han de desplaçar-se a Mallorca per a ser atesos de
diferents patologies; amb l'objectiu de disposar d'un nou espai per a aquests malalts i els
seus familiars i acompanyants.
El conseller Marc Pons, en aquell moment conseller de Presidència i portaveu del Govern
que presideix Francina Armengol, va afirmar que aquesta inversió garantia «el compliment
d'un dels principals compromisos del Pacte de Govern» i va afegir que aquesta residència
constitueix «un objectiu prioritari».
L'allotjament dels malalts menorquins que es desplacen a Mallorca per a rebre atenció
sanitària especialitzada, juntament amb les persones que els acompanyen, és possible
gràcies a l'acord signat per l'anterior Govern Balear, concretament el llavors conseller de
Salut, Martí Sansaloni, que ha permès disposar de les habitacions de la Residència Can
Granada.
Quan han transcorregut dotze mesos d'ençà que el Govern Balear va fer aquest anunci i no
s'ha executat ni s'ha donat compliment a aquest «compromís», el Grup Municipal del Partit
Popular presenta davant el Ple, per a la seva aprovació, aquestes
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PROPOSTES D'ACORD:
1. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella constata i lamenta el retard en la construcció, i la
posada en marxa de la residència per a malalts de Menorca i els seus familiars a Mallorca,
anunciada i reiteradament promesa pel Govern de les Illes Balears.
2. Instar al Govern de les Illes Balears a complir els seus compromisos amb Menorca.
3. Adreçar escrit a la presidenta del Govern de la Comunitat Autònoma per a demanar
explicacions d'aquest incompliment, els motius del retard i quin és el calendari per a la
posada en marxa d'aquesta residència.
4. Adreçar escrit a la presidenta del Consell insular de Menorca per a adherir-se a aquesta
moció en termes similars a les propostes d'acord.»
Intervé la Sra. Pons Fullana, que exposa que durant el 2015, 2195 menorquins es van
traslladar a Mallorca per rebre assistència sanitària, amb un total 9.495 desplaçaments
(4.216 familiars i/o acompanyants i 5.279 pacients), i que molt d'ells necessiten allotjament.
Explica que l'anterior Govern del PP va signar un acord amb la Residència Can Granada i
confirma que, avui en dia, és l'únic edifici destinat per a aquesta necessitat. Fa palès que tant
l'acord de govern del Consell Insular com l'acord de governabilitat del Govern Balear
incorporen el compromís de construir una residència per a malalts i familiars de les illes
menors a Mallorca. Explica que hi ha una partida de 960.000 euros dels pressuposts del
Govern per iniciar les obres i que, actualment, encara no es té cap constància que s'hagi
començat. Se sap, continua, que, tal com ha dit la presidenta Sra. Armengol, es té previst
habilitar unes habitacions dins l'edifici de Son Espases que permetran fer un ús de 16 places,
la qual cosa els ha generat molts dubtes respecte de l'incompliment de la construcció d'un
edifici independent. Llegeix els quatre punts de la moció que el grup Popular presenta al Ple.
Intervé la Sra. Mercadal Marquès, que exposa que tots els partits polítics han d'estar
sensibilitzats per aquest tema i que tots els ciutadans de les Illes Balears han d'obtenir la
garantia per un accés als serveis sanitaris de manera equitativa. Recorda que l'actual Govern
Balear ha aplicat una sèrie de canvis per tal de facilitar als ciutadans aquest fet, i ha anul·lat
la taxa per obtenir o renovar la targeta sanitària, ha retornat la targeta sanitària per a totes les
persones residents a les Balears, ha obert consultes del metge de família, infermeria i
pediatria en horari de capvespres, ha posat a disposició un avió ambulància les 24 hores del
dia per traslladar pacients urgents entre illes, i ha posat en marxa un pla de xoc de 14 milions
d'euros per rebaixar les llistes d'espera. Fa evident que el Govern Balear ha habilitat també
tres pisos per a infants oncològics, amb capacitat per a 12 persones. Posa de manifest que
l'actual Govern ha recuperat convenis que havien estat eliminats per l'anterior govern del PP,
llegeix una relació dels canvis efectuats. Sol·licita que es facin a la moció les esmenes
següents:
La redacció del primer punt seria: El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella constata i lamenta el
retard en la construcció i la posada en marxa de la residència per a malalts de Menorca,
Eivissa i Formentera i els seus familiars desplaçats a Son Espases a Mallorca, anunciada i
reiteradament promesa pel Govern de les Illes Balears, tot i que reconeix que s'està
treballant perquè aquesta sigui una realitat al més prest possible.
La redacció del segon punt seria: Instar al Govern de les Illes Balears a continuar treballant
per complir, amb la brevetat més gran possible els seus compromisos amb Menorca.
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La redacció del tercer punt seria: Adreçar escrit a la presidenta del Govern de la Comunitat
Autònoma per a demanar explicacions dels motius del retard i quin és el calendari per a la
posada en marxa d'aquesta residència.
La redacció del quart punt seria la mateixa.
Intervé el Sr. Triay Lluch per indicar que no comparteixen la idea que els partits polítics estan
sensibilitzats respecte d'alguns temes, atès el tractament que es va fer del tema dels
cateterismes a Menorca. Fa esment a la moció presentada per part d'UPCM al Ple, per donar
solució a la desastrosa situació creada amb el conveni de Can Granada, i les pràctiques
abusives d'aquesta empresa. Posa de manifest les diferents mocions, els precs i les
preguntes que UPCM ha fet i presentat al Ple de l'Ajuntament sobre la necessitat de la
construcció d'una residència annexa a l'Hospital de Son Espases per a pacients de les illes
menors que reben tractament a Mallorca, i per als familiars. També posa en evidència la
doble insularitat que pateixen els malalts de Menorca i les demores en el reemborsament de
les despeses de viatge. Fa una explicació del tractament rebut per aquesta sol·licitud, per
part del grup Popular, que era el que governava en aquests anys en els quals es va fer
aquesta sol·licitud, i de com, en una nova legislatura, ara d'esquerres, tampoc se li ha donat
la prioritat necessària perquè sigui construït l'edifici en la present legislatura. Confirma que el
vot d'UPCM serà favorable en tots els punts de la moció, siguin o no esmenats.
Intervé la Sra. Pons Fullana, que confirma que es manté la moció en els termes presentats.
Explica que, efectivament, ella, com a representant del PP al Govern Balear, va votar en
contra d'una proposta per a la construcció de l'edifici annex a Son Espases, per la raó que,
en aquell moment, el Govern no disposava de recursos per fer-ho, ja que s'havia de fer front
a un deute de més de quatre mil milions, que havia deixat el segon govern del pacte, i que
augmentava a raó d'un milió d'euros cada any. Explica que la moció ha estat presentada en
positiu, per manifestar l'incompliment d'una inversió que consideren del tot encertada. El seu
grup considera que la residència no pot quedar en quatre o sis habitacions a Son Espases,
sinó que ha de ser un edifici independent del complex hospitalari. Fa referència a l'acord
programàtic del Consell de Menorca, firmat el 23 de juny de 2015, per PSOE, Més x Menorca
i Podemos, que estableix la sol·licitud al Govern Balear d'un servei de residència de malalts i
familiars de Menorca. Demana a la Sra. Mercadal quan es posarà en marxa la residència, on
s'ubicarà, quin serà el seu règim de gestió i el seu funcionament, o si pensen adquirir un
solar o rehabilitar un edifici, atès que actualment solament hi ha el conveni de servei amb
Can Granada. Fa evident que si can Granada té capacitat per una trentena de persones i
sempre està col·lapsat, amb setze places, que són les que es preveuen ara dins Son
Espases, no pot funcionar.
Intervé la Sra. Mercadal Marqués, que fa palesa la incoherència que el PP presenti la present
moció, ja que van votar en contra de les mocions que ens van dur al Parlament i que incloïen
una sèrie de millores sanitàries, entre les quals hi havia la dotació d'un centre vinculat a Son
Espases per atendre les necessitats d'allotjament de malalts de llarga i curta durada i els
seus familiars. Considera que, davant la situació d'inexistència de recursos, s'havien de tenir
en compte les prioritats, i potser si no s'haguessin duit a terme les grans inversions del
govern del Sr. Matas ara hi hauria la possibilitat de tenir aquesta residència. Posa de
manifest algunes de les fites aconseguides en un any i mig pel Govern Autonòmic. Lamenta
que no s'acceptin les esmenes, era intenció de l'equip de govern que es pogués anar
conjuntament en aquest tema, i consideren positiu el canvi de postura del PP respecte
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d'aquest tema. Comunica que s'hi votarà en contra. Referent a les preguntes fetes per la Sra.
Pons, indica que a ella no li correspon donar-li les respostes.
Intervé el Sr. Triay Lluch, qui està d'acord que és un tema de prioritats, encara que creu que
el PSOE hagués pogut actuar més activament en el tema, tot tenint en compte que va ser un
dels seus polítics menorquins que, en ser al Govern Balear, va paralitzar-lo. També fa incís
sobre el mal plantejament econòmic que el Govern Matas, respecte de les males inversions
aprovades. Confirma que el seu vot serà favorable, al mateix temps que lamenta que de
l'oposició es facin unes propostes que després quan es governa no s'apliquin.
Intervé la Sra. Pons Fullana, que dóna l'enhorabona a la Sra. Mercadal per totes les fites
aconseguides per afavorir els usuaris del servei sanitari en aquest temps del seu govern.
Posa de manifest que el tema de la residència prové de molts anys endarrere. Pel que a fa
les esmenes, considera que no les pot acceptar perquè creu que desvirtuen la moció
presentada. Considera un incompliment el fet que no s'hagi fet encara la residència tot tenint
en compte que hi havia una partida reservada en els pressuposts d'enguany. Agraeix el
suport d'UPCM a la moció.
Acord
Se sotmet la moció a votació, que NO S'APROVA per vuit (8) vots a favor (PP i UPCM), els
del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan
David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, la senyora Nuria
TORRENT PALLICER, el senyor Juan CARRASCO DOMINGO, el senyor Juan TRIAY
LLUCH i el senyor Antonio FLORIT, i 13 vots en contra (PSM, PSOE i 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, el senyor Juan Andrés GARCÍA CORRO, 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.
La Sra. Alcaldessa comunica que es debatran els punts 9 i 11 de manera conjunta i passarà
a la votació per separat de cada un. El representant de cada grup exposarà la seva moció i
després es procedirà a rallar en el torn de paraula corresponent.
9. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la renovació de la gespa
artificial dels camps de futbol de Ciutadella de Menorca (exp. 2016/009383)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal Popular (PP) de dia 26 d'octubre de 2016,
amb registre d'entrada telemàtic 017232 de 27 d'octubre de 2016, que va ser dictaminada a
la Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió ordinària de dia 4 de novembre de 2016,
amb els vots a favor del PP (2); i les reserves de vot del PSM (2), del PSOE (1), de GxC (1) i
d'UPCM (1), que, copiada literalment, diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atesa sa precària situació en què es troben les instal·lacions de gespa artificial de tota
Menorca i, en concret, la dels camps de futbol de Ciutadella;
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Atès que l'any 2015 el Consell Insular de Menorca va dur a terme una intervenció per tal de
recuperar l'estat dels camps de gespa artificial, la qual va ser totalment insuficient;
Atès que la instal·lació de gespa artificial dels tres camps de futbol de Ciutadella ha excedit
àmpliament la seva vida útil, que és entorn dels deus anys;
Atesa la demanda de les diferents directives dels clubs que gestionen els tres camps de
futbol de Ciutadella, de canviar de forma íntegra la gespa artificial d'aquestes instal·lacions,
donat el seu preocupant deteriorament;
Atesa la gran quantitat de joves que entrenen i competeixen en aquests camps de futbol, fet
que fa imprescindible que aquests estiguin en les millors condicions possibles;
Per tot açò, el Grup Municipal Popular presenta, davant el Ple, per al seu debat i l'aprovació,
si escau, el següent:
1. Instar l'equip de govern a iniciar les negociacions necessàries amb el Consell Insular de
Menorca per establir un calendari d'inversions per renovar la gespa artificial dels nostres tres
camps de futbol.
2. Instar el Consell Insular de Menorca a establir per als pressupostos de 2017 una partida
econòmica per anar renovant de forma íntegra i progressiva la gespa artificial de les
instal·lacions esportives dels tres camps de futbol de Ciutadella.»
[ESMENA AL SEGON PUNT consistent a suprimir «de forma íntegra».
El punt segon de la moció queda així com segueix: «Instar el Consell Insular de Menorca a
establir per als pressupostos de 2017 una partida econòmica per anar renovant de manera
progressiva la gespa artificial de les instal·lacions esportives dels tres camps de futbol de
Ciutadella.»]
Seguidament, es detalla el debat conjunt dels punts 9è i 11è de l'ordre del dia.
Intervé el Sr. Pons Pons, que llegeix la moció i afegeix que la gespa del Camp de Sant Antoni
és la que està en més mal estat. També puntualitza que el tema de la gespa ve fonamentada
per cuidar la salut dels esportistes, no per una simple qüestió d'estètica, Exposa que els
càlculs resultants de la renovació de la gespa són 140.000 euros, i que un pressupost més
baix no garanteix una vida útil de 10 anys de la gespa artificial.
Intervé el Sr. Triay Lluch per indicar que el seu grup a la seva moció parla de 100.000 euros i
que 140.000 euros són un 40% més que 100.000 euros, i 10 anys són un 40% més de 6
anys. Així mateix, proposa una esmena al segon punt de la proposta d'UPCM, dóna compte
de la seva moció, i quedaria com segueix:
«Instar l'equip de govern a tenir en compte l'estat de deteriorament que presenta la gespa
artificial en tots els camps municipals i assumir el compromís de realitzar les gestions
pertinents per a obtenir els recursos necessaris en el cas d'haver de complementar la dotació
principal obtinguda del Consell (o un altre organisme) per a aquesta finalitat si resultàs
insuficient, i prioritzar els camps que tenen la gespa en pitjor estat (Sant Antoni, Son Marçal i
SAMI, en aquest ordre), tal com s'especifica en l'informe encarregat pel Consell de 2015; així
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com tractar i planificar amb el Consell la renovació successiva en el termini de temps més
breu possible de la gespa de tots els camps de futbol de Ciutadella.»
Sol·licita que consti en acta que quan es parla de «les gestions pertinents» es fa referència a
aconseguir quantitats complementàries d'altres administracions o entitats... (hi ha uns segons
no enregistrats, Consell Superior d'Esports, Govern Balear)... O, si fos necessari, que el Ple
habiliti la partida oportuna amb una modificació de crèdits. Seguidament, dóna compte de la
moció del grup UPCM.
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal, que considera que l'estat actual de la gespa dels camps
municipals de futbol no és l'adequat, i més tenint en compte que són uns dels espais amb
més pràctica esportiva. Confirma que l'actual equip de govern té una especial preocupació
per tal que l'ús de les instal·lacions esportives es faci en les millors condicions. Així, fa
evident que la principal prioritat és obtenir les llicències municipals d'activitat de cada
instal·lació municipal; s'han duit a terme diferents actuacions per arribar a aquest objectiu, i
s'han fet intervencions aïllades en alguns centres esportius per tal de garantir-ne la seguretat.
Dins el 2017 s'intentarà, diu, estar al que marca la Llei 14/2006 de l'esport de les Illes
Balears. Fa menció del canvi que va suposar l'aplicació de la gespa artificial als camps
municipals i destaca un estudi del Consell Insular de Menorca on s'exposa quina és la vida
útil de la gespa dels tres camps, i inclou una sèrie de recomanacions per al seu manteniment,
atès que la durada depèn que aquest sigui correcte i efectiu. Es tracta, exposa, de millorar
les instal·lacions, no tan sols de mantenir-les, cosa que defuig de les capacitats de
l'Ajuntament, i es necessitarà l'ajut d'altres administracions. Demana que a la moció
presentada pel grup Popular es faci una modificació al punt número 2. Allà on diu: «Instar el
Consell Insular de Menorca a establir per als pressupostos de 2017 una partida econòmica
per anar renovant de forma íntegra...», demana eliminar-hi: «de forma íntegra», ja que no
correspon al Consell fer-ho de manera íntegra. Com queda establert a la Llei, ho ha de fer
l'Ajuntament amb col·laboració del Consell. Pel que fa el primer punt de la moció, puntualitza
que no és «Instar l'equip de govern a iniciar les negociacions...», sinó «Instar l'equip de
govern a continuar les negociacions...». Respecte de la moció del grup UPCM, confirma que
hi votaran a favor, ja que consideren que és correcte instar el Consell Superior d'Esports, que
inverteix en els camps municipals aquells imports recaptats per tal de ser reinvertits en
millores, d'acord amb la normativa vigent.
Intervé el Sr. Pons Pons, que introdueix el tema de diverses sentències com a responsables
de no tenir els equipaments esportius millorats. Considera que, com a membre d'una entitat
esportiva, el Sr. Juaneda no va actuar amb la seva millora i posa de manifest la situació de
funcionari del Consell Insular del regidor d'Esports, per fer evident el coneixement d'aquest
darrer de la problemàtica actual. Considera que el Consell Insular està en condicions
d'invertir en la millora dels camps de futbol. Afirma que, per mala gestió del govern de pacte,
hi havia deutes i una manca de model de finançament en el Consell. Considera que el passat
govern del Consell va aplicar un model de finançament que permet ara una millor gestió.
També afirma que els governs del Partit Popular són els que miren per una bona gestió
esportiva, posa d'exemple els casos d'Alaior i des Castell.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que considera que la moció del PP és molt benintencionada però ho
deixa tot en mans del Consell Insular, i s'ha de tenir en compte que les competències del
Consell són les estipulades a l'article 11.g) de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de
les Illes Balears; per la qual cosa considera oportuna l'esmena que ha proposat el Sr.
Juaneda, al mateix temps que confirma que el seu grup considera molt important el fet de
poder aconseguir la part de la distribució que per llei correspondria, del que es recapta dels
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premis en les apostes esportives de l'Estat i altres jocs gestionats per l'Organisme Nacional
de Loteries i Apostes de l'Estat. Exposa que si el grup municipal de PP accepta l'esmena
proposada pel Sr. Juaneda, votaran a favor del segon punt, i en cas contrari faran un vot
d'abstenció. En el primer punt faran un vot favorable.
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal, que exposa el seu parer respecte de la sentència referida i
altres; demana que es rectifiqui sobre el fet que no va actuar en les millores de l'entitat de la
qual formava part i puntualitza que no és funcionari del Consell Insular. Torna a demanar els
canvis indicats a la primera intervenció. Insisteix que s'estan fent gestions amb el Govern
Balear i que aquestes s'iniciaran les mateixes amb el Consell Superior d'Esports.
Intervé el Sr. Pons Pons, que rectifica les seves paraules si han incorregut amb alguna
equivocació i accepta l'esmena sol·licitada pel Sr. Juaneda.
Acord
Se sotmet la moció esmenada a votació, el segon punt de la qual diria: «Instar el Consell
Insular de Menorca a establir per als pressupostos de 2017 una partida econòmica per
anar renovant de manera progressiva la gespa artificial de les instal·lacions esportives
dels tres camps de futbol de Ciutadella», que S'APROVA per unanimitat (21 vots).
Seguidament, se sotmet a votació la proposta del grup municipal UPCM, que quedarà
reflectida en el punt 11 de l'ordre del dia.
10. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació al projecte per a la recollida i el
desguàs de les aigües superficials del sector nord de Ciutadella per a ser canalitzades
cap al canal dels Horts (exp. 2016/009423)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal Popular (PP) de dia 31 d'octubre de 2016,
amb registre d'entrada 017350, de 31 d'octubre de 2016, que va ser dictaminada a la
Comissió Informativa d'Organització i Seguretat, en sessió ordinària celebrada el 3 de
novembre de 2016 —amb la votació prèvia de la seva inclusió en l'ordre del dia per urgència i
aprovada per unanimitat—, amb 2 vots a favor (PP) i 4 reserves de vot (PSM, GxC i UPCM),
que, copiada, diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Durant l'any 2007, l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (Abaqua), del Govern de
les Illes Balears, va redactar el projecte per a la recollida i el desguàs de les aigües
superficials del sector nord de Ciutadella, per a ser canalitzades cap al canal dels Horts.
Durant l'any 2008, aquesta empresa pública de la Comunitat Autònoma va redactar el
projecte de canalització del tram urbà del canal Salat tercera fase.
Segons exposa la regidora del Servei d'Aigües, Sra. Noemí Camps Villalonga, en escrit
adreçat el 26 d'agost del 2015 al director executiu de l'Abaqua, Sr. Antoni Garcias Coll:
'L'execució d'aquestes obres és totalment necessària per a resoldre definitivament la
problemàtica per a la recollida de pluvials de l'actual Polígon Industrial de Ciutadella, de
l'ampliació prevista, i també del sector del carrer Lleida'.
Quan ja ha transcorregut més d'un any d'ençà que el govern municipal de Ciutadella va
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adreçar aquestes peticions, i atès que aquest problema, amb l'evacuació de les aigües
pluvials que provoquen inundacions a la zona industrial i altres espais -com es va tornar a
constatar el 22 d'octubre al camp de Son Marçal- encara no està resolt, el Grup Municipal del
Partit Popular les presenta davant el Ple, per a la seva aprovació.
Per tot açò, el Grup Municipal Popular presenta davant el Ple, per al seu debat i l'aprovació,
si escau, el següent:
1. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de les Illes Balears a incorporar en el
projecte de Llei de pressupostos de la Comunitat Autònoma per al 2017 l'execució del
projecte per a la recollida i el desguàs de les aigües superficials del sector nord de Ciutadella,
per a ser canalitzades cap al canal dels Horts.
2. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de les Illes Balears a incorporar en el
projecte de Llei de pressupostos de la Comunitat Autònoma per al 2017 l'execució del
projecte de canalització del tram urbà del canal Salat tercera fase.»
Intervencions
Intervé el Sr. Carrasco Domingo, que dóna compte de la proposta.
Intervé la Sra. Camps Villalonga que confirma que, efectivament, ella va dirigir una carta al
director executiu d'Abaqua perquè es resolgui la problemàtica de les canalitzacions per evitar
els efectes de les pluges, cosa sense la qual es fa inviable una ampliació del polígon.
Confirma que s'ha exposat aquesta necessitat a les reunions mantingudes amb la
Conselleria de Medi ambient del Govern Balear i la resposta obtinguda és que l'execució
d'aquestes obres és competència de l'Ajuntament, i que la situació actual d'Abaqua no
permet fer front a grans projectes; en tot cas, es podria demanar l'execució per part de
Recursos Hídrics amb el cànon de sanejament, encara que no arribaria per a totes les obres
necessàries. Confirma que faran un vot favorable al primer punt i al segon punt, aquest darrer
perquè consideren que podria ser una possible solució dels problemes del polígon i contribuir
a dignificar l'entorn tenint en compte que hi són presents diversos equipaments.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que confirma que el seu grup farà un vot favorable a la moció i
agraeix el full adjuntat per la Secretària, i aclareix el terme «desguàs» al qual es fa referència
a la moció.
Intervé el Sr. Carrasco Domingo, que agraeix els vots favorables de la resta de grups.
Acord
Se sotmet la moció a votació, que S'APROVA per unanimitat (21 vots).
11. Moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) amb
relació a l'estat de la gespa dels camps municipals de futbol (exp. 2016/009382)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca
(UPCM), amb registre d'entrada 017391 de dia 31 d'octubre de 2016, que va ser dictaminada
a la Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió ordinària de dia 4 de novembre de 2016,
amb el vot a favor d'UPCM (1); i les reserves de vot del PSM (2), del PSOE (1), de GxC (1) i
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del PP (2), que, traduïda del castellà al català, diu:
«La gespa artificial dels tres camps municipals de futbol de Ciutadella es troben en un estat
lamentable. El que està més extremadament deteriorat és el del Camp de Futbol Municipal
de Sant Antoni, i que l'utilitzen l'Atlètic de Ciutadella i el DOSA, segons es pot observar en les
fotografies que s'adjunten a la present moció.
El 19-06-2002, en el marc d'un pla d'actuació en la millora dels camps de futbol de Menorca
que promovia el Consell, l'Ajuntament de Ciutadella va aprovar una proposta de conveni
ratificat l'1-07-2002 pel Consell Insular de Menorca, en virtut del qual el Consell va ajudar
l'Ajuntament amb l'aportació de 240.404,84 euros per a realitzar la inversió necessària per a
implantar gespa artificial en el camp que empra l'Atlètic de Ciutadella. L'adjudicació de
420.351’88 euros del contracte de redacció, direcció del projecte tècnic i execució de les
obres d'instal·lació de gespa sintètica es va realitzar el 7-08-2002 i les obres es van executar
aquell mateix any, ja que aquesta era una condició prevista en el conveni mateix.
La vida útil de la gespa artificial d'un camp de futbol depèn del manteniment i de la freqüència
o la intensitat de l'ús que se li doni. De mitjana, se'n calcula una duració de 10 anys, i el del
Camp Municipal de Sant Antoni ja fa 14 que es va instal·lar; i la renovació s'estima que
costaria uns 100.000 euros (ja que el condicionament previ del camp, el farcit de la capa
inferior que es compon d'un material permeable per a minimitzar embassaments en
combinació amb el sistema de drenatge, etc. ja estan fets i l'operació a realitzar consisteix
essencialment a substituir la capa superior que formen les fibres de la gespa artificial
pròpiament dita).
En el Camp Municipal de Sant Antoni juguen o entrenen més de 400 persones
setmanalment, entre elles molts de fillets; i l'estat de la gespa és el pitjor de tot Menorca, la
qual cosa és un factor que pot incrementar la possibilitat de lesions.
Segons l'article 11.g) de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, entre
les competències dels consells en matèria esportiva, hi ha: “Cooperar amb les
administracions locals en la creació, la construcció, l’ampliació i la millora de les instal·lacions
esportives”.
Segons l'article 11.l) també és competència del Consell Insular: “Elaborar, aprovar i executar
els plans insulars d’establiments i d'instal·lacions esportives”.
D'altra banda, el Consell Superior d'Esports destina cada any un percentatge de les
travesses de futbol a subvencionar obres de construcció, d'adequació i de millora en camps
de futbol no professionals i de titularitat municipal.
L'article 1 del Reial decret 419/1991, de 27 de març, pel qual s'estableix la distribució de la
recaptació i dels premis en les apostes esportives de l'Estat i altres jocs gestionats per
l'Organisme Nacional de Loteries i Apostes de l'Estat, una vegada modificat parcialment pel
Reial decret 403/2013, de 7 juny, estableix que:
L'import obtingut per la recaptació de l'impost sobre activitats de joc amb relació a les
apostes mútues esportives… serà distribuït pel Consell Superior d'Esports, i en correspondrà
“el 4,55% per a la Real Federació Espanyola de Futbol amb destinació al futbol no
professional”.
Aquest percentatge del 4,55%, pot semblar no molt significatiu a primera vista, però, per a
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fer-nos una idea del que representa en realitat, basta dir que quan aquest percentatge era a
penes de l'1%, el Consell Superior d'Esports va subvencionar els anys 2006 i 2007 amb
8.257.540 euros d''obres o millores en camps municipals de futbol no professional.
Raons per les quals el Grup Municipal d'UPCM presenta al Ple la moció següent:
1r Instar el Consell Insular de Menorca a anar dotant a partir de 2017 el Pla d'Equipaments
Esportius amb les partides necessàries per anar renovant la gespa dels tres camps de futbol
de Ciutadella (Sant Antoni, Son Marçal i SAMI), en exercicis successius, si no fos possible
escometre la renovació en un sol exercici, i començant el 2017 pel Camp de Futbol Municipal
de Sant Antoni, per ser on la gespa artificial presenta el pitjor estat d'entre tots els camps de
futbol de Menorca; continuar pel de Son Marçal, també molt deteriorat; i seguir amb el del
SAMI, que presenta un estat quelcom menys lamentable.
2n Instar l'equip de govern a tenir en compte l'estat de deteriorament que presenta la gespa
artificial en tots els camps de futbol municipals i preveure la possibilitat d'haver d'habilitar una
partida pressupostària el 2017 per canviar la gespa dels camps de futbol municipals en cas
d'haver de complementar la dotació obtinguda del Consell per a aquesta finalitat si resultàs
insuficient, i prioritzar els camps que tenen la gespa en pitjor estat (Sant Antoni, Son Marçal i
SAMI per aquest ordre), així com tractar i planificar amb el Consell la renovació successiva
en el termini del temps més breu possible de la gespa de tots els camps de futbol de
Ciutadella.
3r Que l'Ajuntament de Ciutadella insti la Real Federació Espanyola de Futbol, a través del
Consell Superior d'Esports, a aportar per a la millora dels camps de futbol de Ciutadella part
dels fons que rep del percentatge de les travesses de futbol que ha de destinar a
subvencionar obres de construcció, adequació i millora en camps de futbol no professionals i
de titularitat municipal.
Aquesta moció es va debatre conjuntament amb la corresponent al punt número 9 de l'ordre
del dia.
Acord
Se sotmet la moció esmenada a votació, el segon punt de la qual diria: «Instar l'equip de
govern a tenir en compte l'estat de deteriorament que presenta la gespa artificial en
tots els camps municipals i assumir el compromís de realitzar les gestions pertinents
per a obtenir els recursos necessaris en el cas d'haver de complementar la dotació
principal obtinguda del Consell (o un altre organisme) per a aquesta finalitat si resultàs
insuficient, i prioritzar els camps que tenen la gespa en pitjor estat (Sant Antoni, Son
Marçal i SAMI, en aquest ordre) tal com s'especifica en l'informe encarregat pel Consell
de 2015, així com tractar i planificar amb el Consell la renovació successiva en el
termini de temps més breu possible de la gespa de tots els camps de futbol de
Ciutadella», que S'APROVA per unanimitat (21 vots).
12. Moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) amb
relació al nou decret que prepara el Govern Balear, pel qual es regula l'exercici de la
sanitat mortuòria de les Illes Balears, (exp. 2016/009428)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca
(UPCM), amb registre d'entrada 017562 de dia 3 de novembre de 2016, que va ser
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dictaminada a la Comissió Informativa d'Organització i Seguretat, en sessió ordinària
celebrada el dia 3 de novembre de 2016 —amb la votació prèvia de la seva inclusió en l'ordre
del dia per urgència i aprovada per unanimitat—, amb 1 vot a favor (UPCM); i 5 reserves de
vot (PSM, GxC i PP), que, traduïda del castellà al català, diu:
«En la reunió de la Junta Municipal de Cementeris celebrada el dia 26-10-2016 se'ns va
informar que el Govern Balear elabora un decret “pel qual es regula l’exercici de la sanitat
mortuòria de les Illes Balears”, que, una vegada aprovat i publicat, implicarà que “ja no
podran celebrar-se funerals de cos present”, ni podran traslladar-se cadàvers en els seus
taüts en “llocs públics o privats” diferents d'un tanatori, a excepció que es tracti de “persones
difuntes” que siguin considerades de “notorietat o rellevància” per part de l’autoritat
competent; i en aquest cas sí que serà possible, amb l'autorització prèvia i amb una sèrie de
condicions.
Se'ns va subministrar aquesta informació al mig d'una certa confusió, perquè, mentre d'una
banda se'ns deia que encara podien fer-se aportacions o suggeriments a aquest “projecte de
decret”, per una altra se'ns indicava que ja no hi érem a temps.
En vista de tot açò, sol·licitàrem el document del “projecte de decret”; i se'ns va trametre
un “esborrany núm. 1” amb data de l'abril de 2016, del qual res se'ns havia comunicat
abans de la reunió del 26-10-2016 i que conté, entre d'altres, els articles següents:
L'article 3r) estableix que el “tanatori” (instal·lació funerària habilitada com a lloc d’etapa del
cadàver entre el lloc de la defunció i la destinació final”) “és l’únic lloc destinat a vetllar el
cadàver”.
A l'article 3r) es defineix “trasllat” com “qualsevol desplaçament del cadàver una vegada
que el personal mèdic n’ha certificat la defunció”.
A l'article 4.1 es classifiquen els cadàvers en dos grups. Els del Grup I són “els que presenten
un risc per a la salut pública, perquè la causa de la mort” ha estat alguna de les següents:
“malalties infeccioses i contagioses: còlera, febre hemorràgica causada per virus, Ebola,
encefalitis de Creutzfeldt-Jacob, diftèria, àntrax, pesta, carboncle”, “així com altres que
determini la Conselleria de Salut per circumstàncies epidemiològiques o de salut pública
excepcionals que afectin el territori de la comunitat, i els que presenten contaminació
radioactiva”.
Per raons òbvies, ja que podrien ser un risc per a la salut pública, els cadàvers del Grup I han
de traslladar-se urgentment per incinerar-los immediatament al crematori més pròxim del lloc
de la defunció, per la qual cosa en aquests casos està plenament justificat que no puguin
oficiar-se els funerals amb el cos present.
Mentre, els del Grup II són “en els quals la causa de la defunció no s’inclou dins el Grup I”.
Així que pràcticament tots els cadàvers de persones mortes en la Comunitat i,
evidentment, la immensa majoria són del Grup II, ja que el Grup I inclou diverses malalties
pràcticament eradicades en l'àmbit epidemiològic avui en dia i altres malalties o possibles
causes de la mort que en circumstàncies normals tenen una incidència extraordinàriament
baixa.
L'article 20.1 disposa que “En el trasllat d’un cadàver del Grup II no es poden establir
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etapes de permanència en llocs públics o privats”.
I l'article 20.2 estableix que “excepcionalment, quan l’autoritat competent justifiqui la
notorietat o la rellevància política, social i cultural de la persona difunta”, amb una sèrie de
condicions “es pot exhibir el cadàver en un lloc públic, distint del tanatori”.
A part d'aquesta controvertible distinció o discriminació entre persones difuntes “rellevants” i
irrellevants, els altres articles esmentats del “projecte de decret” impliquen que els cadàvers
només es podran vetlar en tanatoris i que, entre el moment en què se'n certifiqui la defunció i
el soterrament o la incineració, els únics llocs als quals es podrà traslladar un cadàver
seran els dipòsits dels cementeris i els tanatoris, i es prohibiran “etapes de
permanència en llocs públics o privats”, i amb açò els funerals de cos present.
En el “projecte de decret” del Govern Balear s'invoquen els “hàbits de la societat illenca” per
a prohibir implícitament tant “hàbits” o costums que es van perdent o caient en un progressiu
desús, però igualment dignes de respecte i tolerància com el de vetlar el cadàver en el
domicili, com altres que estan molt estesos entre la societat ciutadellenca, com són els
funerals de cos present.
Paradoxalment, en el “projecte de decret”, que derogarà la normativa autonòmica
anterior més tolerant en certs aspectes (Decret 105/1997 modificat puntualment pel Decret
87/2004), en contradicció radical amb les prohibicions que imposa el “projecte” mateix,
es llegeix que “la nova regulació de la sanitat mortuòria de les Illes Balears substituirà
l’excessiu i intens control administratiu del Reglament anterior per una intervenció
administrativa mínima o limitada”, quan es fa exactament el contrari en introduir
prohibicions de pràctiques, usos o costums que no han provocat el menor incident sanitari, i
per açò precisament estan encara permeses actualment quan el nou decret del Govern
Balear encara no ha entrat en vigor.
Qualsevol normativa relacionada amb els moments de dol ha d'estar essencialment
imbuïda de tolerància, respecte, delicadesa i sensibilitat cap als diferents costums, de
les idees i les creences dels difunts i dels seus familiars, i permetre aquells que, sense
presentar risc per a la salut pública, vagin d'acord amb les últimes voluntats o creences dels
difunts i ajudin a reconfortar-ne els familiars i amics en uns moments tan difícils.
Raons per les quals el Grup Municipal d'UPCM presenta al Ple la moció següent:
Que l'Ajuntament de Ciutadella insti el Govern Balear a conciliar en la mesura que sigui
possible la normativa del nou decret que prepara “pel qual es regula l’exercici de la sanitat
mortuòria de les Illes Balears”, amb el respecte dels costums, de les idees i les creences dels
difunts i dels familiars que no impliquin riscos sanitaris; i, més concretament, que es modifiqui
l'art. 20.1 del “projecte de decret” i es consideri que puguin seguir celebrant-se funerals de
cos present en les mateixes condicions sanitàries que en l'actualitat.»
AMB POSTERIORITAT A LA COMISSIÓ INFORMATIVA, EL GRUP MUNICIPAL D'UPCM
PRESENTA, DIA 14-11-2016 I AMB EL REGISTRE D'ENTRADA 018268, UNA ESMENA A
LA MOCIÓ QUE, TRADUÏDA DEL CASTELLÀ AL CATALÀ, DIU:
«Esmena que es presenta a la moció d'UPCM (RE número 017562 del 3-11-2016) relativa al
nou decret “pel qual es regula l’exercici de la sanitat mortuòria de les Illes Balears” que
prepara el Govern Balear:
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En una notícia apareguda posteriorment al registre d'entrada de la moció amb el titular
“Funerals més enllà de la legislació” i amb el subtítol “Les cerimònies de cos present
continuen essent majoritàries a l'illa a pesar que la normativa les prohibeix des de 1997”, des
de la Conselleria de Sanitat “asseguren que la prohibició de celebrar funerals en cos present
està vigent des de fa vint anys i el nou decret no ho modifica”. Afegeixen que “el Govern
prepara un nou decret que substitueixi l'actual i en modifiqui alguns aspectes… No obstant
això, l'aspecte relatiu als funerals de cos present no es retoca, és a dir, es manté igual que
l'any 1997”, i esgrimeixen que l'article 26 del Decret 105/1997 ja estableix: «En la conducció i
el trasllat d'un cadàver no es poden establir etapes de permanència en llocs públics o privats,
excepte amb l'autorització expressa de la Conselleria de Sanitat i Consum».
No és cert que aquest article “no es retoca” i “es manté igual”, perquè, tal com està redactat
en el Decret 105/1997, es desprèn que sí que pot haver-hi funerals de cos present (“etapes
de permanència en llocs públics o privats”) amb autorització de la Conselleria, i, en canvi, en
el nou decret (article 20.1) se suprimeix tota referència a la possibilitat d'autorització per part
de la Conselleria, de manera que es disposa sense més ni més que “no es poden establir
etapes de permanència en llocs públics o privats” i s'hi introdueix un nou i discutible article
(20.2), que estableix que “excepcionalment, quan l’autoritat competent justifiqui la notorietat o
la rellevància política, social i cultural de la persona difunta”, amb una sèrie de condicions,
“es pot exhibir el cadàver en un lloc públic, distint del tanatori”.
És a dir que s'endureix la normativa en aquest sentit i es fa més restrictiva, ja que fins ara
podia haver-hi funerals de cos present (“etapes de permanència en llocs públics o privats”)
amb autorització de la Conselleria i sense haver de subjectar-se a criteris subjectius com la
“notorietat” o la “rellevància”; mentre amb la nova normativa s'introdueixen una sèrie de
condicions addicionals i una controvertible distinció o discriminació entre persones difuntes
“rellevants” i irrellevants; de manera que únicament poden autoritzar-se “etapes de
permanència en llocs públics o privats” o funerals de cos present en el cas de les persones
difuntes que consideren de “rellevància o notorietat”.
D'altra banda, resulta que va ser en la reunió de la Junta Municipal de Cementeris del passat
26-10-2016, convocada per l'equip de govern de l'Ajuntament de Ciutadella, més o menys afí
políticament al Govern Balear, on se'ns va informar textualment a l'oposició, als representants
dels titulars de propietats funeràries, als representants de les persones que tenen sepultures
en lloguer i a la resta de membres de la Junta: “Amb el nou projecte de decret del Govern
Balear ja no podran oficiar-se més funerals de cos present”; a la qual cosa el regidor de
Cementeris, sense desmentir-ho per a res, es va limitar a afegir: “Encara es poden presentar
suggeriments al decret”, li ho van corregir i van especificar que ja havia passat el termini. I és
cert açò darrer quant a al·legacions, segons la informació publicada després. De manera que
qualsevol error o matís inexacte que pugui haver-hi en la moció presentada per UPCM
respecte d'açò és conseqüència de la informació inexacta o errònia que ens va ser
subministrada en el transcurs de la reunió de la Junta Municipal de Cementeris.
De totes maneres, les conclusions que resulten de les manifestacions procedents de la
Conselleria publicades i de la comparació del Decret en vigor i el nou “projecte de Decret”,
són que el Decret existent és més permissiu i equitatiu que el que prepara el Govern Balear,
ja que permet els funerals de cos present –encara que es necessiti una autorització de la
Conselleria-; a més que la normativa en vigor no fa distincions o discriminacions basant-se
en criteris subjectius com la “notorietat o rellevància” del difunt i, finalment, la prohibició
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d'oficiar funerals de cos present no s'ha duit a la pràctica en cap moment, fins al punt que si
així era, ningú ho havia notat, ja que es realitzen habitualment i contínuament, tal com
reconeixen des de la pròpia Conselleria; ja que en la mateixa informació pot llegir-se: “Així
doncs, fa dues dècades que no es compleix estrictament la normativa vigent, quelcom que
des de la Conselleria de Sanitat reconeixen i defensen en al·legar, precisament, aquest
component tradicional de la cerimònia. D'altra banda, són conscients que és un tema molt
sensible sobre el qual no és fàcil parlar ni legislar i remarquen la impossibilitat d'actuar in
fraganti, és a dir, en el moment precís en què es comet la infracció”.
Per tant, en comptes de mantenir i endurir en el nou decret aquesta prohibició que no
s'aplica, el més lògic seria eliminar-la per als cadàvers del GRUP II (que en circumstàncies
normals són pràcticament tots) i regular les condicions en què poden realitzar-se els funerals
de cos present que s'oficien diàriament en totes les illes. Mantenir la prohibició per als
cadàvers del GRUP I en les poquíssimes ocasions en què les causes de mort es deuen a
determinades “malalties infeccioses i contagioses” o altres causes de defunció compreses en
aquest grup.
Reiteram que qualsevol normativa relacionada amb els moments de dol ha d'estar
essencialment imbuïda de tolerància, respecte, delicadesa i sensibilitat cap als diferents
costums, idees i creences dels difunts i dels seus familiars, i permetre aquelles que sense
presentar risc per a la salut pública concordin amb les últimes voluntats o creences dels
difunts, i ajudin a reconfortar els seus familiars i amics en uns moments tan difícils.
1r Que l'Ajuntament de Ciutadella insti el Govern Balear a conciliar, en la mesura que
sigui possible, la normativa del nou decret que prepara “pel qual es regula l’exercici de
la sanitat mortuòria de les Illes Balears”, i s'hi respectin els costums, les idees i
creences dels difunts i dels seus familiars que no impliquin riscos sanitaris; i, més
concretament, que es modifiqui l'article 20.1 del “projecte de Decret”, s'hi eliminin les
prohibicions implícites innecessàries, i es reguli que puguin seguir realitzant-se
funerals de cos present de cadàvers del GRUP II.»
Intervé el Sr. Triay Lluch, que dóna compte de la moció i manifesta als presents que
s'efectuà, pel seu propi grup, una esmena a aquesta, que va ser registrada d'entrada dia 1411-2016 (tal com queda reflectit més amunt de la present acta)
Intervé el Sr. Salord Justo, que exposa que tot l'equip de govern considera que aquest és un
tema que s'ha de tractar amb prudència i sensibilitat, i que als pobles hi ha molts costums
que els ciutadans potser no es qüestionen. Considera que un costum pot tenir força de llei,
sempre que no la vulneri. Posa de manifest la normativa del tema tractat i remarca que
l'article 26 del Decret 105/1997, que aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria de
les Illes Balears, estableix que no es poden establir etapes de permanència en la conducció o
en el trasllat d'un cadàver en llocs públics o privats, si no és amb autorització expressa de la
Conselleria de Sanitat i Consum, cosa que fins al passat 7 de novembre no s'havia aplicat de
manera estricta. Confirma que mai no s'havia demanat aquest tipus d'autorització i que per
aquest motiu desconeixen els termes en què es fonamenta la Conselleria per concedir-la o
denegar-la. Llegeix l'article 20 del nou decret, que fa referència a l'exposició de cadàvers en
lloc públic. Confirma que, segons els tècnics, el motiu del nou decret és el risc en la salut
públic que presenta un cos en descomposició. El 26 d'octubre, a la primera Junta de
Cementiris, explica que ell va tractar el tema i que si, per equivocació, va dir que hi havia el
termini obert per fer-hi aportacions, demana disculpes; encara que la secretària de la Junta
va corregir immediatament l'errada, i va indicar que el termini ja estava exhaurit. Fa palès que
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la FELIB, a través de la seva assessoria jurídica, va enviar a tots els ajuntaments de les Illes
Balears, el dia 9 de maig, un missatge amb un esborrany de decret, i donava 10 dies a partir
de la comunicació per presentar suggeriments i al·legacions. Assumeix l'error de no reenviar
el correu dins el termini establert. Informa que l'Ajuntament de Ciutadella no va presentar cap
al·legació a l'esborrany, atès que es va considerar que, tot i la prohibició, que ja provenia de
l'antic decret, de no fer funerals amb cos present, no es duria a terme. Així, idò, la FELIB, un
cop revisades i valorades totes les al·legacions i els suggeriments comunicarà la seva
decisió, sempre mirant pel bé comú dels ciutadans. Comunica que s'han fet gestions amb la
consellera per arribar a un consens intermedi que doni resposta a les necessitats dels
ciutadans. Com que no coneixen els criteris tècnics, justificants del redactat de l'article 20,
faran un vot d'abstenció a la moció.
Intervé el Sr. Benejam Escanellas, que indica que no creuen que l'actuació del regidor Salord
hagi estat de mala fe. Confirma que els va sobtar la prohibició dels funerals de cos present, ja
que, fins en aquest moment, no ha presentat cap tipus de risc per les persones. Creu, per les
declaracions aparegudes en premsa per part de la Conselleria, que, com que la dificultat està
en el fet de no poder controlar que es compleixi la normativa, s'ha optat per prohibir-ho
directament. Confirma que el grup Popular farà un vot favorable a la moció, atès que
consideren que des de l'any 97 en què s'ha dut a terme el funeral de cos present, no hi ha
cap precedent que motivi la prohibició, i també perquè s'han de respectar les creences de la
gent.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que agraeix el vot del Partit Popular i també fa menció al fet que no
creu tampoc amb la mala fe. Fa una lectura ampliada amb comentaris afegits de la moció
esmenada, i posa de manifest que una llei pot fer-se a partir de tres fonts, i una d'aquestes és
es costum, sempre que no estigui regulat el tema en qüestió. Explica que, en el cas que es
tracta, com que està regulat, el costum no fa llei. Considera que s'hauria de regular la
situació, atès que el decret inicial no s'ha aplicat. Comunica que les esmenes fetes a la seva
moció vénen donades per les informacions rebudes per l'equip de Govern i després de la
seva presentació. Fa menció de les notícies aparegudes en premsa, on es confirmava que no
hi havia modificacions, quan, en realitat, al Decret de 1997, es desprèn que sí que es poden
fer funerals de cos present; i el nou decret elimina aquesta qüestió i s'apliquen aquests tipus
de funerals solament, i amb una sèrie de condicions, a personatges rellevants dins la política,
la societat o la cultura, la qual cosa, diu, crea discriminacions. Així mateix, confirma que, amb
el nou decret, existeixen tota una sèrie de situacions que no es preveuen. Creu que
l'esborrany s'hauria d'haver passat a l'oposició, ja que el seu grup, UPCM, voldria haver
presentat suggeriments al respecte.
Intervé el Sr. Salord Justo, que també coincideix a dir que hi ha d'haver distincions entre les
persones que han fet el traspàs. Considera que els tècnics redactors del nou decret ha de
disposar del coneixement jurídic suficient per fer la redacció que han fet. Reitera que s'estan
fent gestions amb la Conselleria per arribar a un consens. El vot d'abstenció queda justificat
perquè no pot confirmar si es crea un risc o no a la resta de ciutadans. Tot i que sempre s'han
fet els funerals de cos present, creu que si els tècnics han pres decisions envers aquest
tema, és perquè existeixen uns fonaments argumentats.
Intervé el Sr. Benejam Escanellas, que considera que la Conselleria podria rectificar i fer un
decret adequat a les circumstàncies, i que plasmi les creences i realitats dels pobles, atès
que a Ciutadella no tenim tanatori, encara que sembla que el regidor Salord hagués comentat
la possibilitat de construir un túmul al cementeri nou. Confirma el seu vot favorable a la
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moció.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que comenta que en el preàmbul del decret no fa menció dels
fonaments tècnics, sinó que fa referència a canvis d'hàbits i costums obsolets; és a dir,
criteris molt subjectius. Creu que s'està aplicant la tecnocràcia, que era pròpia de l'època
franquista, i considera que s'hauria d'aplicar el sentit comú i la realitat empírica que demostra
que no hi ha cap risc. Fa palès que no hi ha cap informe tècnic que avali cap dels riscos, o
que, com a mínim, al seu grup no li han arribat, i manté que els polítics han de prendre
decisions polítiques.
Acord
Se sotmet la moció esmenada a votació, que S'APROVA per vuit (8) vots a favor (6 PP i 2
UPCM): els del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS FULLANA, el
senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, la
senyora Nuria TORRENT PALLICER, el senyor Juan CARRASCO DOMINGO, del senyor
Juan TRIAY LLUCH i el senyor Antonio FLORIT PONS; i tretze (13) abstencions de vot (6
PSM, 4 PSOE i 3 GxC): les de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor
José Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José
LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA,
la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, el senyor Juan Andrés GARCÍA CORRO, 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.
13. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació al projecte per a la millora de la
carretera general en el tram de Ciutadella a Ferreries (exp. 2016/009513)
Prèviament al debat, es passa a votació la ratificació de la inclusió del punt en l'ordre del dia
(d'acord amb l'article 53.3 del Reglament orgànic municipal), que s'aprova per unanimitat (21
vots dels membres presents).
Es tracta d'una moció del Grup Municipal Popular (PP) de dia 3 de novembre de 2016, amb
registre d'entrada 017533 de dia 3 de novembre de 2016, que, copiada literalment, diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El projecte de millora de la carretera general de Menorca Me-1 en el tram comprès entre
Ciutadella i Ferreries, que en aquests moments tramita el Consell Insular de Menorca, ha
suprimit el camí de terra paral·lel a la carretera, tal com havia previst i projectat l'anterior
equip de govern del Consell de Menorca.
Aquest tram necessita i exigeix una via alternativa per a poder comptar amb una solució en
cas d'accidents que provoquin el col·lapse de la via principal.
En no haver estat possible, per raons pressupostàries, el disseny i l'execució del
desdoblament de la carretera, l'anterior equip de govern del Consell insular va preveure i
incorporar al projecte un camí de terra paral·lel que pot ser utilitzat per a desbloquejar la via,
ja que les proves tècniques que es van fer al camí de ses Arenetes i al camí Vell no van
donar resultats en absorbir únicament vehicles lleugers.
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Aquest camí de terra també soluciona el trànsit de tractors, cavalls i bicicletes, i permet
l'accés a nombroses finques agrícoles i ramaderes sense afectar ni interferir en la circulació
de la carretera general. Alhora, destinava un espai per a canalitzacions de fibra òptica,
d'electricitat, de gas i d'altres.
En altres trams de la carretera general, el camí d'en Kane ja aporta la resposta i soluciona
aquesta necessitat d'una via alternativa. Això no obstant, el tram entre Maó i Alaior disposarà
d'un camí de terra paral·lel, que no necessàriament exigeix la supressió de canvis de rasant i
rectificació de revolts, per la qual cosa té un cost baix.
Açò significa que el tram comprès entre els nuclis urbans de Maó i Alaior comptarà amb
dues vies alternatives, mentre que el tram comprès entre els nuclis urbans de Ferreries i
Ciutadella no disposarà d'aquesta necessària via alternativa.
PROPOSTA D'ACORD:
1. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella manifesta la seva preocupació per la supressió
d'aquest camí de terra en deixar sense alternativa ni solució els casos de col·lapse i
d'accidents de la carretera entre Ciutadella i Ferreries.
2. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella demana a la Prefectura de Trànsit de Balears els
informes relatius a la seguretat de la carretera Ciutadella-Ferreries, el projecte de millora en
aquest tram, pendent d'execució i la necessitat de disposar d'una alternativa en cas
d'accident.
3. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella demana al Consell Insular els informes sobre els
aforaments i la IMD (intensitat mitjana diària) en aquest tram Ciutadella-Ferreries.
4. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella demana al Consell Insular l'informe que justifiqui la
supressió d'aquesta via alternativa, tal com ho considerava el projecte redactat per l'anterior
equip de govern del Consell de Menorca.
5. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella insta el Consell Insular de Menorca a mantenir la via
alternativa en el tram de la carretera general Ciutadella-Fererries, prevista en el projecte
inicial, amb un camí de terra paral·lel al traçat de la calçada principal.»
Intervé la Sra. Pons Fullana, que agraeix la inclusió a l'ordre del dia de la present moció i
dóna compte de la moció ampliada amb una sèrie d'aportacions. Indica que la licitació de les
obres tenen un preu de sortida de 7,6 milions d'euros i que fins dia 29 de novembre es poden
presentar les ofertes, amb un termini d'execució de 16 mesos. Exposa que l'equip de govern
del Consell Insular confirma que aquest projecte redueix l'impacte en un 32% (es reduirà
l'ocupació de territori, passant de 183.000 m2 a 125.000 m2), quan s'hauria de parlar d'una
reducció del 24%, ja que el primer projecte aprovat pel govern del PP era de 162.000 m2 i
s'havien incorporat totes les prescripcions, fixades pels tècnics de la Comissió Balear de
Medi Ambient. Així mateix, explica que els responsables han silenciat que aquesta reducció
es fa a costa de minvar la seguretat i operativitat d'aquest tram de carretera, cosa que sí que
estava prevista en projecte inicial. Posa de manifest que l'Associació de Transportistes de
Menorca ha presentat al·legacions al projecte del govern del Consell i que ASTRAME hi ha
fet diferents advertiments. El PP considera que, per aplicar una petita reducció d'ocupació del
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territori, s'ha empitjorat el projecte de la carretera principal de Menorca. Fa palesa la
preocupació i el total desacord del Grup Popular respecte a l'eliminació del camí de terra
paral·lel a la via principal, que s'havia previst en el primer projecte, i que podria significar una
solució per desbloquejar la carretera principal en cas de saturació o accident a aquesta.
Aquesta mesura, explica, s'havia pres atesa la impossibilitat pressupostària de desdoblar la
carretera, la qual cosa considera el PP que era la millor solució.
Intervé la Sra. Alcaldessa, que posa de manifest que el vial alternatiu del qual parla el PP
venia reflectit al projecte com una via per possibilitar el trànsit a vianants, ciclistes i genets
fora de la calçada; per tant, no s'hi preveia l'accés de vehicles de motor i, per tant, no
solucionaria un col·lapse en cas d'un accident, ni és un vial alternatiu. Confirma que els
vorals de la carretera s'han ampliat fins a 2,50 metres, i que, en cas d'un possible accident,
permetrien l'evacuació correcta. Fa un repàs als punts de la moció, tot indicant que no estan
d'acord amb el primer punt, d'acord amb el que ha quedat reflectit més amunt; pel que fa el
segon punt, no hi ha cap inconvenient a demanar els informes; referent al tercer punt,
l'informa d'un web on es poden trobar tots els informes; del quart punt indica que queda
reflectit en un apartat del nou projecte i que, per tant, no s'ha de demanar; finalment, referintse al cinquè punt de la moció, indica que s'hi votarà en contra, atès que va ser aprovat el
projecte, el passat 17 d'octubre, per la Comissió del Consell, sense que es presentés cap
al·legació per part del grup Popular, i no tindria sentit. Posa de manifest que en un debat del
Cercle d'Economia, que es va fer fa un parell d'anys al Club Nàutic, cap dels experts que hi
participaven va fer referència a la necessitat del desdoblament. Confirma que farà un vot
favorable al segon punt i un vot contrari a la resta de punts.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que explica que el 2009 UPC va votar a favor d'una proposta, que
no fa prosperar, del Grup Popular, que plantejava el desdoblament de la carretera; i ho va fer
per la peculiaritat de Ciutadella, que no té altra sortida cap a l'exterior que la carretera
general, per una banda, i per la certesa de la seva inviabilitat econòmica, que encara és un
tema que queda reflectit a la moció que ha presentat el PP. Fa menció a una proposta
d'UPCM, que va ser aprovada, en la qual se suggeria una via alternativa aprofitant camins ja
existents (camí Vell, fins al túnel del Pilar, i resta de camins ja existents). Fa referència també
a la proposta feta per UPCM l'any 2007, referent a un vial alternatiu, i que va ser totalment
desvirtuat pel govern d'aquell moment del Consell, fins al punt que el mateix partit UPCM es
va oposar a l'avantprojecte que es va presentar. En arribar al Consell un govern del PP, es va
aprovar la proposta d'UPCM, encara que emfatitzant que el PP no renunciava al
desdoblament entre Ciutadella i Ferreries. A la darrera legislatura el PP, diu, va presentar una
proposta acurada i ajustada a les necessitats i que, actualment, ha estat de nou modificada i
reduïda. Creu que el PP ha presentat una moció similar a la que va presentar, en el seu dia,
el Sr. Marc Pons, donant per bo el model de via alternativa existent a la resta de l'illa (camí
d'en Kane) i que sempre ha estat el que s'ha defensat d'UPCM. Confirma que faran un vot
favorable als punts 2 i 3 de la moció, i una abstenció als punts 1,4 i 5. El seu grup considera
que un camí de terra és millor que res, encara que la millor solució seria una via alternativa.
Intervé la Sra. Pons Fullana, que indica que no recorda haver parlat d'un camí per transitar
cotxes, i confirma que el seu grup també considera, com ha dit el Sr. Triay, que és millor
aquest camí de terra que res. Encara que són conscients de la situació administrativa en la
qual es troba l'avantprojecte, han considerat que amb la seva aportació es podria millorar i
especialment garantir-ne la seguretat. Posa de manifest que hi ha trams a la carretera
general, com el des Mercadal a Maó, que té com a alternativa el camí d'en Kane, o com el
tram d'Alaior a Maó, que ara, amb les modificacions aportades, pel nou govern del Consell,
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es tornarà posar en marxa i comptarà amb la carretera general, el camí d'en Kane i un camí
de terra paral·lel, la qual cosa facilitaria molt les coses en cas d'un col·lapse circulatori.
Considera que encara s'és a temps de modificar i introduir els possibles canvis proposats.
Intervé la Sra. Alcaldessa per fer evident que a la moció es parla de via alternativa per
desbloquejar la via principal i que, per tant, serviria per fer possible el trànsit de vehicles. No
considera que un camí de terra paral·lel pugui garantir una total seguretat per als vehicles i
per a vianants i ciclistes; tampoc no hi ha una separació física entre aquest i la via principal i
segon. Explica que la realitat posa en evidència que el tram de carretera que es tracta ha
estat tancat en poquíssimes ocasions i que en l'amplada que es deixarà a les bandes es
podria descongestionar fàcilment la carretera, i més tenint en compte que en alguns trams hi
haurà un tercer carril. Confirma que el que sí que considerarien correcte és aquest vial
alternatiu que aprofitàs els camins ja existents, tal com ha defensat el Sr. Triay. Torna a fer
l'explicació dels seus vots respecte de cada punt, i confirma els seus vots favorables al segon
punt i contraris a la resta dels punts de la moció.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que vol deixar constància que, efectivament, ha dit que era millor un
camí de terra que res, però també ha dit que el millor era una via alternativa que un camí de
terra. Troben poc viable la possibilitat de circulació de tractors pel vial que menciona la
proposta. Torna a confirmar que el seu grup s'abstindrà als punts 1, 4 i 5 i a favor dels 2 i 3.
Intervé la Sra. Pons Fullana, que considera que, de manera ocasional, davant un col·lapse
circulatori i davant una necessitat, es podria fer servir per tractors i podria ser una solució.
Posa de manifest que el 2012 la carretera va ser tancada durant dues hores i mitja,
Acord
Es fa la votació separada dels punts de la moció.
Se sotmet el primer punt de la moció a votació, que NO S'APROVA per sis (6) vots a favor
(PP): els del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS FULLANA, el
senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, la
senyora Nuria TORRENT PALLICER i el senyor Juan CARRASCO DOMINGO; tretze (13)
vots en contra (6 PSM, 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, el senyor Juan Andrés
GARCÍA CORRO, 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 dues (2) abstencions de vot (UPCM): les
del senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor Antonio FLORIT PONS.
Se sotmet el segon punt de la moció a votació, que S'APROVA per unanimitat (21 vots).
Se sotmet el tercer punt de la moció a votació, que NO S'APROVA per vuit (8) vots a favor
(6 PP i 2 UPCM): els del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS
FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS
NEGRETE, la senyora Nuria TORRENT PALLICER, el senyor Juan CARRASCO DOMINGO,
el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor Antonio FLORIT PONS; i tretze (13) vots en contra
(6 PSM, 4 PSOE i 3 GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el
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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, el senyor Juan Andrés GARCÍA CORRO,
la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la
senyora Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO i el
senyor Sebastià SERVERA MOLL.
Se sotmet el quart punt de la moció a votació, que NO S'APROVA per sis (6) vots a favor
(PP): els del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS FULLANA, el
senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, la
senyora Nuria TORRENT PALLICER i el senyor Juan CARRASCO DOMINGO; tretze (13)
vots en contra (6 PSM, 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, el senyor Juan Andrés
GARCÍA CORRO, 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 dues (2) abstencions de vot (UPCM): les
del senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor Antonio FLORIT PONS.
Se sotmet el cinquè punt de la moció, que NO S'APROVA per sis (6) vots a favor (PP): els
del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan
David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, la senyora Nuria
TORRENT PALLICER i el senyor Juan CARRASCO DOMINGO; tretze (13) vots en contra
(6 PSM, 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, el senyor Juan Andrés GARCÍA CORRO,
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 dues (2) abstencions de vot (UPCM): les del senyor
Juan TRIAY LLUCH i el senyor Antonio FLORIT PONS.
14. Precs i preguntes.
Precs
1. Prec del Grup Municipal Popular (PP), de dia 14 de novembre de 2016, amb registre
d'entrada núm. 018286 de 15 de novembre de 2016, en referència a les obres del CEIP
Joan Benejam, que, traduït literalment al català, diu:
Vista la moció presentada pel Grup Popular el 3 d'octubre de 2016 amb relació a les obres
del CEIP Joan Benejam de Ciutadella;
Vistes les preguntes presentades en el Ple d'octubre de 2016; vista la nota informativa sobre
el nou calendari de finalització de les obres;
Vistes les declaracions de la Conselleria d'Educació amb relació al retard que novament es
produeix de les obres del centre;
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PREGAM
1. Que poseu en coneixement d'aquesta corporació municipal la situació en què es troben les
obres del CEIP Joan Benejam de Ciutadella i el motiu pel qual s'ha produït el retard en la
finalització d'aquestes.
2. Que s'aclareixi per què no es van donar les explicacions pertinents al Consell Escolar
Municipal davant les insinuacions d'alguns dels membres de la manca de planificació,
responsabilitat en la gestió i seguiment de les esmentades obres per part de l'IBISEC i de la
Conselleria d'Educació?
Intervé la Sra. Pericás Negrete, que en dóna compte al Ple.
Intervé la Sra. Benejam Bagur, que llegeix un informe d'obres on queda reflectida la situació
de les obres. Confirma que tots els incompliments de terminis són responsabilitat del
contractista i estan subjectes al contracte. Respecte del segon punt del prec, exposa que en
cap moment del Consell Escolar Municipal va entendre que se l'interpel·lés directament per
tal que donàs allà les explicacions. Confirma que sí que va recollir tot el malestar per tal de
fer-lo arribar al Sr. Marquès. Proposa a la Sra. Pericás que hi ha la possibilitat que a la
propera convocatòria es demani la presència del Sr. Joan Marquès per tal de poder oferir les
pertinents explicacions.
Intervé la Sra. Pericás Negrete per insistir sobre els terminis incomplerts i el mal estar
generat per tal motiu, i considera que el Consell Escolar Municipal era un bon moment per
aportar totes les explicacions de les obres. Creuen que s'ha fet una mala gestió de les obres,
a la qual cosa respon la regidora Benejam que ella no sabia totes les incidències que es van
tractar al Consell.
2 Prec del Grup Municipal Popular (PP), de dia 15 de novembre de 2016, amb registre
d'entrada telemàtic núm. 018309 de 15 de novembre de 2016, en referència al
seguiment del Pla general que, literalment copiada, diu:
Atès que el passat dia 20 d'octubre de 2016 el Ple de l'Ajuntament de Ciutadella va adoptar
l'acord d'aprovar el document d'Avanç del Pla general d'ordenació urbana i el document
inicial estratègic ambiental, i que s'ha publicat al BOIB de dia 10 de novembre de 2016;
Vist que consta creada a l'Ajuntament de Ciutadella, per acord plenari l'any 2010, durant el
mandat de la batlessa Sra. Pilar Carbonero, una comissió de seguiment del PGOU;
Vist que actualment aquesta comissió de seguiment està inactiva i que, precisament atès que
s'està iniciant la tramitació de la Revisió del PGOU, és el moment idoni per engegar-la;
Per tot l'exposat, PREGAM:
1. Que es convoqui la Comissió de Seguiment del Pla general d'ordenació urbana de
Ciutadella, la qual està ja creada però inactiva.
2. Que la Comissió de Seguiment del PGOU tengui una activitat periòdica idònia per a la
seva finalitat.
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Intervé la Sra. Torrent Pallicer, que dóna compte del prec.
Intervé el Sr. López Bosch, que confirma que fins al moment s'ha fet feina amb una comissió
tècnica reduïda. Indica que no hi ha cap inconvenient a convocar la Comissió de Seguiment
del Pla general d'ordenació urbana de Ciutadella, però s'han de revisar els membres que la
conformaven i les funcions d'aquesta.
3 Prec del Grup UPCM, de dia 16 de novembre de 2016, amb registre d'entrada
telemàtic núm. 018443 de 16 de novembre de 2016, en referència a la recaptació de
l'impost sobre activitats de joc, que, literalment copiada, diu:
L'article 1 del Reial decret 419/1991, de 27 de març, pel qual s'estableix la distribució de la
recaptació i dels premis en les apostes esportives de l'Estat i altres jocs gestionats per
l'Organisme Nacional de Loteries i Apostes de l'Estat, un cop modificat parcialment pel Reial
decret 403/2013, de 7 juny, va quedar redactat així:
«L'import obtingut per la recaptació de l'impost sobre activitats de joc amb relació a les
apostes mútues esportives a què es fa referència a l'article 48.11 i la disposició addicional
tercera de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc, serà distribuït pel Consell
Superior d'Esports de la forma següent:
a) El 49,95% per a diputacions provincials, a través de les comunitats autònomes
respectives.
b) El 45,50% per a la Lliga Nacional de Futbol Professional.
c) El 4,55% per la Reial Federació Espanyola de Futbol amb destinació al futbol no
professional.
A les comunitats autònomes insulars de Balears i Canàries no hi ha diputacions provincials,
sinó que són els consells insulars i els ajuntaments que exerceixen funcions similars a les de
les diputacions en cadascuna de les illes.
Raons per les quals el grup municipal d'UPCM presenta el prec següent:
1) Que l'Ajuntament de Ciutadella insti els organismes competents (CAIB i Consell Insular de
Menorca) a informar el Ple de com es distribueixen "a través de la Comunitat Autònoma"
entre els diferents consells els fons que arriben a Balears procedents d'aquest 49,95% de la
recaptació de l'impost sobre activitats de joc amb relació a les apostes mútues esportives,
especificant quins percentatges o quantitats rep habitualment el Consell Insular de Menorca i
el que ha percebut per aquest concepte en els exercicis de 2014 i 2015.
2) Que l'Ajuntament de Ciutadella insti els organismes competents (CAIB i/o Consell Insular
de Menorca) a informar el Ple a què s'han destinat aquests fons en els exercicis de 2014 i
2015.
3) Que l'Ajuntament de Ciutadella insti l'organisme competent per a l'àmbit territorial de
Menorca (CAIB o Consell Insular) que percebi la recaptació dels fons que arriben a Balears i,
si escau, a Menorca, procedents d'aquest 49,95% de l'impost, a habilitar una partida en els
seus pressupostos de 2017 per a la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol
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municipals de Ciutadella, i que es prioritzin aquells on la gespa està més deteriorada, en cas
que aquesta partida resultés insuficient per als tres camps en 2017 i la renovació s'hagués
d'escometre en exercicis successius.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que dóna compte del prec.
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal, que indica que considera que és una gestió que s'ha de fer.
Confirma que es durà a terme aquest prec, juntament amb les gestions que ja s'estan fent
amb la Federació Balear de Futbol i la Direcció General d'Esports.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que agraeix la gestió i queda a l'espera que el Sr. Juaneda, quan la
tegui, els faci arribar la informació respecte de com es distribueix, en cas que arribin
aquestes quantitats a Menorca.
Preguntes
1. Preguntes del Partit Popular de dia 15 de novembre de 2016 amb registre d'entrada
018306, sobre el PGOU.
1.1 Pregunta la Sra. Torrent Pallicer: En quin estat es troba la tramitació de l'expedient de
Modificació Puntual del PGOU de Ciutadella per tal de permetre l'ús administratiu al
sistema portuari i costaner (clau 2 bis)?
Respon el Sr. López Bosch: Que es va fer l'aprovació inicial per Ple, es va fer l'exposició
pública, es van demanar informes a totes les administracions afectades i, actualment, s'està
a l'espera de rebre els dos darrers informes
1.2 Pregunta la Sra. Torrent Pallicer: Tenen previst acceptar les al·legacions presentades
per part del Grup Municipal del PP en el sentit d'ampliar els usos admesos a l'antiga
Estació Marítima, tenint en compte que el Ministeri de Justícia ja ha rebutjat ubicar-hi
allà els jutjats, i, per tant, l'ús administratiu no tindrà, avui en dia, gaire sentit ni
utilitat?
Respon el Sr. López Bosch: Segurament que sí.
2. Preguntes del Partit Popular de dia 16 de novembre de 2016 amb registre d'entrada
018380, sobre diferents temes.
SOBRE EL REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL D'ESPORTS DE L'AJUNTAMENT
2.1 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: El passat 27 de setembre de 2016 es va publicar al
BOIB l'aprovació inicial del Reglament del Consell Municipal d'Esports de l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca, i el termini d'exposició va finalitzar el 9 de novembre de 2016. S'han
presentat al·legacions al Reglament?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal: Sí.
2.2 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: A què feien referència?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal: Bàsicament és un informe sobre l'impacte de gènere del
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Reglament Municipal. Més aviat, indica que són unes propostes de millora i recomanacions
d'aquest. Recomana incloure a la redacció l'obligació de fomentar una presència equilibrada
d'homes i dones quant a la composició del Consell Municipal d'Esports, i incloure dins les
funcions del Consell la promoció de la igualtat d'oportunitats amb la participació de les dones
i els homes amb la pràctica esportiva, d'acord amb la normativa. Per tant, corregeix el que
ha dit; no hi ha al·legacions.
La Sra. Pericás Negrete sol·licita una còpia d'aquest informe.
2.3 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Tenen prevista alguna reunió durant la resta de
l'any?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal: Tenen previst convocar el Consell Municipal d'Esports,
per treballar la planificació del 2017, però no pot dir el termini de la convocatòria.
SOBRE L'ORDENANÇA REGULADORA DE VENDA AMBULANT
2.4 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: El passat 22 de setembre de 2016 es va publicar al
BOIB l'aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la venda ambulant en el
terme municipal de Ciutadella de Menorca, el termini d'exposició pública de la qual va acabar
el 3 de novembre de 2016. S'han presentat al·legacions a aquesta ordenança?
Respon la Sra. Camps Villalonga: Sí.
2.5 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: A què fan referència?
Respon la Sra. Camps Villalonga: A diferents articles de l'Ordenança. La majoria es
concentren en els requeriments i criteris per atorgar les autoritzacions (article 4). Així mateix,
indica que els passarà còpia del document on s'han recollit aquestes dades.
SOBRE L'ADJUDICACIÓ D'ABAQUA
2.6 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: El passat 2 de novembre de 2016 es va adjudicar
d'ABAQUA per Menorca un total de 4.7834,91 euros per la neteja de residus sòlids urbans i
altres, quines són les actuacions fetes, o quines seran les que es faran a les zones del
canal Salat i el canal dels Horts.
Respon la Sra. Marqués Seguí que indica que no té constància que hi hagi cap partida
prevista per a aquestes zones, però farà les consultes.
Intervé la Sra. Pericás Negrete, que ha demanat per aquestes dues zones, atès que al
contracte de licitació s'especifica que són aquestes. S'acorda que es passarà per escrit el
resultat de les consultes.
SOBRE LA PROMOCIÓ TURÍSTICA DE MENORCA
2.7 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Segons notícies, es fa menció de 24 suggeriments que
sembla que atrauran turistes fora dels mesos de temporada. Quins d'aquests 24
suggeriments afecten el terme de Ciutadella?
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Respon la Sra. Camps Villalonga que, en no donar dades de la notícia, no s'ha pogut
comprovar i no se'n té coneixement, encara que no hi ha inconvenient a demanar-ho a qui
pertoqui.
Intervé la Sra. Pericás Negrete que és una notícia de la visita de la presidenta del Consell a
la World Travel, a la qual cosa respon la Sra. Camps que no en té coneixement, però que se
n'informarà i li farà extensiu el resultat.
SOBRE EL CONVENI INSTRUMENTAL SIGNAT ENTRE DIFERENTS ENTITATS
2.8 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Amb relació al conveni instrumental entre la Conselleria
de Transparència, Cultura i Esports, els consells insulars, UIB i federacions, d'acord amb el
projecte «Els valors en l'esport en edat escolar»; podria detallar com afectarà aquest
conveni i a quins sectors de Ciutadella, com repercutirà econòmicament parlant atès
que, segons s'ha comunicat, accions detallades en el projecte podrien ser duites a
terme per l'Ajuntament mateix?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal que ´rs un conveni del Govern Balear amb els consells
insulars que permet dur a terme el projecte esmentat. Afectarà primer en la difusió perquè es
repartiran a tot Menorca 2.000 cartells amb la promoció d'un decàleg i d'un manifest per part
d'entrenadors, pares esportistes i públic. També s'han repartit unes lones perquè puguin ser
col·locades de manera fixa a les entitats esportives. S'han format els tècnics d'esports des de
la UIB sobre valors en l'esport. Les actuacions fetes per part de l'Ajuntament de Ciutadella
(sempre amb aportacions del Consell i el Govern Balear) són tallers i conferències amb la
promoció dels valors, formació o l'organització d'activitats multiesportives. Fa menció a una
donació del Consell Insular de 2.143 euros, que s'han usat per a pagar part dels bitllets i es
té previst fer una compra de material.
Intervé la Sra. Pericás per demanar si aquest conveni serà anual i si les quantitats donades
seran similars; a la qual cosa respon que el Consell aprovarà «posar en valors» de l'any que
ve, el Govern hi posarà 2.500 euros, i la feina de difusió i formació que va pagar aquest
darrer no es farà i, per tant, creu que es podrà disposar d'una quantitat superior a la
d'enguany.
SOBRE LA FORMACIÓ DEL PERSONAL
2.9 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Existeix algun pla de formació per al personal de
l'Ajuntament?
Respon la Sra. Camps Villalonga: Actualment, no. Explica que dins la formació hi ha
implicats tres serveis: Educació, Recursos Humans i Noves Tecnologies i Administració
Electrònica. Aquests darrers disposen de sengles convenis amb un pressupost determinat.
L'EBAP es gestiona d'educació i enguany han canviat el sistema de finançament; s'ha de fer
un projecte i la gestió serà directa. S'han presentat sis projectes ocupacionals i la persona
que els gestiona s'encarrega també de la formació interna; no s'ha tingut capacitat per tal de
poder-se adherir al nou procediment. Fa una explicació de com es van dur a terme l'any 2015
els projectes que es van presentar, i respon, així, a les preguntes següents.
2.10 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Es té previst fer algun pla?
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Respon la Sra. Camps Villalonga: Que els agradaria, així com aglutinar totes les accions
formatives; però actualment s'estan desenvolupant els projectes ocupacionals.
SOBRE EL PROJECTE DE LES COVES DE CALA BLANCA
2.11 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: En quina situació es troba el projecte actualment?
Respon el Sr. López Bosch que el projecte és del Consell Insular. Aquest mes s'han
d'instal·lar, o ja hi estan, uns sensors per determinar les possibilitats geològiques i
morfològiques per poder executar aquest projecte. Quant a la part administrativa, està
pendent de la modificació puntual del PGOU, i l'Ajuntament té pendent esmenar unes
deficiències, marcades pel Consell, abans de l'aprovació definitiva de la modificació, i el
procés per esmenar les deficiències està en marxa. Confirma també que la part que havia de
fer l'Ajuntament d'instal·lar uns punts de llum a la cova, per tal que del Consell es poguessin
connectar els sensors, està feta.
L'alcaldessa confirma que, amb tota possibilitat, podria ser la pròxima setmana quan es
col·loquessin els sensors.
SOBRE EL MOLÍ
2.12 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: En el Ple del mes d'octubre se'ns va comunicar la
intenció de reunir-se amb la propietat del Moli, atesa la situació de la infraestructura. S'ha fet
aquesta reunió?
Respon la Sra. Alcaldessa que sí, conjuntament amb el conseller de Cultura, el Sr. Miquel
Àngel Maria, el director general, el Sr. Antoni Ferrer, i la propietat i l'Ajuntament.
2.13 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: S'hi va prendre cap acord?
Respon la Sra. Alcaldessa que se'ls va assabentar d'uns ajuts que es fan del Consell
Insular, per tal que s'hi poguessin presentar, així com que aquests ajuts també impliquen una
part que el propietari ha d'invertir. Es va acordar que s'enviaria una còpia del projecte, que
s'havia entrat a l'Ajuntament, al Consell.
SOBRE LA TEMPORADA TURÍSTICA A CIUTADELLA
2.14 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Quants turistes han visitat l'OIT?
Respon la Sra. Camps Villalonga que indica que de maig a octubre l'han visitada 37.759
turistes (14.707 espanyols, 9.089 anglesos, 4.211 alemanys, 2.534 italians, 5.037 francesos,
1.518 d'altres nacionalitats, i s'han atès 663 atencions telefòniques).
2.15 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: S'hi ha produït alguna queixa o reclamació?
Respon la Sra. Camps Villalonga que les queixes oficials es fan al Consell Insular; el que
l'Ajuntament rep són suggeriments, la majoria amb relació a l'accés a les platges i al
transport.
2.16 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Quantes persones atenien l'OIT?
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Respon la Sra. Camps Villalonga que eren tres treballadors del Consell Insular, la
informadora turística de l'Ajuntament més la tècnica que també atenia en hores punta.
Intervé la Sra. Pericás per demanar quin tipus de contracte vinculava els treballadors del
Consell, a la qual cosa confirma que hi ha un conveni a través del qual el Consell aporta el
personal i l'Ajuntament l'oficina, i es comparteix material.
3. Preguntes del Partit Popular de dia 16 de novembre de 2016 amb registre d'entrada
018397, sobre les obres del carrer Mallorca.
3.1 Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: Quin dia es començaran les obres previstes al
carrer Mallorca?
Respon el Sr. López Bosch que actualment el projecte es troba en exposició pública, a
l'espera que entrin les ofertes per poder adjudicar l'obra.
3.2 Pregunta el Sr. Carrasco Domingo: Quin termini d'execució tenen les obres?
Respon el Sr. López Bosch que quatre mesos.
4. Preguntes del Partit Popular de dia 16 de novembre de 2016 amb registre d'entrada
018463, sobre diferents temes.
Intervé la Sra. Alcaldessa per indicar que, atès que les preguntes van entrar en un breu
marge de temps, de totes les que no ha estat possible resoldre, es contestaran per escrit,
amb la qual cosa ve d'acord el Sr. Benejam Escanellas.
SOBRE EL SERVEI DE SOCORRISME
4.1 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Tenen constància d'alguna incidència amb els
socorristes que presten el servei?
4.2 Tenen constància que algun dia hi hagin mancat efectius a la platja?
4.3 Han fet algun control del bon compliment d'aquest servei?
Respon el Sr. Baradad Baldomà a les tres preguntes, i indica que es té constància que,
algun dia, hi ha hagut manca d'efectius a les platges. No té la llista exacta de les platges i les
dates, però la manca de socorristes ha fet que els mesos de juliol, agost i setembre
l'empresa hagi hagut de fer un informe, dient les hores que no havia fet i, per tant, se li ha
descomptat la quantitat corresponent.
Intervé el Sr. Benejam Escanellas per sol·licitar còpia de l'informe.
SOBRE EL TEATRE DES BORN
4.4 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Hi ha hagut filtracions d'aigua, durant les pluges
passades, al Teatre des Born?
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Respon el Sr. Juaneda Mercadal, que indica que no, que els tècnics no hi han trobat cap
indici ni de goteres ni de filtracions.
4.5 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Hi ha algun tipus de manteniment al Teatre des
Born? Si és afirmatiu, qui ho fa i quin n'és el cost?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal que el que es fa, actualment, és desratitzar, com als altres
edificis municipals. Ho fa l'empresa TRACME. El cost és al contracte de tots els edificis
públics.
Intervé el Sr. Benejam per demanar si no es fa necessari un manteniment del Teatre, a la
qual cosa respon la Sra. Alcaldessa que s'havia parlat amb el Sr. Salord, regidor que
gestiona el servei de manteniment d'edificis, que seria convenient fer un seguiment per a
possibles actuacions.
Intervé el Sr. Salord Justo, que confirma que en l'actualitat no s'hi aplica cap tipus de
manteniment.
SOBRE L'OBSERVATORI ASTRONÒMIC
4.6 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Quan es va cedir l'observatori astronòmic al
Cercle Artístic?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal que el conveni es va aprovar dia 16 de març de 2016, i es
va fer efectiu dia 31 de març de 216.
4.7 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Es va presentar alguna planificació per fer
activitats a l'observatori?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal que amb el contracte en precari de la cessió que es va fer
ja s'estipula quin tipus d'activitats i de planificació es podien preveure (coordinar
observacions per als escolars; organitzar, almanco, quatre observacions anuals obertes al
públic, etcètera).
4.8 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: S'han iniciat aquestes activitats?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal que no.
4.9 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Per quin motiu encara no s'han iniciat?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal que és responsabilitat de l'entitat que té cedit
l'equipament. Confirma que l'entitat mateixa té problemes per iniciar les activitats, atès que
no estaven organitzats; per tant, estan una fase d'organització.
Intervé la Sra. Alcaldessa per comunicar als presents que el passat dimarts havia assistit al
lliurament del diploma Ciutat Amiga de la Infància, que ha estat atorgat per la feina feta pel
Pla d'infància i tots els consells infantils, i les actuacions de les diferents àrees. Informa que
el segell distintiu de Ciutat Educadora s'atorga per quatre anys i després es revisa. Explica
que aquest fet implicarà més feina, per tal que aquests quatre anys siguin la demostració
palesa que el segell s'ha atorgat de manera correcta. Convida la resta de membres del Ple
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que facin les aportacions que considerin oportunes.
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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