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AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 1/2017
Caràcter: extraordinari
Dia: 26 de gener de 2017
Hora: de 19 a 22 h en primera convocatòria
Lloc: Saló Gòtic de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Assistents
Alcaldessa presidenta:

Sra. Joana Maria Gomila Lluch

(PSM MxM)

1r tinent d'alcalde:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
2a tinent d'alcalde:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidora:
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)
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 Triay Lluch
Sr. Antonio Florit Pons

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

Secretària:
Interventora:

Sra. Caterina Barceló Martí
Sra. Elvira Capó García

Absents
S'han excusat d'assistir-hi:
3a tinent d'alcalde:

Sra. Natividad Isidora Benejam Bagur

(GxC)
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Regidor:

Sr. Juan Carrasco Domingo

(PP)

Ordre del dia
1. Comunicacions d'Alcaldia.
2. Proposta de nomenament de representant de l'AFARGA (Associació de Familiars de
Residents del Geriàtric Assistit de Ciutadella) al Consell Rector del Patronat
Municipal de l'Hospital de Ciutadella de Menorca (exp. 2017/000329).
3. Proposta d'aprovació de la despesa plurianual de sis anualitats (del 2017 al 2022)
amb relació al pagament de diverses quantitats derivades de l'execució del contracte
«Elaboració del projecte i execució de les obres del parc d'astronomia i medi ambient
de Ciutadella de Menorca» (Sentència 383/15, de 27-10-2015, del procediment
ordinari 39/2013 seguit pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de
Mallorca (exp. 2017/000332).
4. Proposta relativa a la derogació de l'anomenat «impost al sol» i a favor de
l'autoconsum mitjançant energies renovables (exp. 2017/000291).
5. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació al Pla de voluntariat ambiental de
les Illes Balears (exp. 2017/000362).
6. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la participació ciutadana en l'ús
de l'edifici de la plaça de la Catedral (conegut anteriorment amb el nom de la
ferreteria de Ca SAVI), (exp. 2017/000363).
7. Moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM)
d'instar la Conselleria de Sanitat del Govern de les Illes Balears a autoritzar
expressament els funerals de cos present dels difunts inclosos en el Grup II, referent
al Decret 105/1997 (exp. 2017/000355).
8. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Comunicacions d'Alcaldia
1.1. Resolució de l'Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana número 002641 del 30-122016 sobre l'expedient de modificació de crèdits número 15 en el pressupost de
l'Ajuntament, finançat mitjançant transferències entre partides, per un import de
606.963,42 € (exp. 2016/011466).
"RESOLUCIÓ DE L’ÀREA D'ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA NÚMERO
002641 DE 2016
ASSUMPTE: Expedient de modificació de crèdits número 15 en el pressupost de
l’Ajuntament, finançat mitjançant transferències entre partides, per un import de
606.963,42 €.
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Atès que existeixen partides en l'estat de despeses del vigent pressupost, les quals s'han de
suplementar per a fer front a diverses despeses;
Per tot l’exposat, qui subscriu
RESOL:
Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 15 en el pressupost de l’Ajuntament
amb les característiques següents:
A) FINANÇAMENT:
TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
PARTIDA
DENOMINACIÓ
Administració de la seguretat, retribucions
130
121
complementàries
Administració general de l'urbanisme, retribucions
150
120
bàsiques
Administració general de l'urbanisme, retribucions
150
121
complementàries
1532
210
Vies públiques, manteniment d'infraestructures
1532
121
Vies públiques, retribucions complementàries
211
161
Pensions, prestacions socials
Altres prestacions a favor dels empleats, quotes
221
160
socials
2311
131
Assistència social primària, laboral temporal
2311
151
Assistència social primària, gratificacions
320
130.00 Administració general de l'educació, laboral fix
320
151
Administració general de l'educació, gratificacions
330
131
Administració general de la cultura, laboral temporal
Administració general de la cultura, hores
330
130.01
extraordinàries
3321 130.01 Biblioteques públiques, hores extraordinàries
Administració general de l'esport, hores
340
130.01
extraordinàries
340
131
Administració general de l'esport, laboral temporal
340
151
Administració general de l'esport, gratificacions
432
130.01 Informació i promoció turística, hores extraordinàries
432
131
Informació i promoció turística, laboral temporal
432
151
Informació i promoció turística, gratificacions
439
130.01 Escorxador, hores extraordinàries
912
160
Òrgans de govern, quotes socials
920
130.01 Administració general, hores extraordinàries
931
120
Política econòmica i fiscal, retribucions bàsiques
Política econòmica i fiscal, retribucions
931
121
complementàries
931
150
Política econòmica i fiscal, productivitat
932
121
Gestió del sistema tributari, retribucions

IMPORT
5.453,35
3.781,32
36.821,43
10.670,98
1.542,85
126,40
372.716,65
14.802,94
109,24
33.115,05
606,55
2.600,00
401,94
2.001,87
6.316,10
3.335,63
375,00
858,94
4.442,22
375,00
1.359,72
58.069,93
928,62
9.225,94
25.806,41
7.994,66
2.632,34
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932

complementàries
151
Gestió del sistema tributari, gratificacions
TOTAL TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
TOTAL FINANÇAMENT:

492,34
606.963,42
606.963,42

B) APLICACIÓ:
TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
PARTIDA
DENOMINACIÓ
Administració general de la seguretat, retribucions
130
120
bàsiques
130
130.00 Administració general de la seguretat, laboral fix
Administració general de la seguretat, hores
130
130.01
extraordinàries
130
150
Administració general de la seguretat, productivitat
Administració general de la seguretat,
130
151
gratificacions
150
150
Administració general de l'urbanisme, productivitat
Administració general de l'urbanisme,
150
151
gratificacions
1532
120
Vies públiques, retribucions bàsiques
1532
130.00 Vies públiques, laboral fix
1532
130.01 Vies públiques, hores extraordinàries
Projecte de pavimentació amb aglomerat asfàltic
1532
619.01
Av. Palma de Mallorca, Muradeta i Camí Caragol
Abastament domiciliari d'aigua potable,
161
120
retribucions bàsiques
Abastament domiciliari d'aigua potable,
161
121
retribucions complementàries
161
130.00 Abastament domiciliari d'aigua potable, laboral fix
Abastament domiciliari d'aigua potable, hores
161
130.01
extraordinàries
Abastament domiciliari d'aigua potable,
161
150
productivitat
Abastament domiciliari d'aigua potable,
161
151
gratificacions
164
130.00 Cementeris, laboral fix
164
130.01 Cementeris, hores extraordinàries
170
130.00 Administració general del medi ambient, laboral fix
Administració general del medi ambient, hores
170
130.01
extraordinàries
230
130.01 Assistència social primària, hores extraordinàries
Assistència social primària, transferències a
2311
489
famílies i institucions sense afany de lucre
2311
120
Assistència social primària, retribucions bàsiques
Assistència social primària, retribucions
2311
121
complementàries

IMPORT
140.522,67
33.095,44
4.966,88
41.539,38
22.661,12
3.972,43
2.096,40
2.448,42
13.597,46
12.406,28
10.670,98
1.566,58
369,46
32.741,40
4.426,68
962,50
55,35
224,66
1.854,68
1.154,95
823,85
2.451,99
4.900,00
5.686,28
998,87
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2311
2311
2311

150
130.00
130.01

311

120

311

121

311

130.00

311

130.01

320

120

320

121

320

150

330

120

330

121

330
330
330
3321
333

130.00
150
151
130.00
130.00

336

130.00

340

120

340

121

340
340

130.00
150

4312

120

4312

121

432
439
912
920

130.00
130.00
100
120

920

121

920
920
920
924
931
931

130.00
150
151
130.00
130.00
130.01

Assistència social primària, productivitat
Assistència social primària, laboral fix
Assistència social primària, hores extraordinàries
Protecció de la salubritat pública, retribucions
bàsiques
Protecció de la salubritat pública, retribucions
complementàries
Protecció de la salubritat pública, laboral fix
Protecció de la salubritat pública, hores
extraordinàries
Administració general de l'educació, retribucions
bàsiques
Administració general de l'educació, retribucions
complementàries
Administració general de l'educació, productivitat
Administració general de la cultura, retribucions
bàsiques
Administració general de la cultura, retribucions
complementàries
Administració general de la cultura, laboral fix
Administració general de la cultura, productivitat
Administració general de la cultura, gratificacions
Biblioteques públiques, laboral fix
Equipaments culturals i museus, laboral fix
Protecció i gestió del Patrimoni Històric i Artístic,
laboral fix
Administració general de l'esport, retribucions
bàsiques
Administració general de l'esport, retribucions
complementàries
Administració general de l'esport, laboral fix
Administració general de l'esport, productivitat
Mercats, abastaments i llonges, retribucions
bàsiques
Mercats, abastaments i llonges, retribucions
complementàries
Informació i promoció turística, laboral fix
Escorxador, laboral fix
Òrgans de govern, retribucions bàsiques i altres
Administració general, retribucions bàsiques
Administració general, retribucions
complementàries
Administració general, laboral fix
Administració general, productivitat
Administració general, gratificacions
Participació ciutadana, laboral fix
Política econòmica i fiscal, laboral fix
Política econòmica i fiscal, hores extraordinàries

303,66
21.927,66
7.914,11
1.186,02
419,61
1.261,93
3.979,60
905,80
521,92
18,99
1.389,02
419,61
15.488,31
18,99
55,35
8.773,52
476,92
3.067,27
548,62
504,27
54.637,12
0,03
5.148,80
419,60
6.353,19
25.532,46
24.729,76
34.161,63
15.402,00
940,72
492,76
5.484,61
2.662,20
2.508,56
6.853,48
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931
932
932

151
Política econòmica i fiscal, gratificacions
120
Gestió del sistema tributari, retribucions bàsiques
150
Política econòmica i fiscal, productivitat
TOTAL TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT:
TOTAL APLICACIÓ:

El regidor delegat
José López Bosch

3.108,04
1.184,28
1.968,29
606.963,42
606.963,42

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 30/12/2016"
1.2. Resolució de l'Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana número 002642 del 30-122016 sobre l'expedient de modificació de crèdits número 16 en el pressupost de
l'Ajuntament, per ampliació de crèdits, per un import de 376.054,94 € (exp.
2016/011468).
"RESOLUCIÓ DE L’ÀREA D'ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA NÚMERO
002642 DE 2016
ASSUMPTE: Expedient de modificació de crèdits número 16 en el pressupost de
l’Ajuntament, per ampliació de crèdits, per un import de 376.054,94 €.
Atès que durant l'exercici de 2016 l'Ajuntament de Ciutadella ha rebut prestacions
econòmiques derivades de la disposició transitòria 10a, apartat 3r de la LOUS, per import
total de 376.054,94 €;
Atès que, per la referida normativa, aquestes quanties s'han de destinar a una finalitat
concreta;
Per tot l’exposat, qui subscriu,
RESOLC:
PRIMER: Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 16 en el pressupost de
l’Ajuntament de les característiques següents:
A) FINANÇAMENT:
CONCEPTE
397.10

DENOMINACIÓ
Altres ingressos per aprofitament urbanístic
GENERACIÓ DE CRÈDIT:

IMPORT
376.054,94
376.054,94

B) APLICACIÓ:
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ALTES EN APLICACIONS DE DESPESES:
PARTIDA
170 619.00
454 619.01
454 619.02
454 619.60

DENOMINACIÓ
Millores en medi ambient
Projecte de millora del camí de Cala en Turqueta
Millora de camins rurals
Projecte millora camí de la Vall
TOTAL GENERACIÓ DE CRÈDIT:

IMPORT
176.054,94
68.823,07
115.601,77
15.575,16
376.054,94

SEGON: Donar compte a la propera Junta de Govern.
El regidor delegat
José López Bosch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 30/12/2016"
1.3. Resolució de l'Àrea de Territori i Entorn número 33, de 12 de gener de 2017, sobre
el nomenament dels membres a la Junta Municipal de Cementeris de Ciutadella (exp.
2017/000254)
"RESOLUCIÓ DE L’ÀREA DE TERRITORI I ENTORN NÚMERO 000033 DE 2017
Atès que el dia 10 de gener de 2008, en sessió ordinària del Ple, es van aprovar els Estatuts
de la Junta Municipal de Cementeris de Ciutadella;
Atès que la duració dels representants en la Junta és de quatre anys (exceptuant els càrrecs
polítics i els que tenguin caràcter de personal municipal) i correspon renovar els membres de
la Junta aquest any en curs, d'acord amb l'article 6è dels Estatuts;
Atès que els membres de la Junta Muncipal dels Cementeris, d'acord amb l'article 5è dels
Estatuts, han de ser els següents:
1. El batle/la batlessa o el regidor/la regidira en qui delegui.
2. El regidor/la regidora responsable de Cementeris.
3. Un regidor/una regidora de l'equip de Govern.
4. Un regidor/una regidora en representació de l'oposició.
5. Dues persones representants dels titulars de drets de Propietat Funerària, nomenats per
l'Associació en Defensa de la Propietat.
6. Un ciutadà/a que no tingui drets de propietat funerària
7. L'arxiver històric municipal
8. El funcionari encarregat de l'Àrea dels Cementeris, que actuarà com a secretari, amb veu i
sense vot.
Vista l'acta de la Junta Municipal dels Cementeris, reunida en sessió ordinària el dia 26
d'octubre del 2016, on hi queda constància de la presentació dels nous membres per al
proper mandat de quatre anys, i que són els següents:
La Sra. Joana Gomila Lluch, alcaldessa i presidenta de la Junta.
7
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El Sr. Joan Salord Justo, regidor delegat dels cementeris.
El Sr. Sergi Servera Moreno, regidor de l'equip de govern.
El Sr. Joan Triay Lluch, en representació de l'oposició.
El Sr. J. P. F., representant de l'Associació en Defensa de la Propietat.
La Sra. M. T. B., representant de l'Associació en Defensa de la Propietat.
La Sra. A. G. T., ciutadana que no té drets de propietat funerària.
El Sr. F. S. P., arxiver històric municipal.
La Sra. R. R. B., funcionària encarregada dels Cementeris.
Per tot l'exposat,
RESOLC
Primer. Nomenar com a membres de la Junta Municipal de Cementeris de Ciutadella els
senyors i les senyores proposats a la sessió de dia 26-10-2016, i, en conseqüència, la
composició d'aquesta junta municipal serà la següent:
La Sra. Joana Gomila Lluch, alcaldessa i presidenta de la Junta
El Sr. Joan Salord Justo, regidor delegat dels Cementeris
El Sr. Sergi Servera Moreno, regidor de l'equip de govern
El Sr. Joan Triay Lluch, en representació de l'oposició
El Sr. J. P. F., representant de l'Associació en Defensa de la Propietat
La Sra. M.T. B., representant de l'Associació en Defensa de la Propietat
La Sra. A. G. T., ciutadana que no té drets de propietat funerària
El Sr. F. S. P., arxiver històric municipal
La Sra. R. R. B., funcionària encarregada dels Cementeris
Segon. Comunicar la resolució a les persones interessades.
Tercer. Donar compte de la present resolució al Ple Municipal.
La alcaldessa
Joana Gomila Lluch

La secretària
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 12/01/2017"
1.4. Resolució de l'Àrea Socioeducativa número 000007 de 12-01-2017 sobre
modificació dels representants al Consell Rector del Patronat Municipal d'Escoles
Infantils (exp. 2016/011096).
RESOLUCIÓ DE L'ÀREA SOCIOEDUCATIVA NÚMERO 000007 DE 2017
ASSUMPTE: MODIFICACIÓ DELS REPRESENTANTS AL CONSELL RECTOR DEL
PATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES 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 de 01 d'agost de 2015;

8

Versió web

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'alguns dels membres i se'ns han comunicat les
persones que els han de suplir;
Atès que s’han comunicat les persones que es volen designar;
Per tot l'exposat,
RESOLC:
PRIMER. Nomenar els següents representants com a membres del Consell Rector del
Patronat Municipal d’Escoles Infantils en substitució dels que es van designar al Ple de dia 11
d'agost de 2015:
d) Quatre representants de les associacions de mares i pares dels centres, i dels programes
de cultura educativa familiar relacionats amb el Patronat:
Titular
La Sra. I. M. C. B., en substitució de la Sra. M. M. C. (EI Roser Gener)
Titular
La Sra. C. B. T., en substitució de la Sra. L. A. R. (EI Francesc de Borja Moll)
Suplent/a
La Sra. M. C. S., en substitució de la Sra. C. B. T. (EI Francesc de Borja Moll)
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.
L'Alcaldessa
Joana M. Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 12/01/2017"
1.5. Resolució d'Alcaldia número 000003, de 13-01-2017, sobre aprovar la dedicació de
la senyora Laura Anglada Seara en un 80 % de la jornada sencera (exp. 2015/006119)
"RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚMERO 000003 DE 2017
Atès que el Ple de l'Ajuntament, en la sessió extraordinària i urgent de dia 28-12-2016 (exp.
2015/005922), va aprovar la modificació de la relació de càrrecs de la corporació que
exerciran en règim de dedicacions parcials, ja que el senyor José Antonio Juaneda Mercadal
va renunciar a les seves retribucions econòmiques corresponents a un 50% de dedicació
(registre d'entrada 15953 de 10-10-2016); i es va trobar convenient que la senyora Laura
Anglada Seara assumís més responsabilitats i dedicació dins el desenvolupament de les
competències que té atribuïdes, per potenciar la participació ciutadana com a base del
desenvolupament de la ciutat, així com també afegir la tasca de planificació d'activitats;
Atès que la senyora Laura Anglada Seara té la dedicació del 33% amb efectes d'alta del 289
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09-2015 per Resolució d'Alcaldia 000193 del 30-09-2015 (exp. 2015/006119); i, atès que, en
el Ple de dia 28-12-2016, es va aprovar la dedicació d'un regidor per exercir el càrrec d'un
80% de jornada sencera;
Atès que es troba convenient que la senyora Laura Anglada Seara passi a tenir una
dedicació del 80% de jornada sencera amb la retribució de la quantia bruta mensual de 1.688
€ per 14 pagues (2 extres els mesos de juny i desembre), atès que se li atribuiran més feines
de les delegacions que té atorgades;
Atès que a la senyora Laura Anglada Seara se li van delegar, mitjançant Resolució de
l'Alcaldia número 133 de dia 7-07-2015, les facultats «compartides» de dirigir i gestionar el
PROJECTE DE CIUTAT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA, les quals van ser modificades
mitjançant la Resolució d'Alcaldia número 157 de 30-07-2015 en el sentit que les delegacions
en matèria de PROJECTE DE CIUTAT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA van passar a ser
competència «exclusiva» de la senyora Laura Anglada Seara amb les facultats de dirigir,
gestionar i resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers (exp. 2015/006005);
Atès que, mitjançant la Resolució d'Alcaldia número 000025 del 2-03-2016, es va modificar el
règim de delegacions de competència d'aquesta alcaldia i es van atorgar a la regidora
senyora Laura Anglada Seara les facultats de dirigir, gestionar i resoldre mitjançant actes
administratius que afectin tercers en les matèries relatives a IGUALTAT (exp. 2015/006005);
Atès que la regidora portarà a terme, també, les tasques següents:
•
•
•

•

Coordinar el Pla d'activitats (culturals, educatives, esportives, veïnals...) amb tercers i
de l'Ajuntament mateix.
Establir i fer complir els criteris de col·laboració amb les associacions a través de
subvencions (Pla de subvencions), cessió de material, cessió d'espais municipals...
Coordinar i assegurar la transversalitat en la commemoració dels dies internacionals
(Dia Internacional de la Dona, Dia Mundial del Medi Ambient, Dia Europeu sense
Cotxes, Dia Mundial del Turisme, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència
contra les Dones...) i altres adhesions municipals o supramunicipals.
Coordinar i elaborar el Pla d'igualtat;

Atès que la senyora Laura Anglada Seara substituirà el senyor José López Bosch a les tres
meses generals de negociació de l'Ajuntament (la de personal funcionari, la de personal
laboral; i la de personal funcionari i laboral) i en tots els temes relacionats amb el Servei de
Personal en el qual el PSM hi té un representant (Comitè de Seguretat i Salut...);
Per tot l'exposat,
RESOLC:
PRIMER: Aprovar la dedicació de la senyora Laura Anglada Seara en un 80% de la jornada
sencera, i percebre en concepte de retribucions la quantia bruta mensual de 1.688 € per 14
pagues (2 extres els mesos de juny i desembre) amb efectes de l'endemà d'aquesta
resolució.
SEGON: Notificar aquesta resolució a la persona interessada.
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TERCER: Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
QUART: Donar compte d'aquesta resolució al Ple en la primera sessió que se celebri.
L'alcaldessa
Davant meu,
Joana Gomila Lluch
La secretària,
Caterina Barceló Martí
Ciutadella de Menorca, 13/01/2017"
1.6. Resolució d'Alcaldia número 000004 de 13-01-2017 sobre aprovar la modificació de
la composició de diferents comissions informatives del Grup Municipal PSM Més per
Menorca (exp. 2015/005921)
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚMERO 000004 DE 2017
Atès que el Ple de l'Ajuntament, en la sessió extraordinària i urgent de dia 28-12-2016 (exp.
2015/005922), va aprovar la modificació de la relació de càrrecs de la corporació que
exerciran en règim de dedicacions parcials, ja que el senyor José Antonio Juaneda Mercadal
va renunciar a les seves retribucions econòmiques corresponents a un 50 % de dedicació
(registre d'entrada 15953 de 10-10-2016); i es va trobar convenient que la senyora Laura
Anglada Seara assumís més responsabilitats i dedicació dins el desenvolupament de les
competències que té atribuïdes, i potenciar la participació ciutadana com a base del
desenvolupament de la ciutat, així com també afegir la tasca de planificació d'activitats;
Atès que, mitjançant la Resolució d'Alcaldia número 000003, de 13 de gener de 2017, es va
modificar la dedicació de la senyora Laura Anglada Seara en un 80 % de la jornada sencera
per un increment de les tasques a realitzar;
Atès que es fa necessari un canvi en la composició dels membres de les diferents comissions
del Grup Municipal del PSM Més per Menorca;
Per tot l'exposat,
RESOLC:
PRIMER: Aprovar la modificació de la composició de les diferents comissions informatives del
Grup Municipal PSM Més per Menorca, que quedarà de la manera següent:
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ORGANITZACIÓ I SEGURETAT
President: Oriol Baradad Baldomà
Titular: José López Bosch
Suplents: Marta Marquès Seguí i Laura Anglada Seara
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I D'ENTORN
Titulars: José López Bosch i Marta Marquès Seguí
Suplents: José Antonio Juaneda Mercadal i Oriol Baradad Baldomà
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COMISSIÓ INFORMATIVA SOCIOEDUCATIVA
President: José Antonio Juaneda Mercadal
Titular: Laura Anglada Seara
Suplents: Marta Marquès Seguí i Oriol Baradad Baldomà
COMISSIÓ INFORMATIVA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Titulars: José Antonio Juaneda Mercadal i Laura Anglada Seara
Suplents: José López Bosch i Oriol Baradad Baldomà
SEGON: Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
TERCER: Donar compte d'aquesta resolució al Ple en la primera sessió que se celebri.
L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 13/01/2017"
1.7. Resolució d'Alcaldia número 000006 del 23-01-2017 sobre nomenar la Sra. Noemí
Camps Villalonga, segona tinent d'alcaldessa, en qualitat d'alcaldessa accidental els
dies 30 i 31 de gener de 2017 (exp. 2017/001118).
RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚMERO 000006 DE 2017
Atès que, per absència de la Sra. JOANA GOMILA LLUCH, alcaldessa, els dies 30 i 31 de
gener del 2017, es fa necessari el nomenament d'una persona que exerceixi les atribucions
de l'alcaldessa, d'acord amb el reglament legalment vigent respecte a açò;
RESOLC:
Nomenar la Sra. NOEMÍ CAMPS VILLALONGA, segona tinenta d'alcaldessa, en qualitat
d'alcaldessa accidental els dies 30 i 31 de gener de 2017.
L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 23/01/2017"
1.8. Acord de la Junta de Govern de dia 28-12-2016 sobre l'aprovació de la relació de
factures de crèdit reconegut 20/2016, (exp. 2016/011257).
"Que la Junta de Govern en sessió ordinària de dia 28-12-2016, a proposta del regidor
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delegat de Serveis Econòmics, va adoptar, entre d'altres, l'acord següent:
"ASSUMPTE: Aprovació de la relació de factures núm. 20/2016 de crèdit reconegut.
INFORME: Vista la relació de factures núm. 20/2016 de crèdit reconegut per un import brut
de 918,20 € (import líquid de 995,39 €);
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.
Els presents acorden que en queden assabentats.
2. Proposta de nomenament de representant de l'AFARGA (Associació de Familiars de
Residents del Geriàtric Assistit de Ciutadella) al Consell Rector del Patronat Municipal
de l'Hospital de Ciutadella de Menorca (exp. 2017/000329)
Es dóna compte d'una proposta d'Alcaldia, de dia 13 de gener de 2017, que va ser
dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa en sessió extraordinària de dia 20 de
gener de 2017, amb els vots a favor del PSM (2) i del PSOE (1), i les reserves de vot del PP
(2) i d'UPCM (1), que, copiada literalment, diu:
«Assumpte: NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE L'AFARGA AL CONSELL RECTOR
DEL PATRONAT MUNICIPAL DE L'HOSPITAL
Atesa l'aprovació definitiva dels nous estatuts del Patronat Municipal de l'Hospital publicats
en el BOIB núm. 116 de l'1 d'agost de 2015;
Atès l'acord del Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària celebrada dia 30 de juliol de
2015, mitjançant el qual s'aprova el nomenament dels representants a l'òrgan col·legiat del
Consell Rector del Patronat Municipal de l'Hospital;
Atès que la Sra. F. C. M. era la representant de l'AFARGA en el Consell Rector i, amb motiu
de la defunció del seu familiar, ha deixat de ser-ho;
Vist l'escrit presentat per l'AFARGA, on proposen el nomenament del Sr. M. G. A. com a
representant de l'Associació en el Consell Rector;
Atès el capítol II, secció II, article 9è, d'organització i funcionament del Consell Rector del
Patronat 9.1 dels nous estatuts del Patronat Municipal de l’Hospital, que estableix que els
membres seran nomenats pel Ple de l'Ajuntament a proposta de l'Alcaldia;
Vist el certificat emès en data del 9-01-2017 per la secretària de l'AFARGA, amb el vistiplau
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del president,
PROPÒS:
PRIMER. Nomenar el Sr. M. G. A. membre del Consell Rector del Patronat Municipal de
l'Hospital en representació de l'AFARGA.
SEGON. Notificar aquest acord a les persones interessades.»
L'alcaldessa dóna compte de la proposta i no hi ha cap més intervenció.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que s'APROVA per unanimitat (18 vots dels membres
presents, atès que el Sr. Baradad encara no s'havia incorporat a la sessió plenària)».
3. Proposta d'aprovació de la despesa plurianual de sis anualitats (del 2017 al 2022)
amb relació al pagament de diverses quantitats derivades de l'execució del contracte
«Elaboració del projecte i execució de les obres del parc d'astronomia i medi ambient
de Ciutadella de Menorca» (sentència 383/15, de 27-10-2015, del procediment ordinari
39/2013 seguit pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca (exp.
2017/000332)
Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat d'Hisenda i Gestió Tributària dels Serveis
Econòmics de l'Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana, de dia 13 de gener de 2017, que
va ser dictaminada a la Comissió Informativa d'Organització i Seguretat, en sessió
extraordinària de dia 19 de gener de 2017, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC) i 2
reserves de vot (PP i UPCM), que, copiada literalment, diu:
«ASSUMPTE: Aprovació de la despesa plurianual amb relació al pagament de diverses
quantitats derivades de l'execució del contracte «Elaboració del projecte i execució de
les obres del parc d'astronomia i medi ambient de Ciutadella de Menorca» (sentència
383/15 de data 27 d'octubre de 2015, amb relació al procediment ordinari 39/2013
seguit pel Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Palma de Mallorca)
La sentència 383/15, de data del 27 d'octubre de 2015, amb relació al procediment ordinari
39/2013 i seguit pel Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Palma de Mallorca,
interposat per l'entitat Unión Temporal de Empresas Gomila SA y ABCN Concept SL (UTE
Observatorio Ciutadella) contra el Consorci Pla Mirall de Ciutadella de Menorca (Ajuntament
de Ciutadella de Menorca), estima parcialment la demanda presentada i fixa les quantitats a
pagar per aquest ajuntament a l'empresa (UTE Observatorio Ciutadella).
Atès que, en data del 26 de novembre de 2015, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de
Palma de Mallorca comunica a aquest ajuntament la fermesa de la sentència dictada;
Atès que l'import a pagar com a conseqüència de la sentència fa inassumible el pagament en
una sola vegada, ateses les dotacions pressupostàries de l'Ajuntament de Ciutadella dins del
present exercici;
Atès que la primera proposta per part de l'empresa era perquè el pagament total es realitzàs
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en un termini màxim de quatre anys;
Atès que, per part de l'Ajuntament, es va demanar a l'empresa la possibilitat de dividir el
pagament en sis anualitats per motius de disponibilitats pressupostàries i que l'empresa s'hi
va avenir sempre que es respectés l'interès proposat per ells mateixos, inicialment, del 6%;
Atès que, una volta quantificat el deute que s'assenyala a la sentència referida, l'Ajuntament
de Ciutadella ha d'abonar a la UTE un total d'1.221.835,40 € de principal més 186.632,03 €
en concepte d'interessos, la qual cosa importa un total d'1.408.467,43 €;
Atès que s’han mantingut converses amb l'empresa per tal d’acordar el pagament de l’import
a través d’una despesa plurianual de sis anualitats (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022), tot
de conformitat amb el calendari que s'adjunta a continuació;
Per tot l’exposat, qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER. Declarar com a despesa plurianual el pagament del deute derivat de la sentència
judicial 383/15, de data 27 d'octubre de 2015, l'import del qual s'ha quantificat en un total
d'1.408.467,43 €.
SEGON. Fixar com a període de pagament els exercicis 2017, 2018, 2019 i 2020, 2021 i
2022, essent les quanties a satisfer en concepte de capital les següents:
DATA DE PAGAMENT INTERESSOS 6%

PRINCIPAL

TOTAL

Gener 17

0,00 €

175.000,00 €

175.000,00 €

Gener 18

62.810,12 €

200.000,00 €

262.810,12 €

Gener 19

50.810,12 €

212.000,00 €

262.810,12 €

Gener 20

38.090,12€

224.720,00 €

262.810,12 €

Gener 21

24.606,92 €

238.203,20 €

262.810,12 €

Gener 22

10.314,73 €

171.912,20 €

182.226,93 €

Açò no obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, resoldrà.»
Intervencions
Intervé el Sr. López Bosch, que dóna compte de la proposta.
Intervé el Sr. Benejam Escanellas, que confirma que entén que hi ha hagut un acord amb
l'empresa, motiu pel qual el vot del grup Popular serà favorable.
Intervé el Sr. López Bosch, que confirma que sí que s'han mantingut converses amb
l'empresa, que la primera opció de l'empresa no era aquesta, però van acceptar aquesta
proposta de l'Ajuntament.
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Intervé el Sr. Triay Lluch, que confirma el vot favorable del seu grup, per considerar que
afavoreix l'Ajuntament el fraccionament que s'ha acordat; tot i que sol·licita que consti en acta
que el seu grup no està d'acord amb els sobrecostos ni amb altres actuacions que no acaben
d'entendre, encara que s'ha d'assumir que s'han de pagar, perquè la sentència així ho indica.
La Sra. Alcaldessa confirma que el vot de l'equip de govern és també pel pagament, no per
tot el que es va fer amb el projecte.
En el moment de la votació s'incorpora a la sessió el senyor Baradad Baldomà, que fins
llavors no hi era.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que s'APROVA per unanimitat (19 vots a favor dels
membres presents)
4. Proposta relativa a la derogació de l'anomenat «impost al sol» i a favor de
l'autoconsum mitjançant energies renovables (exp. 2017/000291)
Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada del Servei de Medi Ambient de l'Àrea
de Territori i Entorn, de dia 12 de gener de 2017, que va ser dictaminada a la Comissió
Informativa Permanent extraordinària de Territori i Entorn, de dia 20 de gener de 2017, amb
el vot favorable dels representants del PSM (2), del PSOE (1) i de GxC (1); i la reserva de vot
dels representants del PP (2) i d'UPCM (1), que, copiada literalment, diu:
«ASSUMPTE: Proposta relativa a la derogació de l'anomenat "impost al sol" i a favor
de l'autoconsum mitjançant energies renovables
Atès que la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i, en concret, el Reial decret
llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la càrrega tributària
suportada per part dels contribuents de l'import sobre la renda de les persones físiques
estableixen l'obligació per part de les instal·lacions d'autoconsum de contribuir al finançament
dels costos i serveis del sistema en la mateixa quantitat que la resta de consumidors;
Atès que aquesta normativa preveu exempcions per a aquells casos en què l'autoconsum
suposi una reducció de costos per al sistema, i transitòriament fins al 31 de desembre de
2019, per a les instal·lacions existents de cogeneració;
Atès que el 9 d'octubre de 2015 es va aprovar el Reial Decret 900/2015, pel qual es regulen
les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de
subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum;
Atès que aquest reial decret no permet a l'autoproductor vendre l'excedent d'energia
generada, i obliga que siguin les companyies elèctriques les que atorguin el permís a les
instal·lacions particulars; a més, implanta el famós «impost al sol», que obliga els productors
d’energia per a l’autoconsum a pagar un peatge per l’energia generada i autoconsumida, al
marge que aquesta no s’aboqui a la xarxa exterior de distribució;
Atès que, en un principi, en el cas de les Illes Balears, el Reial decret preveia exempcions i
reduccions per a instal·lacions de menys de 10 kW;
Atès que el Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital ha fet públic que, a partir del gener
16

Versió web

de 2017, té previst aprovar un nou reial decret que, en el cas de Menorca, preveu modificar la
regulació de «l'impost al sol», el que en la pràctica afegirà costos per a categories i períodes
que fins ara tenien valor zero, i l'augment d'altres de tal manera que «l'impost al sol» a pagar
serà més alt a les illes que al territori peninsular;
Atès que en un model energètic sostenible és prioritari avançar en el camí del foment de les
energies renovables de manera sincronitzada amb una estratègia d'estalvi i d'eficiència
energètiques, ja que aquests àmbits són complementaris; és a dir que cal impulsar les fonts
energètiques renovables fins al seu màxim potencial, però, al mateix temps, reduir les
necessitats energètiques de la societat a uns valors que permetin que les energies
renovables en siguin el component principal; les energies renovables han de ser l’aposta
estratègica de futur perquè són netes, es restitueixen gratuïtament, i poden ser part de la
solució al problema energètic a llarg termini; tanmateix representen el recurs energètic
autòcton més important de les Illes Balears i el seu aprofitament energètic redueix la
dependència energètica externa;
Atès que, en comparació amb les energies renovables, les fonts d'energia no renovables,
com el carbó, el petroli, el gas natural i l'urani, són molt contaminants, i, per tant, són
considerades energies brutes, ja que la seva utilització és causa directa d'importants danys
en el medi ambient i en la societat: destrucció d'ecosistemes, danys en boscos i aqüífers,
malalties, reducció de la productivitat agrícola, corrosió d'edificacions, de monuments i
d'infraestructures, accidents nuclears, deteriorament de la capa d'ozó o la pluja àcida...,
sense oblidar els efectes indirectes com els accidents en sondatges petrolífers i mines de
carbó o la contaminació per vessaments químics o de combustible; a més, la combustió dels
combustibles fòssils (gas, carbó, petroli) emet a l'atmosfera gasos d'efecte hivernacle, com
són el diòxid de carboni (CO2), el metà (CH4) i l'òxid nitrós (N2O), entre d'altres;
Atès que, per altra banda, la Comissió Europea promou, des del 2008, el Pacte dels alcaldes
pel clima i l’energia, al qual el Plenari de l'Ajuntament de Ciutadella es va adherir l'any 2010,
amb l'objectiu de reduir, com a mínim, un 20% de les emissions de CO2 per al 2020; els
objectius són fixats en l'àmbit de la UE, però allò que té de significatiu el Pacte és que l'acció
té lloc a escala local, a través dels diferents plans d'acció que es presenten i desenvolupen a
les diferents ciutats/regions que hi participen;
Atès que la Comissió Europea va engegar el nou Pacte dels alcaldes pel clima i l’energia, de
caràcter conjunt, en una cerimònia celebrada el 15 d’octubre de 2015 en la seu del Parlament
Europeu a Brussel·les; De forma simbòlica, es donà suport als tres pilars d’aquest pacte
reforçat: l’atenuació, l’adaptació i l’energia segura, sostenible i assequible; els signants donen
suport a una visió comuna per a l’any 2050: accelerar la descarbonització dels seus territoris,
enfortir la seva capacitat d’adaptació als efectes inevitables del canvi climàtic i permetre als
seus ciutadans l’accés a fonts d’energia segures, sostenibles i assequibles; igualment, les
ciutats signants prometen actuar per assolir l’objectiu de la UE de reduir en un 40% dels
gasos d’efecte hivernacle fins al 2030, així com promoure l’adopció de mesures conjuntes per
a l’atenuació del canvi climàtic i l’adaptació a aquest;
Atès que l'autoconsum a través d'energies renovables és una excel·lent solució per resoldre
molts dels problemes energètics actuals i es correspon amb les polítiques comunitàries per
aconseguir un model energètic més just i sostenible, i per lluitar contra el canvi climàtic;
Per tot l'exposat, qui subscriu
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PROPOSA:
Primer. Instar el govern de l'Estat a paralitzar qualsevol modificació del Reial decret 900/2015
que suposi un augment del peatge sobre energies renovables per a autoconsum.
Segon. Instar al govern de l'Estat perquè derogui el Reial decret 900/2015, ja que representa
la normativa més restrictiva pel que fa a l'autoconsum de renovables de tot el planeta, i frena
el necessari desenvolupament de les energies netes a les Illes i a tot l'Estat;
Tercer. Instar el Govern de l’Estat a eliminar els impediments i les traves injustificades a
l’autoconsum i l’autogeneració elèctrica, així com a complir amb l'estratègia UE2020 en
matèria energètica, i s'apliqui un pla integral d'incentius i bonificacions tributàries a les
energies renovables d'autoconsum, i a donar compliment als compromisos adquirits respecte
de l'objectiu que tot el territori estatal arribi a produir un 20% de l'energia consumida a través
d'energies renovables;
Quart. Notificar aquest acord al Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, i a la Direcció
General d'Energia del Govern de les Illes Balears.
No obstant, el Plenari Municipal, amb el seu superior criteri, resoldrà."
Intervencions
Intervé la senyora Marquès Seguí, que dóna compte de la proposta, i fa una exposició dels
inconvenients i avantatges d'un i altre tipus d'energia. Fa menció de dues esmenes
sol·licitades pel grup Popular.
Intervé el Sr. Benejam Escanellas per donar la conformitat a les modificacions duites a terme
per l'equip de govern sobre les esmenes presentades. Així mateix, confirma que el vot del
seu grup serà favorable.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que sol·licita que es confirmi quin és el redactat final del segon punt
de la proposta.
Intervé la Sra. Marquès Seguí, que llegeix la redacció definitiva del segon punt de la
proposta: «Instar el Govern de l'Estat que revisi el Reial decret 900/2015, a fi d'eliminar el
peatge per les instal·lacions d'autoconsum en els territoris que apostin, de manera decidida,
per les energies renovables i, especialment, els territoris declarats reserva de la biosfera.»
Intervé el Sr. Triay Lluch, que considera que era molt millor l'anterior redactat, ja que creu que
no s'han de discriminar els habitants de països on s'aposti manco per les energies
renovables. Fa palesa la seva consideració de la gran restricció del Decret 900/2015, on es
preveuen multes, per no donar d'alta al registre una instal·lació d'autoconsum, de fins a
seixanta milions d'euros. Fa una explicació sobre l'expressió «impost al sol» i la seva creació
entre alguns mitjans de comunicació estrangers i les opinions respecte d'aquest impost fora i
dins del mateix territori espanyol. Fa menció dels costos abusius i dels grans beneficis de les
elèctriques, i de la legislació actual que ho permet. Fa referència també a la Plataforma per
un nou model energètic i les fites aconseguides per aquesta, i els criteris que la promouen.
S'inicia un debat per tal de clarificar quina ha de ser la redacció correcta dels punts de la
proposta per a la seva votació que, finalment, han quedat definits de manera següent:
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«Primer. Instar el Govern de l'Estat a revisar i paralitzar qualsevol modificació del Reial
decret 900/2015 que suposi un augment del peatge sobre energies renovables per a
autoconsum.
Segon. Instar el Govern de l'Estat que derogui el Reial decret 900/2015, ja que representa la
normativa més restrictiva pel que fa a l'autoconsum de renovables de tot el planeta, i frena el
necessari desenvolupament de les energies netes a les Illes i a tot l'Estat.
Tercer. Instar el Govern de l’Estat a eliminar els impediments i les traves injustificades de
l’autoconsum i l’autogeneració elèctrica, així com a complir l'estratègia UE2020 en matèria
energètica, a aplicar un pla integral d'incentius i de bonificacions tributàries a les energies
renovables d'autoconsum, i a complir els compromisos adquirits respecte a l'objectiu que tot
el territori estatal arribi a produir un 20% de l'energia consumida a través d'energies
renovables.
Quart. Acordar l'adhesió del Ple de l'Ajuntament de Ciutadella a la proposició de llei
presentada dia 25 de gener de 2017 per la majoria de grups parlamentaris de les Corts
Generals, que exigeix canviar part de la Llei del sector elèctric de 2013 i del Reial decret
900/2015 per despenalitzar les instal·lacions d'autoconsum fotovoltaiques i eòliques, i que es
puguin rendibilitzar.
Cinquè. Instar el Govern de l'Estat que revisi el Reial decret 900/2015 a fi d' eliminar el
peatge a les instal·lacions d'autoconsum, especialment als territoris declarats Reserva de la
Biosfera.
Sisè. Notificar aquest acord al Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, i a la Direcció
General d'Energia del Govern de les Illes Balears.»
Intervé el Sr. Benejam Escanellas per sol·licitar el vot dels punts per separat. Demana
disculpes al Sr, Triay per no haver-li fet extensives les esmenes a la proposta.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que fa referència a les confrontacions polítiques entre les formes de
liberalisme i intervencionistes de l'Estat, i el desenvolupament d'aquestes als diferents partits
de dissemblant ideologia. Torna a fer paleses les formes abusives de les elèctriques, els seus
beneficis acumulats i les normatives permissives que les afavoreixen. Posa de manifest que
mentre la factura del llum augmentava, el govern va decidir crea un nou impost sobre les
energies renovables, per poder-hi carregar bona part dels ajuts del sector elèctric, i penalitzar
l'autoconsum. Per tant, l'intervencionisme del PP, diu, diametralment oposat als principis ètics
i essencials que constitueixen la justificació de les polítiques intervencionistes, raonablement
justes, ja que no tenen en compte els interessos de la majoria. Confirma el seu vot a favor de
la proposta.
Intervé la Sra. Marquès Seguí per explicar que les traves que es posen a l'autoconsum vénen
fortament provocades per les pressions de les elèctriques sobre l'Estat. Expressa la seva
complaença en el fet que el Ple hi hagi acord sobre la proposta, encara que hi hagi matisos.
Acord
Es fa la votació per separat dels sis punts resultants de la proposta.
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En la votació del primer punt de la proposta, esmenat pel PP i després pel PSM,
s'APROVA per unanimitat (19 vots a favor dels membres presents).
En la votació del segon punt de la proposta, com es presenta, s'APROVA per catorze (14)
vots a favor (6 del PSM MxM, 4 del PSOE, 2 de GxC i 2 d'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, el senyor Sergio SERVERA
MORENO, el senyor Sebastià SERVERA MOLL, el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor
Antonio FLORIT PONS; i cinc (5) vots en contra (PP): els del senyor Diego PONS PONS, la
senyora María Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS,
la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE i la senyora Nuria TORRENT PALLICER.
En la votació del tercer punt de la proposta, tal com es presenta, s'APROVA per
unanimitat (19 vots a favor dels membres presents).
En la votació del quart punt de la proposta, que és una esmena d'addició del Grup
Municipal d'UPCM en el sentit d'afegir un punt a la proposta i que passa a ocupar aquest lloc,
s'APROVA per catorze (14) vots a favor (6 del PSM MxM, 4 del PSOE, 2 de GxC i 2
d'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, el senyor Sergio
SERVERA MORENO, el senyor Sebastià SERVERA MOLL, el senyor Juan TRIAY LLUCH i el
senyor Antonio FLORIT PONS; i cinc (5) vots en contra (PP): els del senyor Diego PONS
PONS, la senyora María Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM
ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE i la senyora Nuria TORRENT
PALLICER.
En la votació del cinquè punt de la proposta, que és una esmena del PP en el sentit
d'afegir un punt a la moció, i esmenat pel PSM, s'APROVA per unanimitat (19 vots a favor
dels membres presents).
En la votació del sisè punt de la proposta, tal com es presenta (abans de ser esmenada la
proposta era el quart punt), s'APROVA per unanimitat (19 vots a favor dels membres
presents).
5. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació al Pla de voluntariat ambiental de
les Illes Balears (exp. 2017/000362)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d'entrada
telemàtic 000671 de 16 de gener de 2017, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa
Socioeducativa, en sessió extraordinària de dia 20 de gener de 2017, 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,
traduïda del castellà al català, diu:
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«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'interès en la participació activa per a la millora de la qualitat de vida i dels interessos
generals dels ciutadans ha fet que, d'una manera totalment lliure, voluntària i altruista,
aquests desenvolupin accions tan importants que ajuden a la no-paralització de l'activitat
econòmica i social.
A causa de l'esperit solidari de l'ésser humà, el moviment voluntari passa per una etapa de
creixement. La participació de la societat civil és un dret reconegut expressament en la
Constitució i en l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, així com l'obligació dels poders
públics de fomentar aquesta participació ciutadana i d'eliminar els obstacles que priven de la
llibertat, de la igualtat i del progrés de la societat.
La Llei de voluntariat de les Illes Balears ve regulada per la Llei 3/1998, de 18 de maig. Totes
les comunitats autònomes d'Espanya tenen una llei de voluntariat i, fins i tot, un programa de
voluntariat ambiental.
El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient té un pla de sensibilització i voluntariat
ambiental per a parcs nacionals i rius.
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en canvi, no en té cap.
Per tot açò, el Grup Municipal Popular presenta davant del Ple, per al seu debat i l'aprovació,
si és procedent, el següent:
1. Instar el Govern Balear a iniciar la redacció del Pla de voluntariat ambiental a les Illes
Balears, d'acord amb l'aprovació de la proposició no de llei RGE 3904/2016, aprovada al
Parlament de les Illes Balears.»
Intervencions
Intervé la Sra. Pericás Negrete, que dóna compte de la proposta.
Intervé la Sra. Anglada Seara, que considera positiva la moció, atesa la importància del
voluntariat i pel valor del medi ambient, especialment a Menorca. Posa de manifest que no
comparteix alguns dels arguments de la proposta, com és el fet que s'indica que el voluntariat
està en una etapa de creixement, quan realment les associacions tenen dificultats per trobar
voluntariat permanent. Manifesta la seva sorpresa per l'interès del PP per garantir la impulsió
d'aquest pla del voluntariat ambiental en espais naturals protegits, quan en determinades
èpoques d'anteriors governs es va desmantellar de personal els parcs naturals protegits.
Explica que el voluntariat mai no pot substituir el personal. Confirma el seu vot favorable.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que confirma el vot favorable del seu grup, encara que considera
que seria una moció més pròpia de presentar-se al parlament.
Intervé la Sra. Pericás Negrete, que agraeix els vots favorables. Està d'acord que el
voluntariat no ha de substituir el personal.
Acord
Se sotmet la moció a votació, que s'APROVA per unanimitat (19 vots a favor dels membres
presents).
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6. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la participació ciutadana en
l'ús de l'edifici de la plaça de la Catedral (conegut anteriorment amb el nom de la
ferreteria de Ca SAVI), (exp. 2017/000363)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d'entrada
telemàtic 000671 de 16 de gener de 2017, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa
Socioeducativa, en sessió extraordinària de dia 20 de gener de 2017, 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,
traduïda del castellà al català, diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l'edifici propietat del Consell Insular, situat a la plaça de la Catedral i conegut
anteriorment com Ca l'AVI, dedicat a comerç, va ser novament recuperat per la finalització del
contracte el passat gener del 2015;
Atès que l'edifici esmentat està localitzat en la plaça més emblemàtica i cèntrica de
Ciutadella;
Atès que l'esmentat edifici requerirà una rehabilitació interior important davant de l'estat en
què es troba;
Atès que, ni durant el 2015 ni durant el 2016, el Consell Insular no ha presentat cap proposta
per al possible ús de l'edifici en qüestió;
Atès que el Ple del Consell Insular, i a proposta del Grup Popular, va aprovar iniciar un
procés de debat i participació ciutadana a fi de poder saber quines podrien ser les utilitats i/o
els serveis que es podrien oferir i/o ubicar en aquest edifici;
Per tot allò que s'ha exposat, el Grup Municipal Popular presenta davant del Ple, per al seu
debat i l'aprovació, si és procedent, el següent:
1. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella s'adhereix a la proposta aprovada pel Ple del Consell
Insular a fi d'iniciar i/o col·laborar en el procés de participació ciutadana per a conèixer els
possibles usos i/o serveis de l'edifici situat a la plaça de la Catedral.
2. L'Ajuntament de Ciutadella es compromet a consensuar amb el Consell Insular l'ús o el
servei que es vulgui donar a l'edifici amb la finalitat que aquest s'adapti a les necessitats dels
ciutadans.»
Es va esmenar el punt segon de la moció:
«L'Ajuntament de Ciutadella insta el Consell Insular de Menorca que, amb l'objectiu de poder
ser partícip en la determinació de quin podria ser l'ús i/o la destinació de l'edifici situat a la
plaça de la Catedral, sigui convocat des d'un inici i fins a la finalització a totes les reunions i
trobades que es realitzin i que tenguin com a punt a tractar l'ús de l'edifici esmentat".
Intervencions
Intervé la Sra. Pericás Negrete, que dóna compte de la moció. Així mateix deixa palès que el
Sr. Vilafranca, director general del CIM de l'anterior legislatura, juntament amb un arquitecte
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tècnic del CIM, van fer una inspecció tècnica i amb la qual es van detectar nombroses
deficiències. Fa una relació del seguiment fet pel partit Popular de llavors ençà.
Intervé la Sra. Anglada Seara, que confirma que l'equip de govern està d'acord amb els dos
punts de la moció, perquè creuen que l'ús de l'edifici (Ca SAVI) ha de passar per la
participació ciutadana, que és un eix transversal amb el qual tenen forta convicció, ja que el
consideren un edifici emblemàtic. Creu que la participació ciutadana, a banda de crear una
opinió, també dóna empoderament a la ciutadania, per educar-la i perquè s'apropiï dels
projectes. Confirma que des del Consell Insular els han confirmat que tindrien en compte
l'Ajuntament i que seria informat de tot el procés.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que sol·licita la votació dels punts per separat. Confirma que faran
un vot favorable al segon punt. Posa de manifest que el seu grup no comparteix l'entusiasme
per allò que es diu participació ciutadana en segons quines circumstàncies, perquè aquesta
participació és molt petita quant a percentatge i acaba decidint molt poc. Considera que la
democràcia participativa és correcta dins un partit, però prendre decisions dels municipis i
d'àmbits superiors d'una forma pretesament assembleària pot induir a greus errors, perquè hi
participa molt poca gent i perquè els que hi participen no disposen de tota la informació
necessària. Per tots aquests motius faran un vot d'abstenció en el primer punt.
Intervé la Sra. Pericás Negrete, que agraeix els vots favorables dels respectius grups, i
confirma que la seva moció està basada en la proposta que es va aprovar al Consell.
Intervé la Sra. Anglada Seara, que explica que la democràcia participativa, per ella, no es
redueix a anar a votar cada quatre anys, sinó que es tracta que el ciutadà pugui participar.
Els reptes són aconseguir que el nombre màxim de gent hi participi, per formar ciutadans i
ciutadanes actius, implicats i responsables, que no ho deleguin tot a l'administració.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que explica que, a banda de la propaganda que pugui implicar fer
que els projectes siguin participatius, creu que hi ha molts altres aspectes en què s'hi podria
participar; considera que es dóna participació en temes que interessen a molt poca gent.
Considera que la democràcia participativa ha de permetre als ciutadans participar en molts
altres temes, perquè creu que si un model funciona, ha de funcionar en tots els aspectes.
Intervé la Sra. Alcaldessa, que diu que tot pot ser participatiu sempre que el ciutadà estigui
ben informat.
Intervé el Sr. Triay Lluch per confirmar que es demana participació en temes que no
interessen als ciutadans. Fa palès que el seu grup, UPCM, també donaria suport a la
participació ciutadana; fins i tot en aspectes com taxes, IBI o sous dels regidors, i puntualitza
que avui en dia els sous són bastant correctes.
Acord
Es fa la votació separada dels dos punts de la moció.
En la votació del primer punt de la moció, s'APROVA per desset (17) vots a favor (6 PSM
MxM, 4 PSOE, 2 GxC i 5 PP): 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
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SEARA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, el senyor Juan Andrés GARCÍA CORRO,
la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, el senyor
Sergio SERVERA MORENO i el senyor Sebastià SERVERA MOLL, el senyor Diego PONS
PONS, la senyora María Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM
ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE i la senyora Nuria TORRENT
PALLICER; i dues (2) abstencions de vot (UPCM): les del senyor Juan TRIAY LLUCH i el
senyor Antonio FLORIT PONS.
En la votació del segon punt de la moció esmenat pel Grup Municipal del PP, s'APROVA per
unanimitat (19 vots a favor dels membres presents).
7. Moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM)
d'instar la Conselleria de Sanitat del Govern de les Illes Balears a autoritzar
expressament els funerals de cos present dels difunts inclosos en el Grup II, referent
al Decret 105/1997 (exp. 2017/000355)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca
(UPCM), amb registre d'entrada 000694 del 16 de gener de 2017, que va ser dictaminada a
la Comissió Informativa Permanent extraordinària de Territori i Entorn de dia 20 de gener de
2017, amb el vot favorable del representant d'UPCM (1) i la reserva de vot dels representants
del PP (2), PSM (2), PSOE (1) i GxC (1), que, traduïda del castellà al català, diu:
Després de l'aprovació pel Ple ordinari de novembre de l'Ajuntament de Ciutadella de la
moció d'UPCM per mitjà de la qual instàvem la Conselleria competent del Govern Balear a
modificar el nou decret "pel qual es regula l'exercici de la sanitat mortuòria de les Illes
Balears" que prepara el Govern Balear perquè es puguin continuar oficiant-se funerals de cos
present, el dia 30 d'aquell mateix mes apareixia la notícia: "La consellera de Salut afirma que
és necessari fer canvis a l'esborrany del decret sobre sanitat mortuòria que es tramita per a
'atendre les peticions que permeten unir les tradicions religioses i la protecció sanitària'.
D'aquesta manera, obre la porta a regular la celebració d'aquest tipus de cerimònies, la
pràctica de les quals està molt estesa a Menorca, Eivissa i Formentera".
Unes raons que coincidien amb les exposades en la moció, i que, curiosament, des de la
Conselleria van manifestar públicament que coneixien, fins i tot abans de ser aprovades pel
Ple. Hi explicàvem 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 les creences dels difunts i dels seus familiars, i permetre aquelles que,
sense presentar risc per a la salut pública, siguin concordes a les últimes voluntats o
creences dels finats i ajudin a reconfortar-ne els familiars i amics en uns moments tan
difícils"; al mateix temps que instàvem 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 respectar els costums, les idees i les creences dels difunts i
dels seus familiars que no impliquin riscos sanitaris i, més concretament, que es modifiqui
l'art. 20.1 del projecte de decret, s'eliminin prohibicions innecessàries i es reguli que puguin
seguir realitzant-se funerals de cos present".
Així que, en vista d'aquesta palpable coincidència quant als arguments, havíem d'agrair, en
principi, aquest canvi positiu en l'actitud de la Conselleria.
En la mateixa notícia apareixia una columna titulada: "Més considera que la prohibició no
s'entendria", davall el titular de la qual es llegia: «Més per Menorca s'uneix a les crítiques per
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la intenció inicial del Govern de prohibir els funerals de cos present. Al seu entendre, "la
ciutadania no entendria una decisió així"; consideren que "el decret ha de respectar al màxim
els costums de cada illa, ja siguin religioses o civils, sobre com acomiadar els difunts". Així
mateix, veuen possible mantenir els requisits sanitaris i, al mateix temps, les tradicions, "com
es fa en altres territoris". Per tot açò, defensen un nou període d'exposició pública per a
incorporar aquestes modificacions».
Unes paraules que també coincidien amb els nostres arguments i també implicaven un
substancial canvi d'actitud, almanco quant al vot emès pel "Grup Municipal del PSM-Més per
Menorca", que no va actuar en conseqüència amb aquelles declaracions públiques
posteriors, perquè es va abstenir en el Ple de l'Ajuntament de Ciutadella en la votació de la
moció d'UPCM, per mitjà de la qual es va iniciar l'oposició a la prohibició de funerals de cos
present. I unes paraules que també són d'agrair, a pesar que s' "uniren" una mica tard a "les
critiques" de la intenció de prohibir aquest tipus de funerals.
En realitat, inicialment, des de la Conselleria havien procedit a endurir la normativa vigent en
la matèria, ja que de l'article 26 del Decret 105/1997 actualment en vigor es desprèn que sí
que pot haver-hi funerals de cos present ("etapes de permanència en llocs públics o privats"),
si bé amb l' "autorització expressa de la Conselleria de Sanitat i Consum"; mentre, en canvi,
en el text del nou decret (art. 20.1) se suprimia tota referència a la possibilitat d'autorització
per part de la Conselleria, de manera que es disposava sense més ni més: "No es poden
establir etapes de permanència en llocs públics o privats", i s'hi introduïa un nou i molt
discutible article (20.2) que establia 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, diferent del tanatori".
És a dir que es feia més restrictiva la normativa en aquest sentit, ja que fins ara podia haverhi 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 tan subjectius com la
"notorietat" o la "rellevància"; mentre amb la nova normativa s'introduïen una sèrie de
condicions addicionals i una controvertible distinció o discriminació entre persones difuntes
"rellevants" i irrellevants, de manera que únicament podrien autoritzar-se "etapes de
permanència en llocs públics o privats" o funerals de cos present en el cas de les persones
difuntes que considerin de "rellevància o notorietat".
De totes maneres, la limitació menys severa que s'establia en el Decret 105/1997 en
comparació amb el més restrictiu redactat inicial del nou decret que prepara el Govern Balear
era tan absurda que mai no s'havia aplicat, de manera que s'oficiaven, amb tota normalitat i
sense necessitat que hi hagués "consentiment exprés de la Conselleria", funerals de cos
present dels difunts la causa de la mort dels quals estigués compresa en el Grup II, que són
les causes de la defunció de pràcticament totes les persones mortes a les Balears.
Els cadàvers del Grup I són "els que presenten un risc per a la salut pública perquè la causa
de la mort" de les quals ha estat alguna de les següents: "malalties infeccioses i
contagioses": "còlera, febre hemorràgica causada per virus, Ebola, encefalitis de CreutzfeldtJacob, diftèria, àntrax, pesta, carboncle", "així com altres que determini la Conselleria de
Salut per circumstàncies epidemiològiques o de salut pública excepcionals que afecten 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 al lloc
de la defunció, per la qual cosa en aquests casos està plenament justificat que no puguin
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oficiar-se els funerals amb el cos present.
Mentrestant, els del Grup II són "els que la causa de la defunció dels quals no s'inclou dins el
Grup I".
Així que pràcticament tots els cadàvers de persones mortes a la Comunitat i, evidentment, la
immensa majoria d'aquests són del Grup II, ja que el Grup I inclou diverses malalties
pràcticament eradicades epidemiològicament avui en dia i altres malalties o possibles causes
de la mort que en circumstàncies normals tenen una incidència extraordinàriament baixa.
Però, mentre, des de la Conselleria han anunciat la intenció de rectificar-ho, i suprimir la
prohibició absurda de poder oficiar funerals de cos present a persones mortes per les causes
compreses en el Grup II (que són normalment les causes de la defunció de totes les
persones mortes a la Comunitat Autònoma). Paradoxalment, ara resulta que en l'interval s'ha
començat a aplicar en tot Menorca aquesta prohibició que és tan innecessària i que no
s'havia aplicat mai, essent realment incoherent i sense tot sentit, que es duu a la pràctica
quan precisament la Consellera de Sanitat mateixa ha declarat que es modificarà el text del
nou decret per a permetre els funerals de cos present.
Raons per les quals el Grup Municipal d'UPCM presenta al Ple la moció següent:
Mentre no sigui promulgat el nou decret que autoritzi els funerals de cos present en les
oportunes condicions sanitàries, l'Ajuntament de Ciutadella, d'acord amb el que preveu
l'article 26 del Decret 105/1997, actualment en vigor, insta urgentment la Conselleria de
Sanitat del Govern Balear a autoritzar expressament els funerals de cos present dels difunts
la causa de la defunció dels quals estigui compresa en el Grup II (que són les causes de la
defunció de pràcticament totes les persones mortes a Balears).
Intervencions:
Intervé el Sr. Triay Lluch, que, abans de donar compte de la moció, fa una esmena de viva
veu a la petició de la moció (últim paràgraf d'aquesta), i que quedaria com segueix:
«Mentre no sigui promulgat el nou decret, l'Ajuntament de Ciutadella, d'acord amb el
que preveu l'article 26 del Decret 105/1997, actualment en vigor, insta urgentment la
Conselleria de Sanitat del Govern Balear a autoritzar expressament els funerals de cos
present dels difunts la causa de la defunció dels quals estigui compresa en el Grup II
(que són les causes de la defunció de pràcticament totes les persones mortes a
Balears)».
Intervé el Sr. Salord Justo, que confirma que el Govern Balear ha iniciat, de nou, el tràmit de
redacció d'un nou decret, especialment en referència a l'article que regula els funerals de cos
present, per donar als ajuntaments de les Illes Balears la possibilitat d'al·legar. Expressa que
encara a dia d'avui es desconeix el redactat del capítol cinquè, ja que no se n'ha rebut cap
esborrany. Confirma, per tant, que la norma aplicable és el Decret 105/1997 i fa menció a la
redacció de l'article 26. Explica que serien les funeràries que haurien de demanar el permís
per poder dur a terme els funerals de cos present i sempre a petició dels particulars.
Confirma que el present equip de govern farà un vot favorable a la moció, i esmenarà la
necessitat que el nou decret estableixi en quines circumstàncies es podran fer els funerals de
cos present, per tal d'evitar confusions.
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Intervé el Sr. Pons Pons, que confirma que el grup Popular està d'acord amb la moció i hi
farà un vot favorable. Recorda que a Ciutadella no hi ha hagut mai cap problema sanitari,
com també fa menció de la nova obertura d'un termini per presentar al·legacions.
Intervé el Sr. Triay Lluch per agrair el vot favorable dels partits polítics que formen l'equip de
govern i el Grup Popular. Confirma que, en cas d'haver estat informat amb temps, el seu grup
hagués presentat al·legacions, encara que fa palès que totes les mocions presentades pel
seu grup han estat aprovades per Ple i enviades al Govern. Exposa que el Decret 105/1997
és, efectivament, el que està en vigor; encara que el seu redactat, diu, en alguns apartats és
contradictori (per exemple en el fet que es pugui vetllar un difunt al domicili particular i, en
canvi, no es pugui fer un funeral de cos present). Demana el màxim respecte a totes i cada
una de les creences i que no es pot aplicar en un decret (fa referència a l'esborrany del nou)
un cert component ideològic.
Acord
Se sotmet a votació la moció esmenada pel Grup Municipal UPCM mateix, que s'APROVA
per unanimitat (19 vots a favor dels membres presents).
8. Precs i preguntes
Precs
1. Precs del Grup Municipal Popular (PP) de dia 23 de gener de 2017, amb registre
d'entrada telemàtic 001068 de 24 de gener de 2017 (el registre 001067, que es va fer
inicialment, no aportava la documentació relativa als precs) que, copiats, diuen:
1.1. "PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR AL PLENARI DE
L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA EN REFERÈNCIA A LA FIRA FITUR
Atès que del 18 al 22 de gener de 2017 es va celebrar a Madrid la fira internacional de
turisme FITUR;
Atès que aquesta fira és molt important, ja que va dirigida al mercat espanyol, tercer en
importància per a Menorca després del britànic i l'alemany;
PREGAM
Que ens faci una valoració de la Fira i de com afectarà Ciutadella d'acord amb les seves
conclusions.
Ciutadella de Menorca, 23 de gener de 2016
Raquel Pericás Negrete
Regidora del Grup Municipal Popular de l'Ajuntament de Ciutadella"
Intervé la Sra. Pericás Negrete, que dóna compte del prec.
Intervé la Sra. Camps Villalonga, que fa una exposició de la seva experiència com a regidora
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a la fira de FITUR. Posa de manifest que l'estand de la Fira s'organitza des de l'ATB i que
l'Ajuntament únicament col·labora aportant-hi material, en cas que se li demani. Creu que
l'estand enguany ha millorat respecte d'altres anys quant a imatge i es va apostar per la
diferenciació, i es va valorar l'oferta que cada illa està en disposició d'oferir. Fa una exposició
del projecte Better Winter, i exposa la convicció que s'han d'ajuntar esforços per atreure
turisme fora de temporada. Atès que la Fira promociona Menorca en el seu conjunt, no es pot
preveure com afectarà Ciutadella.
Intervé la Sra. Pericás Negrete, que fa evident que el prec era per valorar el resultat de la
presència de Ciutadella a FITUR. Considera que si el Consell és qui representa Menorca en
aquesta fira, i no hi va haver representants d'altres municipis de Menorca, no hi té gaire sentit
la presència d'un càrrec públic de l'Ajuntament de Ciutadella, si no s'hi tenia previst algun
objectiu concret que fos en el benefici de Ciutadella, atesos els costos que el desplaçament i
l'estada a Madrid impliquen.
Intervé la Sra. Camps Villalonga, que explica que la finalitat de l'assistència era donar suport
a les iniciatives que es fan dins l'àmbit menorquí. En segon lloc, confirma que es fan
contactes encara que, d'una fira, diu, difícilment se'n pot extreure un acord que pugui derivar
en una actuació dins enguany. Confirma que, arran de la seva presència a FITUR l'any
passat, enguany s'ha duit a terme un acte el Dia Internacional del Turisme. Recorda que el
regidor del Grup Popular de la legislatura passada es desplaçava en aquesta mateixa fira i no
recorda que s'hi aconseguís cap tipus d'iniciativa concreta.
Intervé la Sra. Pericás Negrete, que exposa que si un regidor del grup Popular de l'anterior
legislatura va anar a una fira i es considerava que no era l'adient, se li havia d'haver fet
evident i demanar-li explicacions. No considera que sigui un fet del qual ella se n'hagi de
responsabilitzar. Creu que si es va assistir a la fira, s'hagués pogut demanar la possibilitat
d'assistir a les reunions que el Consell pogués tenir pactades a Madrid, com a representant
de l'Ajuntament.
Intervé la Sra. Camps Villalonga, que confirma la sorpresa d'aquesta moció pel fet que el
regidor del PP hi anava i no va aportar cap iniciativa de la qual Ciutadella es pogués
beneficiar.
1.2. "PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR AL PLENARI DE
L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA EN REFERÈNCIA A L'ESCOLA MUNICIPAL DE
TURISME
Atès que en el passat Ple del mes de juny de 2016 i ateses les informacions d'un mitjà de
comunicació es van respondre algunes preguntes amb relació a l'Escola de Turisme Felipe
Moreno;
Atès que aquesta escola ja no s'ubica a les dependències de l'Institut Josep M. Quadrado;
Atès que existia un conveni entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern
Balear i aquest ajuntament;
Atesa la intenció d'aquest ajuntament, segons declaracions realitzades, de seguir emprant
aquest edifici per a altres usos;

28

Versió web

PREGAM
Que ens comuniqui, amb relació a aquestes dependències:
1. Quina és la situació administrativa entre el Govern Balear i l'Ajuntament.
2. Si s'estan emprant per a altres entitats, quina és la relació administrativa amb aquest
ajuntament i com s'ha realitzat el procés d'adjudicació.
3. Quins són els costos per a aquest ajuntament.
Ciutadella de Menorca, 23 de gener de 2016
Raquel Pericás Negrete
Regidora del Grup Municipal Popular de l'Ajuntament de Ciutadella"
Intervé la Sra. Pericás Negrete que dóna compte del prec, i fa evident l'errada de la
denominació de l'escola de turisme, que no és la Felipe Moreno.
Intervé la Sra. Anglada Seara, que explica, respecte del primer punt del prec, que es regeix
per un conveni firmat el 24 de setembre de 2013, pel qual es regulen les condicions de la
cessió d'alguns espais de l'annex de l'Institut Josep M. Quadrado a l'Ajuntament. Pel que fa
al punt dos del prec, explica que des que l'escola de turisme no està ubicada a l'esmentat
annex, s'ha intentat concretar quins usos es podrien donar als espais que havien quedat
buits. Confirma que hi ha tres espais que els empra l'escola de música, que, com que és
municipal, no necessita cap procés d'adjudicació. Els espais que encara hi queden lliures
estan pendents d'assignació a associacions, en funció dels criteris establerts en un conveni
que s'està redactant. Del tercer punt del prec, diu que els costos i les despeses estan
regulats a l'apartat cinquè del conveni del 2013. Indica que hi ha una comissió de seguiment
de les despeses, que es reuneix de manera bianual. Demana a la Sra. Pericás si el que ella
demanava eren quantitats exactes de despeses.
Intervé la Sra. Pericás Negrete i diu que el prec en si era per saber les despeses, ara que
assumia els espais l'Ajuntament. També fa menció que la cessió no es podrà dur a terme si la
Conselleria no hi dóna el vistiplau.
Intervé la Sra. Alcaldessa per explicar que, un cop l'escola de turisme va deixar els espais
que ubicava, ella es va reunir amb l'advocat de la Conselleria d'Educació, per tal de mantenir
aquests espais en mans de l'Ajuntament. Confirma que de la Conselleria la van informar que
l'Ajuntament solament haurà de comunicar a la Conselleria ells canvis de cessions d'aquests
espais, i mantenir sempre el que estipula el conveni signat; les autoritzacions expresses han
de ser en casos de cessions com el que s'havia fet a l'escola de turisme, on hi ha un lloguer, i
es donen altres circumstàncies.
Intervé la Sra. Pericás Negrete que demana si així l'Ajuntament establirà nous convenis,
respectant l'estipulat en el conveni del 2013, sense la necessitat del vistiplau del Govern
Balear; i fa menció de la necessitat de posar un termini, a la qual cosa respon la Sra.
Alcaldessa que tots aquests nous convenis s'hauran de fer amb un termini, i s'hauran
d'ajustar al conveni inicial del 2013.
Preguntes
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1. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP) de dia 14 de desembre de 2016, amb
registre d'entrada telemàtic 020103, de 14 de desembre de 2016. Es tracta de les que
fan referència únicament a l'apartat dos, que van quedar sense contestar en el Ple de
dia 15 de desembre de 2016, i que feien referència al tema de LA CAMPANYA DE
PREVENCIÓ DEL CONSUM ABUSIU D'ALCOHOL A LES FESTES POPULARS DEL
GOVERN BALEAR que, traduïdes del castellà al català, són les següents:
1.1 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: El Govern Balear ha anunciat la continuïtat de la
companyia #nosiguisase sobre prevenció del consum abusiu de l'alcohol en les festes
populars: Què opina aquesta corporació respecte d'açò sobre aquesta campanya? Sap
quin n'és el cost?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal que és un pla d'addicció i drogodependència a les Illes
Balears que l'equip de govern ha considerat molt adient, i confirma que desconeix el cost de
la campanya.
1.2 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Està previst que es realitzi alguna activitat o
actuació a Ciutadella?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal que Ciutadella ha participat solament en el repartiment
d'uns cartells que van fer arribar del Govern Balear per difondre aquesta campanya.
1.3 Ha participat o participa d'alguna manera aquesta corporació en la campanya?
Atesa la resposta anterior, aquesta pregunta no es va fer.
1.4 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: No creu que hauria estat millor estendre aquesta
campanya a tots els actes, festius o no, i que no es destini únicament a les festes
populars?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal que l'equip de Govern té la mateixa opinió respecte a açò.
S'hauria d'aprofitar aquesta campanya per a qualsevol acte que pugui induir a aquests
comportaments.
1.5 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Es realitza alguna campanya d'aquest tipus del Pla
de drogodependència o els socials?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal que es té constància que el Pla de drogodependència fa
campanyes i tallers entre els joves i infants per evitar aquests comportaments.
1.6 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Quines actuacions té pensades aquesta corporació
per al control i el lseguiment de les festes de Nadal, atès que són unes festes on
l'alcohol pot fer-se evident? Aquesta pregunta tampoc no es va realitzar ateses les dates,
ja passades les festes de Nadal.
2. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP) de dia 25 de gener de 2017, amb registre
d'entrada 001142 de dia 25 de gener de 2017, que, copiades, diuen:
2.1 Pregunta la Sra. Pons Fullana: El govern municipal de Ciutadella va presentar el passat
mes d'octubre sis projectes per a ser finançats amb fons procedents de la recaptació de
l'ecotaxa, amb un pressupost total que puja 1.939.008 euros. Són aquests:
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1. Recuperació de l'estructura original de l'antic reial alcàsser (actual casa consistorial).
2. Rehabilitació de la part de la murada del bastió des Governador.
3. Nova estació de bombeig a Cala Morell per a impulsar les aigües residuals fins a la
depuradora sud.
4. Detecció de fuites d'aigua mitjançant l'ampliació del sistema de telecontrol.
5. Rehabilitació del castell de Sant Nicolau.
6. Rehabilitació de la caseta des Senyor (la Vall).
Tot i la seva importància i la necessitat de l'execució, cap d'aquests projectes presentats per
l'Ajuntament de Ciutadella no ha obtingut finançament de l'ecotaxa. Quina valoració fa
l'equip de govern que els sis projectes municipals de Ciutadella per a ser finançats
amb l'ecotaxa hagin quedat exclosos i sense aportació de recursos?
Respon la Sra. Alcaldessa que van ser vint-i-set els projectes presentat en tot Menorca,
conscients que no es podrien abraçar tots, atès que se superava en molt l'import recaptat
amb l'ecotaxa. Fa evident que la tria per part de la Comissió no és fàcil, per tal de no crear
greuges comparatius. Confirma que per a Ciutadella s'han inclòs 584.000 euros per
connectar la dessaladora fins al dipòsit de Son Blanc (projecte del Govern Balear) i per a la
recuperació del Camí de Cavalls (projecte del Consell Insular).
2.2 Pregunta la Sra. Pons Fullana: Considera que cal canviar els criteris de repartiment
de l'ecotaxa?
Respon la Sra. Alcaldessa que s'ha de tenir en compte que és la primera vegada que es
recapta aquest impost i l'import actual és solament de mig any. Espera que es puguin trobar
uns criteris que siguin més favorables als municipis i que, fins i tot, es pugui tenir en compte
la idiosincràsia de cada una de les illes.
2.3 Pregunta la Sra. Pons Fullana: Presentarà alguna proposta en aquest sentit a la
pròxima reunió de la Comissió de Presidents de Corporacions Locals de Menorca?
Respon la Sra. Alcaldessa que a la pròxima reunió es debatrà el tema del repartiment de
l'ecotaxa. Explica que a la Comissió de Presidents s'exposen el temes pel seu debat, i, en
cas d'arribar a un acord, es dóna forma a una proposta conjunta de la mateixa comissió. La
intenció és mirar d'ajuntar necessitats dels diferents municipis per tal de fer més fàcil el
repartiment.
2.4 Pregunta la Sra. Pons Fullana: Constitueix un menyspreu als ajuntaments el fet de no
haver tingut en compte ni haver incorporat cap dels projectes municipals al pla
d'actuacions amb els fons de l'ecotaxa?
Respon la Sra. Alcaldessa, que considera que no ha estat encertat no incloure cap dels
projectes municipals presentats; però no ho considera un menyspreu, atès que alguns dels
projectes que es duran a terme del Govern Balear o el Consell Insular repercuteixen sobre
els municipis de Menorca. Recorda que durant la legislatura del PP l'ecotaxa es va llevar, i
considera que aquest fet ha afectat negativament Menorca, perquè creu que molts dels
projectes ja podien estar fets.
Intervé la Sra. Pons Fullana que creu sí que es pot considerar un menyspreu el fet que,
després de la feina de presentar els projectes per part de tots els municipis, no se n'hagi
acabat per acceptar cap per executar amb el repartiment de l'ecotaxa.
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Intervé la Sra. Alcaldessa per recordar a la Sra. Pons que en el torn de preguntes no es fa
debat, sinó que es fan les preguntes i es responen.
2.5 Pregunta la Sra. Pons Fullana: Presentarà projectes municipals a la convocatòria
d'enguany?
Respon la Sra. Alcaldessa que per descomptat que es farà; encara que, així com els ho van
indicar, el que s'ha presentat en el primer repartiment ja es dóna com a presentat, però s'hi
pot afegir algun altre projecte que l'Ajuntament entengui com a necessari.
2.6 Pregunta la Sra. Pons Fullana: Considera encertat i equilibrat el repartiment dels fons
de l'ecotaxa entre les illes?
Respon la Sra. Alcaldessa que el que s'ha fet és el que ja estava estipulat. A Menorca li
corresponia, diu, entre un 13 o 14 per cent fix, que és el que ha correspost. Després hi havia
una quantia variable, que enguany ha correspost a Eivissa, i que és la que anirà rotant a
cada una de les illes. Per tot açò, creu que sí, perquè ha arribat a Menorca la part que
corresponia.
2.7 Pregunta la Sra. Pons Fullana: Comparteix aquests criteris o considera que cal
canviar-los en sortir Menorca perjudicada amb aquest repartiment?
Respon la Sra. Alcaldessa que els criteris estan en referència a la Llei de finançament i, per
tant, els percentatges són els que es van aprovar. Creu que molt millors que la proposta que
havia fet el PP d'Eivissa, que parlava d'un 20% per a ells i un 8,5% per a Menorca.
3. Preguntes del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM),
amb registre d'entrada 001192 de dia 25 de gener de 2017, que, traduïdes del castellà al
català, diuen:
REFERENT A LES OBRES DEL PASSEIG MARÍTIM DAVANT L'HOTEL PLATJA GRAN
3.1 Pregunta el Sr. Triay Lluch: Quant de temps fa que es van realitzar les obres de
reparació del paviment enfront dels números 2 i 4 del passeig Marítim, davant de
l'Hotel Platja Gran?
Respon el Sr. López Bosch que el mes de febrer del 2017 farà quatre anys.
3.2 Pregunta el Sr. Triay Lluch: Quant de temps van durar aquestes obres, durant les
quals es va mantenir el carrer tancat al trànsit?
Respon el Sr. López Bosch que durant un mes aproximadament.
3.3 Pregunta el Sr. Triay Lluch: Quant van costar aquestes obres?
Respon el Sr. López Bosch que l'obra es va dur a terme amb gent de la Brigada, que eren 4
manobres durant 20 dies. Quant a material, solament el material de rebuig de pedrera, i es
van reutilitzar les mateixes pedres que hi havia de l'empedrat.

32

Versió web

3.4 Pregunta el Sr. Triay Lluch: Qui es va encarregar de la supervisió o direcció d'obres?
Respon el Sr. López Bosch que ho van fer l'enginyer tècnic municipal i el cap d'obres.
REFERENT A L'INCINERADOR DE RESIDUS DE LA PLANTA DE MILÀ
3.5 Pregunta el Sr. Triay Lluch: En la Memòria 2006 del Consorci de Residus Urbans i
Energia de Menorca es llegeix que el 4-12-2006 es va inaugurar el forn incinerador de
residus procedents d'animals fabricat per Saunier Duval Setri Espanyola SA, model SRC600. En el plec de clàusules administratives del contracte de gestió de la planta de Milà del
desembre de 2014 s'especifica que el forn incinerador de la planta és el forn incinerador
marca Saunier Duval Setri Espanyola SA, model SRC-600. Llavors, en l'actualitat el forn
incinerador de Milà continua essent el mateix que el que es va instal·lar el 2006?
Respon el Sr. Baradad Baldomà que sí.
3.6 Pregunta el Sr. Triay Lluch: El Reial decret 653/2003, de 30 de maig, sobre incineració de
residus, defineix a l'article 3.7.: "Capacitat nominal de la instal·lació: la quantitat màxima de
residus que poden ser incinerats per hora, que reflecteixi la suma de les capacitats
d'incineració dels forns que componen la instal·lació, especificades pel constructor i
confirmades per l'operador, tenint degudament en compte, en particular, el valor calorífic dels
residus, que haurà d'expressar-se tant en fluxos massa, referits als residus, com en fluxos
energètics". No obstant açò, en tota la documentació relativa a les instal·lacions de la planta
de Milà la capacitat nominal de la instal·lació s'expressa freqüentment en tones/any. Així, en
el PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL QUAL S'HA DE REGIR EL CONTRACTE
DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE TRACTAMENT, VALORITZACIÓ I ELIMINACIÓ DE
RESIDUS A L'ÀREA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE MILÀ (MENORCA) (expedient
CON4/2014, datat a Menorca el 17 de desembre de 2014) es llegeix al TÍTOL PRELIMINAR
(apartat) 4, RESIDUS GESTIONATS (pàgina 10), que la capacitat nominal prevista de la
instal·lació del tractament mitjançant incineració és de 500 T/any". Llavors, la quantitat
màxima de residus que pot ser incinerada en el forn instal·lat a Milà és de 500 tones a
l'any?
Respon el Sr. Baradad Baldomà que sí. Explica que al projecte tècnic d'activitats del 2003
es va considerar un determinat règim de funcionament del forn: 168 dies a l'any funcionava
durant 6 hores i la capacitat era de 560 quilos per hora (564.080 quilos, que són les 564,48
tones per any). A partir del règim de funcionament que s'indicava en el projecte, s'obté la
capacitat de tractament del forn. Explica que es poden variar els paràmetres, com són els
dies útils, les hores i la capacitat de tractament, que permet un marge de creixement.
3.7 Pregunta el Sr. Triay Lluch: En el mateix Plec es llegeix que els residus incinerats van ser
de 413 T/any (2011), 370 T/any (2012), 386 T/tany (2013). I també s'hi llegeix: "La capacitat
nominal prevista per cada instal·lació és coherent amb el marc actual de generació de
residus". En cada un dels anys 2011, 2012 i 2013 els residus procedents de restes d'animals
eliminats en la planta (gran part d'aquests per mitjà de soterrament) van excedir les 500
tones a l'any: "Les quantitats de residus admeses a l'abocador controlat de residus no
perillosos des Milà els anys 2011, 2012 i 2013 són els següents": "Restes de teixits animals
(CER 020102/ 020202) 810,16 (T) (2011) 732,31 (T) (2012) 651,04 (T) (2013)". No obstant
açò, el "marc actual" de generació de residus a incinerar ha augmentat moltíssim des que
l'estiu passat des de la UTE que gestiona la planta de Milà es va decidir incinerar els
subproductes animals no destinats al consum humà (SANDACH) de les categories 2 i 3, que
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fins llavors se soterraven, quan fins llavors només s'incineraven els de categoria 1. Llavors,
la capacitat nominal prevista per a la instal·lació ja no és coherent amb el marc actual
de generació de residus?
Respon el Sr. Baradad Baldomà que sí que continua sent coherent. Explica que, com que
l'entrada del nombre de cadàvers sencers s'ha reduït i han declarat Menorca zona remota, ha
baixat la quantitat total de cadàvers a incineració. El 2016 es van incinerar 414, 57 tones:
109,60 SANDACH 1; 170,76 tones de SANDACH 2-3; i 134,21 tones de cadàvers animals i,
per tant, el 2016 no es van superar les 500 tones.
Intervé el Sr. Triay Lluch perquè creu que solament es fa cas de la declaració de Menorca
com a zona remota en segons quins casos. Creu que, pel que perjudica l'Ajuntament, no
s'aplica.
3.8 Pregunta el Sr. Triay Lluch: En el mateix plec, TÍTOL PRIMER: EXPLOTACIÓ DEL
SERVEI PÚBLIC. QUARTA. GENERALITATS DE L'ÀREA DE GESTIÓ DE RESIDUS 1.3.
CAPACITATS DELS PROCESSOS, hi trobam: "La capacitat nominal de les diferents
instal·lacions de tractament de l'Àrea serà la següent: Instal·lació de tractament mitjançant
INCINERACIÓ 500 T/any (p. 13). L'esmentada capacitat nominal de tractament de l'Àrea
serà la base per al plantejament de les millores de les diferents línies de procés i
d'instal·lacions de l'Àrea (pàgina 14). En el PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS PEL QUAL S'HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL
SERVEI PÚBLIC DE TRACTAMENT, VALORITZACIÓ I ELIMINACIÓ DE RESIDUS A L'ÀREA
DE GESTIÓ DE RESIDUS DES MILÀ (MENORCA), expedient AMB 4/2014, datat a Menorca
el desembre 2014, es llegeix: "La capacitat nominal del forn incinerador serà de 500 T/any"
(pàgina 54). No obstant açò, també es llegeix que el forn incinerador marca Saunier Duval
Setri Espanyola SA, model SRC-600, té una capacitat de tractament de 560 kg/h. (Pàgines
99-100). Com s'explica que un forn la capacitat nominal del qual és de 500 tones a l'any
pugui incinerar 560 kg/h?
Intervé el SR. Triay per indicar que aquesta pregunta li ha quedat resposta amb la pregunta
anterior.
Respon el Sr. Baradad Baldomà, que vol afegir que, segons la fitxa tècnica, aquest forn
podria arribar a cremar, amb tot el règim de funcionament, 1.100 quilos per hora.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que fa evident que a tota la documentació es ralla de 500 tones per
anys, 568 quilos per hora.
3.9 Pregunta el Sr. Triay Lluch: Quines millores s'han fet en el forn des Milà?
Respon el Sr. Baradad Baldomà que des de l'entrada de la nova empresa concessionària,
s'ha posat una graella nova; s'ha millorat el sistema elèctric de l'equip elevador; s'han renovat
les portes del forn i s'han revisat els cremadors de combustió i postcombustió.
3.10 Pregunta el Sr. Triay Lluch: En el document MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS DE
TRACTAMENT I VALORACIÓ, ÀREA DE TRACTAMENT DES MILÀ, MAÓ (MENORCA),
PROJECTE BÀSIC D'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA, TOM I, MEMÒRIA I
ANNEXOS de febrer 2016, es llegeix: -Tractament d'animals morts i MER, per incineració,
que es durà a terme en el mateix edifici i condicions que en l'actualitat... (Pàgina 34)
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Tractament dels animals morts i els MER. Actualment, en l'àrea de tractament de residus de
Milà ja hi ha un forn incinerador per a tractament i eliminació d'animals morts, incloent-hi els
MER, amb una capacitat de tractament de 560 kg/h. Per a la gestió d'aquests residus
s'optimitzarà el present procés de tractament, aprofitant al màxim els equips i recursos
existents, a fi de garantir una capacitat de tractament nominal de fins a 500 T anuals...
(pàgina 127 i següents). Per què feia falta optimitzar el present procés de tractament
aprofitant al màxim els equips i els recursos existents a fi de garantir una capacitat de
tractament nominal de fins a 500 T anuals si el forn era capaç d'incinerar-ne realment
560 kg/h?
Respon el Sr. Baradad Baldomà que es va fer per poder millorar-ne el rendiment i que fos
més eficient energèticament, reduir el gasoil o substituir el tipus de combustible que pot
utilitzar.
Intervé el Sr. Triay Lluch, que creu que tot açò ve d'un embolic. Hi ha un reial decret que
defineix el que és la capacitat nominal de la instal·lació, però de tot açò es desprèn que el
forn no és capaç d'incinerar 560 tones.
Intervé la Sra. Alcaldessa per recordar que no és convenient obrir un debat al torn de
preguntes.
4. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP) de dia 25 de gener de 2017, amb registre
d'entrada telemàtic 001204 de dia 25 de gener de 2017, que, traduïdes del castellà al
català, diuen:
Intervé la Sra. Alcaldessa per indicar a la Sra. Pericás que les preguntes 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
4.11, 4.12 i 4.13, en correspondre a la Sra. Benejam Bagur, avui absent, seran contestades
per escrit o seran respostes en el proper Ple.
REFERENT A LES OBRES DEL CEIP JOAN BENEJAM
4.1 Quines són les deficiències actualment pendents de ser esmenades?
4.2 En quin punt es troben actualment?
4.3 Quin n'és el cost?
4.4 Qui se'n farà responsable del pagament i de la realització?
REFERENT A LA CONTRACTACIÓ DE JOVES QUALIFICATS
4.5 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: En què consisteix el projecte Xalapatis? Ens en
podrà passar una còpia?
4.6 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: En què consisteix el projecte "Camina a l'Escola"? Ens
en podrà passar una còpia?
4.7 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: A càrrec de quina partida anirien les campanyes
proposades? Hi ha alguna quantitat reservada per a aquestes?
Respon la Sra. Camps Villalonga que cada àrea que sol·licitava un jove qualificat va fer el
seu projecte. Indica que li passarà el projecte general, on hi ha cada un dels projectes de
cada àrea, per escrit, i les preguntes seran respostes per cada un dels regidors de les àrees
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concretes afectades.
Respon el Sr. Juaneda Mercadal que explica que els projectes «Xalapatis» i «Camina a
l'escola» formen part del programa 'Eduquem amb l'esport, que té dues línies: una és la feina
amb els clubs esportius, i l'altra amb les escoles, i fomenten els hàbits saludables entre els
escolars. Un estudi va detectar una minva de la pràctica motriu durant els patis, especialment
en els primers cursos de secundària, i es va incentivar una dinamització dels patis en forma
de jocs populars o preesportius. L'any passat hi van participar l'escola de Calos, l'institut J. M.
Quadrado i l'institut M. A. Cardona. Enguany es vol seguir amb aquest programa, i el tècnic
superior que es va sol·licitar és per coordinar aquest programa. El cost del projecte van ser
unes camisetes que es van regalar als fillets participants en una trobada de fi de curs.
També explica que amb el projecte, que encara no està dissenyat, «Camina a l'escola»
voldrien recuperar el fet d'anar a peu a l'escola en l'etapa de primària. El cost estaria inclòs
dins despeses diverses de la partida d'Eduquem amb l'esport; i, encara que seria zero pel
que fa a recursos humans, sí que hi hauria alguna despesa per a la compra d'algun tipus
d'obsequi per als fillets que se sumin a aquesta iniciativa.
4.8 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Atès que es pretenen elaborar unes normes
bàsiques de desenvolupament de la identitat corporativa, regulació de l'aplicació de
l'escut i logotips, es realitzarà des de l'Ajuntament mateix o s'externalitzaran les
tasques esmentades?
Respon el Sr. Servera Moreno, que afirma que el fet d'agafar una persona del programa de
joves qualificats, ve donat precisament perquè es faci la tasca de l'Ajuntament mateix, en
col·laboració amb el Servei de Comunicació i Protocol. Confirma que es durà a terme amb
recursos propis, amb la despesa que impliqui la contractació d'aquesta persona. Afegeix que,
a més, també s'incorporarà un perfil de grau superior en disseny gràfic per dur a terme el
projecte.
4.9 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: En quina situació es troba actualment el catàleg
municipal de "camins rurals"?
Respon la Sra. Alcaldessa que el tècnic de Medi Ambient està fent ja un catàleg de camins
rurals, però es fa difícil avançar quan s'han de complir també les feines diàries. Confirma que
la contractació que es farà és per continuar aquesta tasca i poder discernir quins són els
camins de propietat municipal i quins són els de propietat privada.
4.10 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: En què consisteix el programa "Ciutadella
habitada"? Ens en podrà passar una còpia?
Respon la Sra. Mercadal Marquès que és un projecte que està en una fase molt inicial.
S'ha demanat al Servei d'Aigües de l'Ajuntament que fes un recompte de tots els habitatges
que no haguessin tingut consum d'aigua durant el darrer any, que va donar un total de més
de quatre-cents habitatges. Es va demanar un jove qualificat en educació o treball social per
redactar les condicions d'aquest programa, i contactar amb els propietaris per tal de conèixer
les condicions de les propietats i la disponibilitat d'aquests a participar en aquest programa.
La idea és poder ajudar els propietaris en petites rehabilitacions dels immobles per un
posterior lloguer econòmic a famílies necessitades, i l'Ajuntament donaria suport al propietari
en el contracte. El 2017 s'ha pressupostat aquest projecte en 9.000 euros, ja que es podria
posar en marxa a partir del segon semestre del 2017.
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REFERENT AL PLA DE DROGODEPENDÈNCIA
4.11 Vista la incidència de l'alcohol en els joves d'avui: S'ha convocat alguna reunió per a
tractar el Pla de drogodependència?
4.12 Si és que sí: Quan? I què s'hi va tractar?
4.13 Si és que no: Per què? Es té previst convocar-la?
REFERENT AL PLA DE FAMÍLIA
4.14 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Quines han estat les propostes dels equips
municipals d'intervenció familiar (EMIF) presentades al citat pla? Podrà passar-nos-en
una còpia?
Respon la Sra. Mercadal Marqués que s'ha presentat un document d'al·legacions dels vuit
ajuntaments. Confirma que passarà el document als dos grups de l'oposició i en fa un breu
resum del contingut. Explica que el dia 12 de desembre va assistir al Ple del Consell de
Benestar Social de Menorca, on es va presentar l'esborrany del Pla insular de suport a la
família; la representant dels EMIF va manifestar el seu malestar per no haver pogut participar
en la redacció d'aquest pla insular, i per aquest motiu es va decidir proporcionar un termini
per tal que totes les entitats i associacions poguessin presentar-hi al·legacions.
Posteriorment, es va presentar un nou esborrany, i s'estableixen sobre aquest un calendari i
un grup de treball. Diu que els passarà una còpia del segon esborrany.
REFERENT A LA UBICACIÓ DEL CENTRE DE FP A L'ESTACIÓ MARÍTIMA
4.15 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Què opina aquest equip de govern amb relació a
les declaracions del Govern Balear d'intentar arribar a acords amb Ports per a estudiar
la viabilitat d'habilitar un centre d'FP a l'estació marítima de Ciutadella a fi d'unificar els
estudis de formació professional en un mateix edifici?
Respon la Sra. Alcaldessa que és un tema que no s'ha tractat amb l'equip de govern,
encara que confirmar que la idea d'aglutinar tota la FP en un sol edifici no és actual.
REFERENT A LA CONTRACTACIÓ
DESENVOLUPAMENT SOCIAL

DE

DOS

AGENTS

D'OCUPACIÓ

I

4.16 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Han estat contractats en data d'avui?
Respon la Sra. Camps Villalonga que sí.
4.17 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Des de quina data i fins quan prestaran els seus
serveis?
Respon la Sra. Camps Villalonga que des del dia 20 de desembre del 2016 i fins al 19 de
desembre de 2017.
4.18 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Quin ha estat el projecte presentat a la sol·licitud?
Podrem tenir una còpia de la memòria del projecte presentat?
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Respons la Sra. Camps Villalonga que els el remetrà per correu electrònic.
4.19 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Quin és el cost que suposarà la contractació
d'aquests agents per a aquest ajuntament?
Respon la Sra. Camps Villalonga que en total seran 9.077,13 euros anuals per cada ADL
contractat.
REFERENT ALS CONTROLS D'AIGUA EN ELS CENTRES EDUCATIUS
4.20 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Quin ha estat l'últim control realitzat en els
centres? Per qui?
Respon la Sra. Camps Villalonga que el darrer control ha estat al col·legi Mare de Déu del
Toro, i el va fer PIME.
Intervé la Sra. Pericás Negrete per demanar si hi ha una periodicitat per a fer els controls, a
la qual cosa respon la Sra. Camps que es fan un total de 140 analítiques, i diu que es fan
analítiques a la xarxa, tal com estableix la normativa, de manera mensual. Per tant, no es pot
confirmar que anualment es facin tots, ja que s'analitza l'aigua de diferents sectors i és la que
finalment arriba a les aixetes i, en conseqüència, als centres educatius.
4.21 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Quins han estat els paràmetres de nitrats
detectats? Podem tenir una còpia de l'informe o de l'acta redactats a aquest efecte?
Respon la Sra. Camps Villalonga que han sortit 41 nitrats. Confirma que les analítiques
habitualment són entre 41 i 42, i que no s'ha arribat mai al llindar, que són 50 mg per litre. Diu
que els passarà una còpia de l'informe.
REFERENT AL MAL TEMPS D'AQUESTES DARRERES SETMANES
4.22 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: S'ha realitzat algun informe respecte d'açò a fi
d'avaluar els danys detectats tant en espais públics com en centres educatius,
infraestructures, etc.?
Respon el Sr. López Bosch que Ciutadella no ha estat tan afectada altres municipis.
Confirma que les incidències han estat les normals en temporals d'aigua i vent; fa explícit que
com a poc freqüent va passar que una bomba des Caragolí va resultar afectada i que s'ha
enviat la peça a reparar a la península, i es desconeix encara el cost de la reparació. Explica
que a Son Xoriguer es va acumular molta aigua però que la Brigada de l'Ajuntament li va
obrir pas cap a la mar, i, per tant, no es pot parlar de cost. Ralla també de les inundacions en
una zona de Cala en Bosc, on van haver d'intervenir els bombers, i la Brigada va netejar la
zona l'endemà, i tampoc es pot rallar d'un cost.
4.23 S'han quantificat? Aquesta pregunta ha quedat resposta en la primera intervenció.
REFERENT AL PARC INFANTIL DE CALA EN BLANES
4.24 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Al parc infantil de Cala en Blanes s'havien detectat
bosses d'erugues, han estat eliminades?
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Respon el Sr. García Corro que no.
4.25 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Si és que no, per què? Quan està previst que
s'eliminin?
Respon el Sr. García Corro que quan es van detectar, a finals del 2016, no hi havia partida,
però que actualment ja està notificat, i l'empresa ha confirmat que s'ha de fer a finals de
gener.
REFERENT A LES MESES DE PERSONAL
4.26 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: Vista la publicació del Decret llei 1/2017, quan
s'està previst convocar les meses de personal, tant de laborals com de funcionaris?
Respon el Sr. García Corro que la propera convocatòria serà per al dia 6 de febrer.
4.27 Pregunta la Sra. Pericás Negrete: S'ha consultat o s'ha realitzat alguna gestió amb
els interessats, sindicats, etc... de com s'aplicarà aquest decret?
Respon el Sr. García Corro que no. Exposa que s'informarà la tècnica de Recursos Humans
sobre aquesta pregunta en el Ple per tal que, juntament amb la secretària de l'Ajuntament,
puguin decidir quin criteri seguir.
5. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP) de dia 25 de gener de 2017, amb registre
d'entrada telemàtic número 001210 de dia 25 de gener de 2017, que, copiades, diuen:
REFERENT A MOBILITAT PER A LA FESTIVITAT DE SANT ANTONI
5.1 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Quin pla de mobilitat va seguir durant la Fira de
Sant Antoni, per regular el trànsit dels carrers Sant Antoni Maria Claret i Màrius
Verdaguer?
Respon el Sr. Baradad Baldomà que el mateix pla d'altres anys, coordinat per la Policia
amb totes les àrees que es veuen afectades per la Fira de Sant Antoni.
5.2 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Tenen constància del mal funcionament dels
semàfors de la cruïlla Sant Antoni Maria Claret-Màrius Verdaguer durant els dies de la
Fira de Sant Antoni? En cas afirmatiu, es va traslladar algun policia per regular-hi el
trànsit?
Respon el Sr. Baradad Baldomà que sí, que hi va haver dues incidències que es van
detectar per la Policia Local, que es van situar al lloc, van regular-hi el trànsit i es va seguir el
protocol per a aquests casos, en avisar als electricistes de l'Ajuntament. Confirma que el
problema amb aquests semàfors és al software. Indica que del Servei de Mobilitat es va
presentar una proposta per incloure dins els pressuposts una partida per aclarir el software
de tots els semàfors i que tindria un import de 70.000 euros, però que, ateses altres prioritats,
no es va poder incloure dins enguany.
REFERENT A LA PRESÈNCIA DE POLICIA A L'ENTRADA I A LA SORTIDA DE
L'ESCOLA DE CALÓS
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5.3 Pregunta el Sr. Benejam Escanellas: Han rebut queixes de la falta de mitjans de
policia, sobretot a les hores punta d'entrades i sortides de l'escola de Calós?
Respon el Sr. Baradad Baldomà que diu que com a regidor no ha rebut, per cap mitjà, cap
tipus de queixa. Explica que, havent rebut les preguntes avui matí, no ha pogut fer cap
consulta als departaments corresponents. Parlarà amb els departaments per confirmar si han
rebut cap queixa, i, en cas afirmatiu, intentaran solucionar-ho.
Intervé el Sr. Benejam per demanar si, efectivament, hi ha presència policial; a la qual cosa
respon el Sr. Baradad que no pot confirmar si són dos o un, però sí que n'hi ha presència.
REFERENT A TEMES ESPORTIUS
5.4 Pregunta el Sr. Pons Pons: S'han pogut establir contactes amb el Consell Superior
d'Esports?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal que dia 15-12-2016 es va notificar l'acord de Ple de dia
17-11-2016.
5.5 Pregunta el Sr. Pons Pons: En cas afirmatiu, ajudarà d'alguna manera el CSD a
aquest Ajuntament?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal que el CDS encara no ha contestat.
5.6 Pregunta el Sr. Pons Pons: Tenen constància de problemes materials a la Piscina
Municipal? En cas afirmatiu, com ho pensen solucionar?
Respon el Sr. Juaneda Mercadal que, per mor de les pluges d'aquests dies, als laterals
nord i est de l'edifici de la piscina coberta hi ha hagut unes filtracions, cosa que ha fet que en
el passadís dels vestidors hi hagués inundacions i s'han desprès algunes rajoles d'un
vestidor. Confirma que el tema ja està tractat amb l'empresa concessionària, i aquesta ja està
fent actuacions per aclarir l'aire condicionat; i des de l'Ajuntament s'han demanat els tres
pressuposts per poder fer un tractament d'impermeabilització dels laterals afectats.
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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