Versió web

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 6/2017
Caràcter: ordinari
Dia: 18 de maig de 2017
Hora: de 19 a 23 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:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
2a tinent d’alcalde:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
3a tinent d'alcalde:
Regidor:
Regidor
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:
Regidor:

Sr. José Antonio Juaneda Mercadal (IND)
Sr. José López Bosch (IND)
Sr. Oriol Baradad Baldomà
Sra. Laura Anglada Seara (IND)
Sra. Noemí Camps Villalonga
Sra. Maria Alexandra Moll Taltavull
Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
Sr. Joan Salord Justo (IND)
Sra. Natividad Isidora Benejam Bagur
Sr. Sergio Servera Moreno
Sr. Sebastià Servera Moll
Sr. Diego Pons Pons
Sra. María Asunción Pons Fullana
Sr. Juan David Benejam Escanellas
Sra. Raquel Pericás Negrete
Sr. Adolfo Vilafranca Florit
Sr. Juan Carrasco Domingo
Sr. Juan Triay Lluch
Sr. José Felipe Negrete Caballero

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

Secretària:
Interventora:

Sra. Caterina Barceló Martí
Sra. Elvira Capó García

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

Sra. Marta Marquès Seguí (IND)

(PSM MxM)

Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 17 de novembre de 2016.
(https://vimeo.com/227692628#t=00m19s).
2. Presa de possessió del senyor Adolfo Vilafranca Florit com a regidor del Grup
Municipal
Popular
(PP)
(exp.2017/003552).
(https://vimeo.com/227692628#t=00m57s).
3. Presa de possessió de la senyora Maria Alexandra Moll Taltavull com a regidora del
Grup Municipal del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) (exp. 2017/003932).
(https://vimeo.com/227692628#t=02 m43s).
4. Comunicacions d'Alcaldia (https://vimeo.com/227692628#t=04 m32s).
1. Proposta conjunta de tots els grups polítics representats a l'Ajuntament de Ciutadella
(PSM Més per Menorca, PSOE, GxC, PP i UPCM) d'adhesió a la petició formulada
pel Sr. R. C. B.; i d'instar el Govern de les Illes Balears a actuar per a la localització i
la identificació dels cossos dels germans S. i B. C. G., enterrats al cementeri de
Bunyola, d'acord amb el que preveu la Llei 10/2016, de 13 de juny (exp.
2017/004161) (https://vimeo.com/227692628#t=08m41s).
2. Proposta d'aprovació del Pla d'autoprotecció del Caragol des Born de les festes de
Sant Joan (exp. 2016/007438) (https://vimeo.com/227692628#t=12m21s).
3. Proposta d'aprovació del conveni marc de col·laboració per a la cessió d'espai
municipal a les associacions sense ànim de lucre (exp. 2017/004483).
(https://vimeo.com/227692628#t=1h03m51s).
4. Proposta d'Alcaldia de declarar nul de ple dret l'acord de la Junta de Govern de dia
25-01-2008 relatiu a l'aprovació del Conveni de col·laboració i suport al Club Voleibol
Ciutadella per a poder jugar la temporada 2007-2008 a la Superlliga Femenina de
Voleibol (exp. 2016/009148) (https://vimeo.com/227692628#t=1h28m36s).
5. Proposta que presenten els grups PSM Més per Menorca, PSOE, GxC i UPCM amb
relació a l'adopció d'iniciatives legislatives que permetin a les entitats locals reinvertir
el superàvit i aplicar determinats ajustaments al càlcul de la regla de despesa (exp.
2017/004236) (https://vimeo.com/227692628#t=1h50m46s).
6. Moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM)
d'instar el Govern d'Espanya, el Ministeri de Justícia i el Congrés dels Diputats a
incloure en els pressuposts generals de l'Estat les partides necessàries per a
redactar i executar el projecte d'obres dels jutjats a Santa Rita (exp. 2017/004435)
(https://vimeo.com/227692628#t=2h09m22s).
7. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a les plataformes de bany de
Ciutadella (exp. 2017/004427). (https://vimeo.com/227692628#t=2h30m26s)
8. Precs i preguntes (https://vimeo.com/227692628#t=2h59m50s).
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Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de dia 17 de novembre de 2016
(https://vimeo.com/227692628#t=00m19s).
L'alcaldessa demana als presents si tenen alguna cosa a objectar en contra dels termes en
què està redactat l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de dia 17 de novembre de 2016.
Acord
En no haver-hi cap cosa a objectar, se sotmet l'acta a votació, que s'APROVA per onze (11)
vots a favor (5 PSM Més per Menorca, 3 PSOE i 3 GxC): els de la Senyora Alcaldessa,
Joana Maria Gomila Lluch, el senyor José Antonio JUANEDA MERCADAL, el senyor José
LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA,
la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS,
el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor
Sergio SERVERA MORENO i el senyor Sebastià SERVERA MOLL; i set (7) abstencions de
vot (5 PP i 2 UPCM): les del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS
FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS
NEGRETE, el senyor Juan CARRASCO DOMINGO, el senyor Juan TRIAY LLUCH i el
senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO.
2. Presa de possessió del senyor Adolfo Vilafranca Florit com a regidor del Grup
Municipal Popular (PP) (exp. 2017/003552) (https://vimeo.com/227692628#t=00 m57s).
3. Presa de possessió de la senyora Maria Alexandra Moll Taltavull com a regidora del
Grup Municipal del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) (exp. 2017/003932)
(https://vimeo.com/227692628#t=02 m43s).
4. Comunicacions d'Alcaldia (https://vimeo.com/227692628#t=04m32s).
4.1. Acord de la Junta de Govern, de dia 26 d'abril de 2017, d'aprovació de la relació de
factures número 12/2017 de crèdit reconegut (exp. 2017/003630).
"Que la Junta de Govern en sessió ordinària de dia 26-04-2017, a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics, va adoptar entre, d'altres, l'acord següent:
'ASSUMPTE: Aprovació de la relació de factures número 12.2017 de crèdit reconegut.
INFORME: Vista la relació de factures número 12.2017 de crèdit reconegut per un import brut
de 576,93 € (import líquid de 576,93 €);
Atès el disposat a la base 10a de les bases d'execució del pressupost d'aquest ajuntament
de l'exercici 2017;
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
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Aprovar l'esmentada relació de factures de crèdit reconegut.'
Per unanimitat, s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis Econòmics."
4.2. Acord de la Junta de Govern, de dia 26 d'abril de 2017, d'aprovació de la relació de
factures número 13/2017 de crèdit reconegut (exp. 2017/003798)
"Que la Junta de Govern, en sessió ordinària de dia 26-04-2017, a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics, va adoptar, entre d'altres, l'acord següent:
'ASSUMPTE: Aprovació de la relació de factures número 13/2017 de crèdit reconegut.
INFORME: Vista la relació de factures número 13/2017 de crèdit reconegut per un import brut
de 46.676,40 € (import líquid de 40.891,65 €);
Atès el disposat a la base 10a de les bases d'execució del pressupost d'aquest ajuntament
de l'exercici 2017;
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."
4.3. Acord de la Junta de Govern, de dia 3 de maig de 2017, d'aprovació de la relació de
factures número 14/2017 de crèdit reconegut (exp. 2017/004229)
"Que la Junta de Govern en sessió ordinària de dia 3-05-2017, a proposta del regidor delegat
de Serveis Econòmics, va adoptar, entre d'altres, l'acord següent:
'ASSUMPTE: Aprovació de la relació de factures número 14.2017 de crèdit reconegut.
INFORME: Vista la relació de factures número 14.2017 de crèdit reconegut per un import brut
de 29.255,60 € (import líquid de 29.674,78 €);
Atès el disposat a la base 10a de les bases d'execució del pressupost d'aquest ajuntament
de l'exercici 2017;
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."
4.4. Resolució de la batlessa de l'Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana número
001207 de 2017 de nomenaments titulars i suplents de les meses negociadores de
personal funcionari i laboral (exp. 2017/004621)
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"RESOLUCIÓ DE L’ÀREA D’ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA NÚMERO
001207 DE 2017
ASSUMPTE: NOMENAMENT DE TITULARS I SUPLENTS
NEGOCIADORES DE PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL

DE

LES

MESES

Vist l'informe emès per la tècnica superior de Recursos Humans, amb data del 8-05-2017,
que, copiat literalment, diu:
"El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data del 30-07-2015, aprovà la
composició que han de tenir els membres de les diferents meses negociadores dels empleats
públics municipals.
En concret, l’esmentat acord preveu el següent:
1) Composició de la Mesa General de negociació de personal funcionari:
Estarà formada per 5 membres per part de l’Administració i de fins a 5 membres per part de
les organitzacions sindicals.
-Per part de l’Ajuntament: 3 regidors de l’equip de govern; 1 regidor del PP i 1 regidor
d’UPCM.
Els vots per definir la voluntat de l’Administració s’han de ponderar en funció del nombre de
regidors en el Ple de l’Ajuntament. De manera que l’equip de govern té 13 vots; el
representant del PP, 6 vots, i el representant d’UPCM, 2 vots.
-Per part de les organitzacions sindicals: fins a 5 membres, prenent en consideració els
resultats de la seva representativitat a la Junta de Personal, entre els quals hi haurà d’haver
com a mínim un representant per cada una de les organitzacions sindicals amb presència a
la Junta de Personal, segons la composició i el funcionament que acordin entre aquestes.
Les parts hi poden assistir amb els assessors següents, que hi assistiran amb veu i sense
vot:
a) Un per cada organització sindical representada.
b) En nombre equivalent per part de l’Administració.
2) Composició de la Mesa General de negociació de personal laboral:
Estarà formada per 5 membres per part de l’Administració i de fins a 5 membres per part de
les organitzacions sindicals.
-Per part de l’Ajuntament: 3 regidors de l’equip de govern, 1 regidor del PP i 1 regidor
d’UPCM.
Els vots per definir la voluntat de l’Administració s’han de ponderar en funció del nombre de
regidors en el Ple de l’Ajuntament. De manera que l’equip de govern té 13 vots; el
representant del PP, 6 vots, i el representant d’UPCM, 2 vots.
-Per part de la representació dels treballadors: fins a 5 membres designats pel comitè
d’empresa, prenent en consideració els resultats al comitè d’empresa de l’Ajuntament de
Ciutadella, amb el funcionament intern que acordin els esmentats representants entre ells.
Les parts poden assistir amb els assessors següents, que hi assistiran amb veu i sense vot:
a) Un per cada organització sindical amb representació al comitè d’empresa.
b) En nombre equivalent per part de l’Administració.
3) Composició de la Mesa General de negociació de personal funcionari i laboral:
Estarà formada per 5 membres per part de l’Administració i fins a 6 membres per part de les
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organitzacions sindicals.
-Per part de l’Ajuntament: 3 regidors de l’equip de govern, 1 regidor del PP i 1 regidor
d’UPCM.
Els vots per definir la voluntat de l’Administració s’han de ponderar en funció del nombre de
regidors en el Ple de l’Ajuntament. De manera que l’equip de govern té 13 vots; el
representant del PP, 6 vots; i el representant d’UPCM, 2 vots.
-Per part de la representació dels treballadors: fins a 6 membres designats per les
organitzacions sindicals, prenent en consideració els resultats obtinguts en les eleccions a la
Junta de Personal i el comitè d’empresa de l’Ajuntament de Ciutadella, amb el funcionament
intern que acordin els esmentats representants entre ells.
Les parts hi poden assistir amb els assessors següents, que hi assistiran amb veu i sense
vot:
a) Un per cada organització sindical representada.
b) En nombre equivalent per part de l’Administració.
Atès l’exposat abans, s’ha sol·licitat als diferents representants polítics i a la representació
dels empleats públics que comuniquin quines persones proposen per a formar part com a
titulars i suplents a les diferents meses negociadores, de conformitat amb l’acord plenari
abans indicat.
Vistes les diferents comunicacions presentades respecte a açò, escau que l’Alcaldia adopti
una resolució administrativa amb el contingut següent:
PRIMER. Nomenar com a membres, titulars i suplents, les persones següents amb relació a
les següents meses de negociació dels empleats públics municipals:
1) Mesa general de negociació de personal funcionari:
1.1. Per part de l’Ajuntament:
-Equip de govern: president titular Joan Salord Justo, suplent Noemí Camps Villalonga; titular
Laura Anglada Seara, suplent José López Bosch; titular Natividad Benejam Bagur, suplent
Sebastià Servera Moll.
-Regidor del PP: titular Raquel Pericàs Negrete, suplent Asunción Pons Fullana
-Regidor d’UPCM: titular Joan Triay Lluch, suplent José Negrete Caballero.
1.2. Per part de les organitzacions sindicals:
-CCOO: titulars: Luis Sánchez Medina, Ramon Silvela Capó i Miquel Ametller Pons; suplents
Juan J. Barea Angulo i José Pascual Pascual; assessor Juan J. Barea Angulo.
-UGT: titulars: Josep Caules Coll i José Martínez Rodríguez; suplent Pau Gorrias.
2) Mesa general de negociació de personal laboral:
2.1. Per part de l’Ajuntament:
-Equip de govern: president-titular Joan Salord Justo, suplent Noemí Camps Villalonga; titular
Laura Anglada Seara, suplent José López Bosch; titular Sergi Servera Moreno, suplent
Sebastià Servera Moll.
-Regidor del PP: titular Raquel Pericàs Negrete, suplent Asunción Pons Fullana
-Regidor d’UPCM: titular Joan Triay Lluch, suplent José Negrete Caballero.
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2.2. Per part de les organitzacions sindicals:
-CCOO: titulars: Cati Sastre, Paqui Vilques, Rut Tomàs i Sam Arguimbau; suplents: Josep
Pastrana, Eva Muntaner i Ernesto Sancho.
-UGT: titular: Josep Triay.
3) Mesa general de negociació de personal funcionari i laboral:
3.1. Per part de l’Ajuntament:
-Equip de govern: presidenttitular Joan Salord Justo, suplent Noemí Camps Villalonga; titular
Laura Anglada Seara, suplent José López Bosch; titular Sebastià Servera Moll, suplent
Natividad Benejam Bagur.
-Regidor del PP: titular Raquel Pericàs Negrete, suplent Asunción Pons Fullana
-Regidor d’UPCM: titular Joan Triay Lluch, suplent José Negrete Caballero.
3.2. Per part de les organitzacions sindicals:
-CCOO:
Titulars personal funcionari: Luis Sánchez Medina i Miquel Ametller Pons; suplents Juan José
Barea Angulo i José Pascual Pascual; assessor Ramon Silvela Capó.
Titulars personal laboral: titulars Cati Sastre i Sam Arguimbau; suplents: Rut Tomàs i Paqui
Vilches.
-UGT:
Titulars personal funcionari: titular Josep Caules; suplent José Martínez Rodríguez; assessor
Pau Gorrias.
Titulars personal laboral: Josep Triay.
SEGON. Comunicar aquest acord a totes les parts interessades perquè en tenguin
coneixement."
Per tot l'exposat,
RESOLC:
PRIMER: Nomenar com a membres, titulars i suplents, les següents persones amb relació a
les següents meses de negociació dels empleats públics municipals:
1) Mesa general de negociació de personal funcionari:
1.1. Per part de l’Ajuntament:
-Equip de govern: president titular Joan Salord Justo, suplent Noemí Camps Villalonga; titular
Laura Anglada Seara, suplent José López Bosch; titular Natividad Benejam Bagur, suplent
Sebastià Servera Moll.
-Regidor del PP: titular Raquel Pericàs Negrete, suplent Asunción Pons Fullana
-Regidor d’UPCM: titular Joan Triay Lluch, suplent José Negrete Caballero.
1.2. Per part de les organitzacions sindicals:
-CCOO: titulars: Luis Sánchez Medina, Ramon Silvela Capó i Miquel Ametller Pons; suplents
Juan J. Barea Angulo i José Pascual Pascual; assessor Juan J. Barea Angulo.
-UGT: titulars: Josep Caules Coll i José Martínez Rodríguez; suplent Pau Gorrias Pons.
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2) Mesa general de negociació de personal laboral:
2.1. Per part de l’Ajuntament:
-Equip de govern: president titular Joan Salord Justo, suplent Noemí Camps Villalonga; titular
Laura Anglada Seara, suplent José López Bosch; titular Sergi Servera Moreno, suplent
Sebastià Servera Moll.
-Regidor del PP: titular Raquel Pericàs Negrete, suplent Asunción Pons Fullana
-Regidor d’UPCM: titular Joan Triay Lluch, suplent José Negrete Caballero.
2.2. Per part de les organitzacions sindicals:
-CCOO: titulars: Cati Sastre Ferrer, Paqui Vilches Izquierdo, Rut Tomàs Pons i Sam
Arguimbau Martínez; suplents: Josep Pastrana Huguet, Eva Muntaner Fernández i Ernesto
Sancho Marqués.
-UGT: titular: Josep Triay Prats.
3) Mesa general de negociació de personal funcionari i laboral:
3.1. Per part de l’Ajuntament:
-Equip de govern: president titular Joan Salord Justo, suplent Noemí Camps Villalonga; titular
Laura Anglada Seara, suplent José López Bosch; titular Sebastià Servera Moll, suplent
Natividad Benejam Bagur.
-Regidor del PP: titular Raquel Pericàs Negrete, suplent Asunción Pons Fullana.
-Regidor d’UPCM: titular Joan Triay Lluch, suplent José Negrete Caballero.
3.2. Per part de les organitzacions sindicals:
-CCOO:
Titulars personal funcionari: Luis Sánchez Medina i Miquel Ametller Pons; suplents Juan José
Barea Angulo i José Pascual Pascual; assessor Ramon Silvela Capó.
Titulars personal laboral: titulars Cati Sastre Ferrer i Sam Arguimbau Martínez; suplents: Rut
Tomàs Pons i Paqui Vilches Izquierdo.
-UGT:
Titulars personal funcionari: titular Josep Caules Coll; suplent José Martínez Rodríguez;
assessor Pau Gorrías Pons.
Titulars personal laboral: Josep Triay Prats.
SEGON: Comunicar aquest acord a totes les parts interessades perquè en tenguin
coneixement.
L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Davant meu,
La secretària,
Caterina Barceló Martí

Ciutadella de Menorca, 9-05-2017"
4.5. Acord de la Junta de Govern, de dia 26 d'abril de 2017, d'aprovació de la liquidació
del pressupost del Patronat Municipal d'Escoles Infantils de 2016 (exp. 2017/004013)
"Que la Junta de Govern, en sessió ordinària de dia 26-04-2017, a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics, va adoptar entre d'altres, l'acord següent:
'ASSUMPTE: Aprovació de la liquidació del pressupost del Patronat Municipal
d'Escoles Infantils de 2016
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Vist que s'ha confeccionat la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d'Escoles
Infantils de 2016;
Tenint en compte que l'article 192 del RD 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora d'Hisendes Locals, disposa que la liquidació dels pressupostos dels organismes
autònoms, un cop informada per la intervenció i proposada per l'òrgan competent dels
esmentats organismes autònoms, serà tramesa a l'Ajuntament per a la seva aprovació;
Atès que l'esmentada liquidació ha estat informada per la interventora de fons de
l'Ajuntament, en compliment del que disposa l'article citat en el paràgraf anterior;
Atès que la competència per aprovar la liquidació del pressupost correspon a l'alcaldessa
(article 191.3 de l’RD 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora d'hisendes
locals), el qual la té delegada en la Junta Municipal de Govern;
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER: Aprovar la liquidació del pressupost del Patronat Municipal d'Escoles Infantils de
2016.
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
Brut
Ajustat

9.018,72 €
27.754,17 €

ROMANENT DE TRESORERIA
Afectat

0,0 €

Per a despeses generals

183.263,24 €

Total

183.263,24 €

ROMANENTS DE CRÈDIT
Totals

11.262,82 €

Que es declarin incorporables:
Incorporació voluntària

0,00 €

Incorporació obligatòria

0,00 €

SEGON: Donar compte al Ple de la corporació en la primera sessió que se celebri, de
conformitat amb l'establert als articles 193.4 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per l’RD 2/2004, de 5 de març, i 90.2 de l’RD 500/1990, de 20
d'abril.
TERCER: Trametre còpia de la liquidació a la Delegació Provincial del Ministeri d'Economia i
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Hisenda i a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l’article
193.4 de l’RD 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals i
l'article 91 de l’RD 500/90, de 20 d'abril.'
Per unanimitat, s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis Econòmics."
4.6. Acord de la Junta de Govern, de dia 26 d'abril de 2017, d'aprovació de la liquidació
del pressupost del Patronat de l'Hospital Municipal de 2016 (exp. 2017/004011)
"Que la Junta de Govern, en sessió ordinària de dia 26-04-2017, a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics, va adoptar, entre d'altres, l'acord següent:
'ASSUMPTE: Aprovació de la liquidació del pressupost del Patronat de l'Hospital
Municipal de 2016.
Vist que s'ha confeccionat la liquidació del pressupost del Patronat de l'Hospital Municipal de
2016;
Tenint en compte que l'article 192 de l’RD 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
reguladora d'hisendes locals, disposa que la liquidació dels pressupostos dels organismes
autònoms, un cop informada per la intervenció i proposada per l'òrgan competent dels
organismes autònoms, serà tramesa a l'Ajuntament per a la seva aprovació;
Atès que l'esmentada liquidació ha estat informada per l'interventor de fons de l'Ajuntament,
en compliment del que disposa l'article citat en el paràgraf anterior;
Atès que la competència per aprovar la liquidació del pressupost correspon a l'alcalde (article
191.3 de l’RD 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals),
el qual la té delegada a la Junta Municipal de Govern;
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER. Aprovar la liquidació del pressupost del Patronat de l'Hospital Municipal de 2016
amb els resultats següents:
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
Brut

42.913,36 €

Ajustat

42.913,36 €

ROMANENT DE TRESORERIA
Afectat

0,00 €

Per a despeses generals

1.209.797,91 €

Total

1.240.976,31 €
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ROMANENTS DE CRÈDIT
Totals

12.397,48€

Que es declarin incorporables:
Incorporació voluntària

0,00€

Incorporació obligatòria

0.00€

SEGON. Donar-ne compte al Ple de la corporació en la primera sessió que se celebri, de
conformitat amb l'establert als articles 193.4 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per l’RD 2/2004 de 5 de març i el 90.2 de l’RD 500/1990, de 20
d'abril.
TERCER. Trametre còpia de la liquidació a la Delegació Provincial del Ministeri d'Economia i
Hisenda i a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb el que disposen els
articles 193.4 de l’RD 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora d'hisendes
locals i l'article 91 de l’RD. 500/90, de 20 d'abril.'
Per unanimitat, s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis Econòmics."
4.7. Acord de la Junta de Govern, de dia 26 d'abril de 2017, d'aprovació de la liquidació
del pressupost general de l'Ajuntament de Ciutadella (exp. 2017/004010)
"Que la Junta de Govern, en sessió ordinària de dia 26-04-2017, a proposta del regidor
delegat de Serveis Econòmics, va adoptar ,entre d'altres, l'acord següent:
ASSUMPTE: Aprovació de la liquidació del pressupost general de l'Ajuntament de Ciutadella
Vist l’expedient de liquidació del pressupost general per a l’exercici 2016 formulat per
Intervenció, i en compliment del que disposen els articles 191 i següents del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals;
I, de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 191 del TRLRHL i l’apartat 1 de l’article 90 del
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos;
PROPÒS:
PRIMER. Aprovar la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de l’exercici 2016
d’acord amb el contingut següent:
Resultat pressupostari:
Romanent de Tresoreria per a despeses generals:
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CONCEPTES
a. Operacions corrents
b. Operacions de capital
1. Total operacions no financeres (a+b)
c. Actius financers
d. Passius financers
2. Total operacions financeres (c+d)
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2)

DRN
ORN
AJUSTAMENTS
33.353.318,71 24.339.182,02
92.828,70 3.857.992,01
33.446.147,41 28.197.174,03
2.468.694,11
2.468.694,11
33.446.147,41 30.665.868,14

RTAT.PRESS.
9.014.136,69
-3.765.163,31
5.248.973,38
-2.468.694,11
-2.468.694,11
2.780.279,27

AJUSTAMENTS
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici

II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)

1.831.054,00
773.878,56
797.087,85
1.807.844,71
4.588.123,98

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)

1. Fons líquids
2. Drets pendents de cobrament
(+ ) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
3. Obligacions pendents de cobrament
(+) de pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
4. Partides pendents d'aplicació
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)
II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-II)

7.244.121,79
19.139.997,25
4.329.918,63
14.453.234,31
356.844,31
6.567.221,63
2.100.394,42
2.240.122,26
2.226.704,95
635.305,15
598.493,91
1.233.799,06
20.452.202,56
10.354.355,35
4.698.745,36
5.399.101,85

SEGON. Donar-ne compte al Ple de la corporació en la primera sessió que se celebri,
d’acord amb el que s’estableix als articles 193.4 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i el 90.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril.
TERCER. Trametre còpia de la liquidació a la Delegació Provincial del Ministeri d'Economia i
Hisenda i a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb el que disposen els
articles 193.4 de l’RD 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora d'hisendes
locals i l'article 91 de l’RD 500/90, de 20 d'abril.
No obstant, la Junta de Govern, amb el seu superior criteri, resoldrà.'
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Per unanimitat, s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis Econòmics."
4.8. Es dóna compte del compliment davant el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública de
l'informe de seguiment del Pla econòmic financer (PEF) de l'Ajuntament corresponent
al 2016.
4.9. Es dóna compte del compliment davant el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública de
l'execució trimestral del pressupost 2017 (1r trimestre), que dóna com a resultat el
compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i que es considera al Pla
econòmic financer aprovat.
4.10. Es dóna compte que s'han retut davant el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública les
dades per calcular el període mitjà de pagament (PMP) corresponent al primer
trimestre de 2017, que dóna un resultat consolidat de 44,83 dies.
Els presents acorden que en queden assabentats.
5. Proposta conjunta de tots els grups polítics representats a l'Ajuntament de
Ciutadella (PSM Més per Menorca, PSOE, GxC, PP i UPCM) d'adhesió a la petició
formulada pel Sr. R. C. B.; i d'instar el Govern de les Illes Balears a actuar per a la
localització i la identificació dels cossos dels germans S. i B. C. G., enterrats al
cementeri de Bunyola, d'acord amb el que preveu la Llei 10/2016, de 13 de juny (exp.
2017/004161) (https://vimeo.com/227692628#t=08 m41s)
Es dóna compte d'una proposta conjunta de tots els grups polítics representats a
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, de dia 26 d'abril de 2017, i firmada pels portaveus,
que va ser dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió ordinària de dia
5 de maig de 2017, amb els vots a favor del PSM (2), del PSOE (1), de GxC (1), del PP (1) i
d'UPCM (1), que, copiada, diu:
"PROPOSTA CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS POLÍTICS REPRESENTATS A
L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA
ASSUMPTE: Adhesió a la petició formulada per R. C. B., i a instar el Govern de les Illes
Balears a actuar per a la localització i la identificació dels cossos dels germans S. i B.
C. G., enterrats al cementeri de Bunyola, d'acord amb el que preveu la Llei 10/2016, de
13 de juny.
Atès que la senyora M. A. C., esposa del desaparegut J. F. P. S., el 27 de maig de 1982,
presentà per escrit al Jutjat de Primera Instància número 1 de Palma la seva intenció de
completar la inscripció de defunció del tom 11, foli 172 vers, número 36 del Registre Civil de
Bunyola; i que aquesta partida de defunció corresponia a la d'un home desconegut, mort el
12 de novembre de 1936, trobat al paratge conegut com Torrent de ca na Sili, al poble de
Bunyola, amb altres dos individus, també desconeguts; ella afirmava que aquell difunt sense
identificar era el seu marit, i per tal de poder-lo identificar i fer la rectificació corresponent en
la partida de defunció, a instància del Jutjat de Sóller i amb l'ajuda del Jutjat de Ciutadella,
s'aconseguiren declaracions que corroboraren la identitat del difunt;
Atès que els dos cadàvers trobats al Torrent de Ca na Sili, a Bunyola, amb J. F. P. S., amb
tota probabilitat eren B. i S. C. G.; i que és per açò que R. C. B., el seu nebot, n’ha reclamat
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la identificació i l’exhumació al Govern de les Illes Balears, per tal de poder fer un
enterrament digne als seus familiars i fer justícia al seu honor, emparant-se en la Llei
52/2007, de 26 de desembre, de memòria històrica i en la Llei 10/2016, de 13 de juny que "...
permet la localització, identificació i senyalització de fosses i llocs on es varen produir morts
violentes per raons d'ideologia, polítiques i religioses de la Guerra Civil...» i en fa possible
l’exhumació;
Per tot l'exposat, i amb la voluntat de permetre als familiars de les víctimes de la Guerra Civil
enterrar-ne les restes, els grups polítics municipals que subscriuen
PROPOSEN:
Que el Ple de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca aprovi adherir-se a la petició formulada
per R. C. B. i instar el Govern de les Illes Balears a actuar per a la localització i la identificació
dels cossos dels germans S. i B. C. G., enterrats al cementeri de Bunyola, d'acord amb el
que preveu la Llei 10/2016, de 13 de juny".
Intervé la Sra. Alcaldessa, que dóna compte de la proposta i fa una esmena al punt d'acord
d'afegir el següent: "Així també, la identificació del senyor J. F. P. S. a petició també de la
seva família; i no hi ha cap més intervenció. (https://vimeo.com/227692628#t=11m46s )
Acord
Se sotmet la proposta conjunta esmenada a votació, que s'APROVA per unanimitat (20
vots dels membres presents).
6. Proposta d'aprovació del Pla d'autoprotecció del Caragol des Born de les festes de
Sant Joan (exp. 2016/007438) (https://vimeo.com/227692628#t=12m21s)
Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Festes de l'Àrea de
Dinamització Econòmica, de dia 26 d'abril de 2017, signada digitalment el mateix dia, que va
ser dictaminada a la Comissió Informativa de Dinamització Econòmica, que va tenir lloc el dia
4 de maig de 2017, amb 4 vots a favor (2 PSM Més per Menorca, 1 PSOE i 1 GxC); i 3
reserves de vot (2 PP i 1 UPCM), que, copiada, diu:
"ASSUMPTE: Aprovació del Pla d'Autoprotecció del Caragol des Born de les Festes de Sant
Joan
Vist l'informe jurídic emès per part de la secretària d'aquest ajuntament en data del 25 d'abril
de 2017, sobre l'aprovació del Pla d'autoprotecció del Caragol des Born (d'acord amb les
previsions del Pla director de seguretat i emergències de les festes de Sant Joan de
Ciutadella), i que literalment copiat diu:
"El Pla director de seguretat i emergències de les festes de Sant Joan de Ciutadella, i els
annexos per a la implantació l'any 2016, va ser informat favorablement per la Comissió de
Protecció Civil de Menorca del Platerme, encara que amb condicions; i després de
l'aprovació inicial per part del Ple de l'Ajuntament i prèviament a l’informe favorable de la
Comissió Tècnica d'Emergències, el Ple de la Comissió d'Emergències i Protecció de les Illes
Balears va ser informat dia 25-05-2016 del seu contingut.
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Realitzats els tràmits anteriors, el Ple de l'Ajuntament de Ciutadella, en sessió extraordinària
celebrada dia 2-06-2016, va aprovar definitivament el Pla director de seguretat i emergències
de les festes de Sant Joan.
D'acord amb l'informe del cap de la Policia Local de Ciutadella, de dia 25-04-2017, durant la
celebració de les festes de Sant Joan 2016, i en aplicació del pla director de seguretat
esmentat, es va comprovar que l'aforament de la plaça des Born dia 23 de juny, durant els
actes del Caragol del Born, era superior a 25.000 persones.
Per açò, i en compliment del que estableix l’RD 393/2007, de 23 de març, pel qual s'aprova la
norma bàsica d'autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats
que poden donar origen a situacions d'emergència, es va considerar preceptiu modificar el
capítol 3 del Pla director per un pla d'autoprotecció específic per al Caragol des Born.
El Pla d'Autoprotecció del Caragol des Born s'ha redactat seguint l'estructura i mantenint el
sistema de funcionament previst en el Pla director de seguretat, de forma que, tal com
assenyala el cap de la Policia en el seu informe, sols alguns recursos humans s'adapten al
nou aforament màxim calculat, sense presentar canvis substancials envers el previst per
aquest acte en el capítol 3 del Pla director tal com va ser aprovat.
Així com en el mateix s'especifica, el Pla d'autoprotecció queda englobat en el marc del Pla
de seguretat i emergències de les festes de Sant Joan, el qual estableix el marc orgànic i
funcional per prevenir i controlar els riscos sobre les persones durant el desenvolupament de
les festes de Sant Joan.
Atès que la Comissió de Protecció Civil de Menorca del Platerme, en sessió ordinària de dia
18 d'abril de 2017, va aprovar el Pla d'autoprotecció del Caragol des Born i la seva integració
en el PLA TERME;
Qui subscriu considera procedent que l'Àrea de Dinamització Econòmica proposi al Ple de
l'Ajuntament de Ciutadella l'adopció de l'acord:
Primer. Aprovar el Pla d'autoprotecció del Caragol des Born de les festes de Sant Joan,
adjunt a l'expedient, el qual s'annexa en substitució del capítol 3, al Pla director de seguretat i
emergències de les festes de Sant Joan de Ciutadella, en substitució del capítol 3.
Segon. Comunicar aquest acord a la Direcció General d'Emergències i Interior del Govern de
les Illes Balears, per al seu coneixement i els efectes del que estableix l'article 5 de l’RD
393/2007, de 23 de març, amb l’exemplar adjunt del Pla d'autoprotecció del Caragol des Born
de les festes de Sant Joan de Ciutadella aprovat pel Ple."
Per tot l'exposat, el regidor que subscriu
PROPOSA:
Que el Ple de l'Ajuntament acordi:
1. Aprovar el Pla d'autoprotecció del Caragol des Born de les festes de Sant Joan, adjunt a
l'expedient, el qual s'annexa en substitució del capítol 3, al Pla director de seguretat i
emergències de les festes de Sant Joan de Ciutadella.
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2. Comunicar aquest acord a la Direcció General d'Emergències i Interior del Govern de les
Illes Balears, per al seu coneixement i els efectes del que estableix l'article 5 de l’RD
393/2007, de 23 de març, amb l’exemplar adjunt del Pla d'autoprotecció del Caragol des Born
de les festes de Sant Joan de Ciutadella aprovat pel Ple."
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal: (https://vimeo.com/227692628#t=12m30s)
Intervé el Sr. Benejam Escanellas: (https://vimeo.com/227692628#t=17m27s)
Intervé el Sr. Triay Lluch: (https://vimeo.com/227692628#t=20m54s)
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal: (https://vimeo.com/227692628#t=36m00s)
Intervé el Sr. Benejam Escanellas: (https://vimeo.com/227692628#t=46m28s)
Intervé el Sr. Triay Lluch: (https://vimeo.com/227692628#t=50m08s)
Intervé el Sr. Juaneda Mercadal: (https://vimeo.com/227692628#t=59m08s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que s'APROVA per catorze (14) vots a favor (5 PSM, 4
PSOE, 3 GxC i 2 UPCM): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor
José Antonio JUANEDA MERCADAL, el senyor José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol
BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la senyora Noemí CAMPS
VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia
MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora
BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO, el senyor Sebastià SERVERA
MOLL, el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO; i sis
(6) 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, el senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT i el senyor Juan CARRASCO
DOMINGO.
7. Proposta d'aprovació del Conveni marc de col·laboració per a la cessió d'espai
municipal a les associacions sense ànim de lucre (exp. 2017/004483)
(https://vimeo.com/227692628#t=1h03m51s)
Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada del Servei de Projecte de Ciutat i
Participació Ciutadana de l'Àrea Socioeducativa, de dia 5 de maig de 2017, signada
digitalment el mateix dia, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa,
en sessió ordinària de dia 5 de maig de 2017, amb els vots a favor del PSM (2), del PSOE
(1), de GxC (1); i les reserves de vot del PP (1) i d'UPCM (1), que, copiada, diu:
"ASSUMPTE: APROVACIÓ DEL CONVENI MARC PER A LA CESSIÓ D'ESPAI
MUNICIPAL A LES ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE.
L'Ajuntament de Ciutadella, a través de la Regidoria de Projecte de Ciutat i Participació
Ciutadana, té l'objectiu de promoure el món associatiu de Ciutadella, atendre les necessitats
específiques de les associacions i donar suport a les entitats i organitzacions que duen
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endavant programes, projectes i actuacions que reverteixen en benefici de la comunitat.
Aquest és un dels principis de la Carta de Ciutats Educadores que Ciutadella va firmar l'any
1999 i a partir de la qual va entrar a formar part de la Xarxa Estatal de Ciutats Educadores.
L'Ajuntament disposa d'un nombre determinat d'espais per poder cedir a les associacions
que així ho sol·licitin per desenvolupar-hi les seves activitats, i donar així continuïtat als seus
objectius. Hi ha una sèrie d'associacions que han formalitzat una petició d'ús de local.
L'Ajuntament de Ciutadella és conscient de la importància de la tasca d'aquestes
associacions, que tenen un paper important dins el Projecte de ciutat, perquè contribueixen a
convertir Ciutadella en un municipi millor, tot enriquint-ne la vida social cultural, veïnal,
esportiva..., amb el reforç del paper educador de la ciutat cap a la seva ciutadania. Per açò,
valora positivament la seva aportació a la comunitat i al Projecte de ciutat de Ciutadella.
Per aquests motius, l'Ajuntament de Ciutadella té interès a donar suport a la tasca que
realitzen aquestes associacions a través d'un conveni d'acord que reguli la col·laboració
entre l'Ajuntament i les associacions, perquè aquestes puguin seguir duent a terme les
activitats que li són pròpies, i que, pel fet d'enriquir el Projecte de ciutat i els valors d'una
ciutat educadora, l'Ajuntament considera que són dignes de suport.
A través d'aquest conveni, l'Ajuntament de Ciutadella cedeix a les associacions l'ús d'un
espai/local de l'Ajuntament. L'Ajuntament de Ciutadella valora la naturalesa i la tipologia de
les activitats que realitza cada associació a l'hora d'assignar-li un espai per tal que aquest
s'adapti a les seves necessitats.
El conveni marc queda regulat tal com s'adjunta.
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER. Aprovar el conveni marc de col·laboració per a la cessió d'ús d'un local amb les
associacions sense ànim de lucre del municipi de Ciutadella.
No obstant, el Ple amb el seu superior criteri, ho resoldrà."
Intervé la Sra. Anglada Seara: (https://vimeo.com/227692628#t=1h04m01s)
Intervé la Sra. Pericás Negrete: (https://vimeo.com/227692628#t=1h06m15s)
Intervé el Sr. Triay Lluch: (https://vimeo.com/227692628#t=1h09m17s)
Intervé la Sra. Anglada Seara: (https://vimeo.com/227692628#t=1h10m19s
Intervé la Sra.Pericás Negrete: (https://vimeo.com/227692628#t=1h17m28s)
Intervé el Sra. Triay Lluch: (https://vimeo.com/227692628#t=1h21m08s)
Intervé la Sra. Anglada Seara: (https://vimeo.com/227692628#t=1h24m09s)
Intervé la Sra. alcaldessa (https://vimeo.com/227692628#t=1h27m19s)
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Acord
Se sotmet la proposta a votació, que s'APROVA per catorze (14) vots a favor (5 PSM, 4
PSOE, 3 GxC i 2 UPCM): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor
José Antonio JUANEDA MERCADAL, el senyor José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol
BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la senyora Noemí CAMPS
VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia
MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora
BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO, el senyor Sebastià SERVERA
MOLL, el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO; i sis
(6) 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, el senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT i el senyor Juan CARRASCO
DOMINGO.
8. Proposta d'Alcaldia de declarar nul de ple dret l'acord de la Junta de Govern de dia
25-01-2008 relatiu a l'aprovació del Conveni de col·laboració i suport al Club Voleibol
Ciutadella per a poder jugar la temporada 2007-2008 a la Superlliga Femenina de
Voleibol (exp. 2016/009148) (https://vimeo.com/227692628#t=1h28m36s)
Es dóna compte d'una proposta d'Alcaldia, que s'esmena a la mateixa sessió, en el sentit de
substituir íntegrament el punt segon d’aquesta, de dia 27 d'abril de 2017, signada digitalment
el mateix dia, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa d'Organització i Seguretat, en
sessió ordinària de dia 4 de maig de 2017, amb 5 vots a favor (PSM, PSOE, GxC i UPCM); i
2 reserves de vot (PP), que diu:
"PROPOSTA D'ALCALDIA
Procediment: Revisió d'ofici de l'acord adoptat per la Junta de Govern de l'Ajuntament de
Ciutadella, dia 25-01-2008, pel qual es va aprovar el conveni de col·laboració i suport al CVC
per poder jugar a la Superlliga Femenina de Voleibol per a la temporada 2007-2008
Vist l'informe emès per part de la secretària municipal, amb data del 26-04-2017, que, copiat
literalment, diu:
"ANTECEDENTS DE FET
I. La Junta de Govern, en sessió de dia 25-01-2008, va aprovar el Conveni de col·laboració
i suport al Club Voleibol Ciutadella per poder jugar la temporada 2007-2008 a la Superlliga
Femenina de Voleibol, el qual va regir no només per a aquella temporada esportiva, sinó
que va seguir vigent atenent a la previsió considerada en el conveni signat de restar vigent
«mentre l'equip jugui a la Superlliga».
II. Amb data del 2-11-2016 qui subscriu va emetre informe amb proposta de resolució, en el
qual s'explica el procediment a seguir per declarar nul l'acte administratiu relatiu a
l'aprovació del conveni esmentat per les següents causes de nul·litat de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre (idèntiques a les previstes a l'article 62.1 de la Llei 30/1992, en al·lusió a l'objecció
feta pel Consell Consultiu en el seu Dictamen), en concret: la de l'article 47.1.g) -amb
relació a l'article 60 de la Llei general pressupostària i la de l'article 36.1.b de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per manca de crèdit per atorgar la
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subvenció i pel fet que la durada del conveni era indefinida i sense termini final, argument
que no és compartit pel Consell Consultiu, malgrat que el conveni de referència hagi estat
vigent més de quatre anys, la qual cosa contravé aquesta llei.
III. El Ple de l'Ajuntament, dia 17-11-2016, va acordar iniciar el procediment de revisió
d'ofici acceptant la proposta feta, i acorda també suspendre l'acte objecte de revisió, així
com notificar aquest acord al Club Voleibol Ciutadella, notificació que es va fer efectiva el
dia 28-11-2016.
IV. Dia 15-12-2016, la secretària certifica que no s'han presentat al·legacions en el termini
de 10 dies hàbils concedits. Així, el Ple de l'Ajuntament de Ciutadella, en sessió celebrada
dia 28-12-2016, va acordar ratificar l'acord de revisió d'ofici, sol·licitar el dictamen preceptiu
al Consell Consultiu, suspendre el termini per resoldre el procediment pel temps que
comporti la petició del dictamen, de conformitat amb l'article 22.1.d) de la Llei 39/2015, i
notificar aquests acords al Club Voleibol Ciutadella, la qual cosa es va dur a terme dia 2301-2017.
V. Remès l'expedient al Consell Consultiu de les Illes Balears per tal que emeti el dictamen,
preceptiu i vinculant, i completada la documentació requerida, dia 24-04-2017, l'Ajuntament
acusa rebut del Dictamen número 29/2017, acordat per unanimitat dels membres del
Consell, en sessió celebrada dia 29-03-2017, en el qual es posen de manifest les
conclusions que es transcriuen a continuació:
«1a El dictamen té caràcter preceptiu, la presidenta de les Illes Balears està legitimada per
sol·licitar-lo i el Consell Consultiu és competent per emetre'l.
2a El procediment s'ha tramitat de forma correcta i correspon al Ple municipal dictar-ne la
resolució.
3a És procedent la revisió d'ofici de l'acord de la Junta de Govern de l'Ajuntament de
Ciutadella del 25-01-2008 relatiu a l'aprovació del Conveni de col·laboració i suport al Club
Voleibol Ciutadella, per manca de crèdit adequat i suficient, de conformitat amb l'article
62.1.g de la Llei 30/1992 (qualsevol altra causa que estableixi expressament una disposició
de rang legal), posat en relació amb l'article 60 de la Llei general pressupostària.
4a L'observació continguda en la consideració jurídica sisena d'aquest dictamen no és
essencial a l'efecte d'utilitzar, en la resolució que se'n dicti, la fórmula ritual «d'acord amb el
Consell Consultiu» establerta en l'article 4.3 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora
d'aquest organisme.»
PRIMER. Declarar nul de ple dret l'acord de la Junta de Govern de l'Ajuntament de Ciutadella
del 25-01-2008 relatiu a l'aprovació del Conveni de col·laboració i suport al Club Voleibol
Ciutadella, per manca de crèdit adequat i suficient, de conformitat amb l'article 62.1.g de la
Llei 30/1992 (qualsevol altra causa que estableixi expressament una disposició de rang legal)
posat en relació amb l'article 60 de la Llei general pressupostària.
SEGON. No reclamar el reintegrament de les quantitats percebudes pel Club Voleibol
Ciutadella en compliment del conveni esmentat, sempre que s'acrediti que l'entitat ha
complert la contraprestació pactada, i sense perjudici que es puguin tenir en compte en els
procediments que, si escau, s'incoïn derivats de l'acord de nul·litat a què es refereix el punt
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anterior.
TERCER. Notificar al Club Voleibol Ciutadella aquest acord, per al seu coneixement i als
efectes pertinents, i fer-lo públic per a general coneixement.
És per la qual cosa que PROPÒS que el Ple de l'Ajuntament aprovi aquesta proposta."
Intervé la Sra. Alcaldessa (https://vimeo.com/227692628#t=1h28m54s)
Intervé el Sr. Benejam Escanellas: (https://vimeo.com/227692628#t=1h34m30s)
Intervé el Sr. Triay Lluch: (https://vimeo.com/227692628#t=1h35m30s)
Intervé la Sra. Alcaldessa (https://vimeo.com/227692628#t=1h36m16s)
Intervé el Sr. Benejam Escanellas: (https://vimeo.com/227692628#t=1h41m30s)
Intervé el Sr. Triay Lluch: (https://vimeo.com/227692628#t=1h42m58s)
Intervé la Sra. Alcaldessa (https://vimeo.com/227692628#t=1h46m53s)
Intervé el Sr. Triay Lluch: (https://vimeo.com/227692628#t=1h49m40s)
Acord
Se sotmet la proposta esmenada a votació, que s'APROVA per catorze (14) vots a favor (5
PSM, 4 PSOE, 3 GxC i 2 UPCM): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch,
el senyor José Antonio JUANEDA MERCADAL, el senyor José LÓPEZ BOSCH, el senyor
Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la senyora Noemí CAMPS
VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia
MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora
BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO, el senyor Sebastià SERVERA
MOLL, el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO; i sis
(6) abstencions de vot (PP): les del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción
PONS FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel
PERICÁS NEGRETE, el senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT i el senyor Juan CARRASCO
DOMINGO.
9. Proposta que presenten els grups PSM Més per Menorca, PSOE, GxC i UPCM amb
relació a l'adopció d'iniciatives legislatives que permetin a les entitats locals reinvertir
el superàvit i aplicar determinats ajustaments al càlcul de la Regla de despesa (exp.
2017/004236) (https://vimeo.com/227692628#t=1h50m46s)
Es dóna compte d'una proposta que presenten els grups PSM, PSOE, GxC i UPCM, de dia
27 d'abril de 2017, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa d'Organització i
Seguretat, en sessió ordinària de dia 4 de maig de 2017, amb 5 vots a favor (PSM, PSOE,
GxC i UPCM); i 2 reserves de vot (PP), que, copiada, diu:
"Atès que les entitats locals espanyoles són l’única administració pública que compleix els
objectius d'estabilitat; la seva contribució a la reducció del dèficit públic de l'Estat espanyol
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davant la Unió Europea ha estat determinant;
Atès que, des de l'any 2012, el conjunt de les corporacions locals genera superàvit:
2012

0,32% PIB

2.287 MILL.€

2013

0,55% PIB

5.474 MILL.€

2014

0,53% PIB

5.938 MILL.€

2015

0,47% PIB

5.094 MILL.€

2016

0,64% PIB

7.083 MILL.€

Però les restriccions imposades en la seva reinversió han impedit que els ciutadans dels
municipis espanyols vegin millorada la seva qualitat de vida;
Atès que els alcaldes i les alcaldesses espanyols es veuen amb greus dificultats per explicar
als seus veïns i ciutadans que no poden atendre les seves demandes, encara que es compti
amb els recursos disponibles per poder-ho fer;
Atès que en els darrers exercicis l'obligació de circumscriure la reinversió del superàvit al
concepte d'inversió financera sostenible i de generar nous ingressos per la mateixa quantia
de la reinversió ha impedit realitzar infraestructures i prestar serveis demandats pels
ciutadans;
Atès que a aquestes restriccions per a 2017 s'hi suma la de no poder fer cap reinversió fins
que els pressupostos generals de l'Estat per a aquest any estiguin definitivament aprovats, a
finals d'aquest semestre o a principis del pròxim; açò fa impossible la tramitació dels
expedients administratius durant aquest exercici;
Atès que, precisament ara, quan millor és el superàvit de les entitats locals espanyoles
(7.083 mill. €, un 39% més que en 2015; quasi 26.000 mill. € en termes agregats des de
2012), i quan el nostre país, per fi, ha complert l'objectiu de dèficit compromès amb
Brussel·les, més restriccions tindrem per a fer ús d'uns recursos que són nostres i que han
de ser utilitzats en benefici dels nostres veïns i ciutadans;
Atès que creiem que aquesta situació no pot ser acceptada i que ha arribat ja el moment que
se'ns permeti reinvertir el nostre superàvit sense cap més restricció que la del compliment de
l'estabilitat pressupostària;
Atès que, atesa la situació, cada cop més generalitzada, d’incompliment de la Regla de la
despesa com a conseqüència de la incorporació de romanents de crèdits corresponents a
despeses compromeses provinents d’anys anteriors i finançades amb romanent líquid de
tresoreria que porta lligada la necessitat de la tramitació de plans econòmics i financers, es
creu necessari, igualment, proposar la introducció d’un ajustament al càlcul de la Regla de la
despesa per l’import d’aquestes obligacions reconegudes corresponents a despeses
compromeses procedents d’exercicis anteriors;
Atès que la Junta de Govern de la FEMP, en la seva reunió extraordinària, celebrada el 6
d'abril de 2017, a iniciativa del seu president, Abel Caballero, acordà traslladar les
corporacions locals espanyoles de la resolució presa per al seu coneixement i, en cas que
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s’estimi oportú, que el Ple de la corporació hi manifesti el seu suport;
Atès que la resolució de la FEMP és amb relació als dos primers punts de la proposta, essent
el tercer punt afegit pels grups que signen la proposta;
En conseqüència, es proposa:
PRIMER: Instar el Govern d'Espanya i els grups parlamentaris perquè, per la via d'urgència,
adoptin iniciatives legislatives que permetin a les entitats locals espanyoles reinvertir el seu
superàvit sense haver de generar nous ingressos per la seva mateixa quantia en qualsevol
iniciativa que considerin oportuna per a millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans, amb
l'únic límit de no posar en risc la seva estabilitat pressupostària.
SEGON: Tenint en compte l'entrada en vigor dels pressupostos generals de l'Estat per a l'any
2017, la disposició addicional nonagèsima segona, haurà d'establir que el termini temporal
per a poder realitzar la reinversió del superàvit de 2016 en els termes assenyalats consideri
els exercicis 2017 i 2018, tant amb relació als compromisos de despesa com a les
execucions. Per tant, quedaria sense aplicació legal el contingut del paràgraf segon de
l'apartat 5 de la Disposició addicional setzena del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per RD 2/2004, de 5 de març, pel que fa a la condició que la
despesa executada dins l'any 2018 hagi d’estar compromesa dins l'any 2017, i així poder
comprometre's i executar-se la despesa en els anys 2017 i 2018.
TERCER. Instar el Govern d’Espanya i els grups parlamentaris perquè es proposi la
modificació en el sistema de càlcul de la Regla de la despesa en el sentit d’incloure un
ajustament per l’import de les obligacions reconegudes com a conseqüència d’incorporació
de romanents de crèdits per despeses compromeses en anys anteriors i finançades amb
romanent de tresoreria per a despeses generals..
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, resoldrà."
Intervé la Sra. Alcaldessa (https://vimeo.com/227692628#t=1h51m04s)
Intervé el Sr. López Bosch (https://vimeo.com/227692628#t=1h51m25s)
Intervé el Sr. Benejam Escanellas: (https://vimeo.com/227692628#t=1h56m05s)
Intervé el Sr. Triay Lluch: (https://vimeo.com/227692628#t=1h57m32s)
Intervé el Sr. López Bosch (https://vimeo.com/227692628#t=1h59m54s)
Intervé el Sr. Benejam Escanellas: (https://vimeo.com/227692628#t=2h03m27s)
Intervé el Sr. Triay Lluch: (https://vimeo.com/227692628#t=2h04m56s)
Intervé el Sr. López Bosch (https://vimeo.com/227692628#t=2h05m48s)
Intervé la Sra. Alcaldessa (https://vimeo.com/227692628#t=2h07m40s)
Intervé el Sr. Benejam Escanellas: (https://vimeo.com/227692628#t=2h08m19s)
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Acord
Se sotmet la proposta a votació, que s'APROVA per catorze (14) vots a favor (5 PSM, 4
PSOE, 3 GxC i 2 UPCM): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor
José Antonio JUANEDA MERCADAL, el senyor José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol
BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la senyora Noemí CAMPS
VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia
MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora
BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO, el senyor Sebastià SERVERA
MOLL, el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO; i sis
(6) 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, el senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT i el senyor Juan CARRASCO
DOMINGO.
10. Moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM)
d'instar el Govern d'Espanya, el Ministeri de Justícia i el Congrés dels Diputats a
incloure en els pressuposts generals de l'Estat les partides necessàries per a redactar
i executar el projecte d'obres dels jutjats a Santa Rita (exp. 2017/004435)
(https://vimeo.com/227692628#t=2h09m22s)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca
(UPCM), amb registre d'entrada 007257 de dia 2 de maig de 2017, que va ser dictaminada a
la Comissió Informativa d'Organització i Seguretat, en sessió ordinària celebrada el dia 4 de
maig de 2017 —amb la votació prèvia per incloure-la en l'ordre del dia per urgència i que va
ser aprovada per unanimitat—, amb 5 vots a favor (UPCM, PSM, PSOE i GxC) i 2 reserves
de vot (PP), que, traduïda del castellà al català, diu:
Als jutjats 1 i 2 de Ciutadella es treballa amb una gran precarietat a causa de la insuficiència
d'espai de l'edifici que els alberga, que ha quedat totalment obsolet per a desenvolupar la
creixent activitat pròpia dels jutjats; de manera que en el Jutjat número 2, sense la menor
intimitat, els advocats assessoren clients, s'hi negocien aspectes relacionats amb acords
judicials i, fins i tot, s'assisteixen detinguts en els passadissos. En els Jutjats números 1 i 2 hi
ha barreres arquitectòniques que no s'han pogut eliminar per falta d'espai per a construir-hi
rampes, tampoc hi ha ascensor i l'ús previst de les actuals dependències del Jutjat número 2
era, segons el projecte d'obres original, el de l'habitatge del bidell, que es va habilitar com a
jutjat quan es va crear el Jutjat número 2.
La precarietat i la falta d'intimitat per la insuficiència d'espai del Jutjat número 2 de Ciutadella
és especialment greu; a més de per les dificultats funcionals que comporten les
circumstàncies esmentades, pel fet que el jutjat esmentat té assignades les actuacions que
es practiquen amb relació a la violència de gènere, que, òbviament, requereixen un tracte
delicat i molt especialment per la salvaguarda de la intimitat de les persones que han estat
víctimes d'aquest tipus de violència.
És necessari poder reunir en un mateix edifici les dependències dels jutjats números 1 i 2 i
del Jutjat Social de Ciutadella, però sobretot és extremadament urgent dotar els jutjats, i
especialment el número 2, d'un edifici digne i suficient per posar fi a situacions que generen
queixes, lògiques; com per exemple la registrada d'entrada el 6-10-2015 davant del Deganat
dels Jutjats de Ciutadella, en la qual un advocat manifesta no haver-se pogut entrevistar
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privadament per falta d'espai amb un imputat que s'havia citat per a prendre-li declaració en
el Jutjat número 2, i el mateix dia va haver d'atendre'n un altre i assistir un detingut en
condicions semblants.
Fets que van donar lloc a l'expedient de queixa 6/14 i acumulat 4/15, obert pel Deganat dels
Jutjats de Ciutadella i al corresponent acord degà del 25-02-2016, la fotocòpia del qual
s'adjunta a la present moció. Acord que es va notificar al lletrat que havia emès la queixa, i
que en donà compte també a l'«Excel·lentíssim Sr. President del TSJ de les Illes Balears, per
al seu coneixement i els efectes, i a la Unitat d'Atenció al Ciutadà del Consell General del
Poder Judicial".
Entre altres coses, es llegeix a l'acord degà, textualment, el que cal recordar novament: «La
situació de deficiència greu en què es troben les dependències judicials dels Jutjats de
Primera Instància i Instrucció d'aquesta localitat, especialment les del número 2 (fins i tot en
comprendre que s'intentarà una solució unitària pel Ministeri), ja s'estimava urgent i
inajornable el 2008, com cal recordar».
Per a construir la nova seu dels jutjats de Ciutadella es van expropiar uns terrenys a la zona
de Santa Rita, al pagament de la qual procedeix l'Ajuntament i el fracciona en diverses
anualitats, de comú acord amb la propietat; i, a més, dos dels copropietaris titulars d'una
extensió més que suficient dels terrenys de Santa Rita han tingut la deferència d'autoritzar
per escrit el consistori perquè ocupi els terrenys, segons l'escrit que s'adjunta a la moció
present, i dona el seu consentiment, així mateix, perquè es pugui iniciar la construcció del
nou edifici dels jutjats previst en aquest emplaçament, i s'ofereix a atorgar escriptura pública
davant de notari en els termes que l'Ajuntament indiqui.
De totes maneres, només queden dos pagaments anuals a satisfer pels terrenys expropiats
que es meritaran el gener de 2018 i el gener de 2019, i resulta, per tant, que l'última
plurianualitat estarà abonada en escassament un any i mig, aproximadament.
Raons per les quals el Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella UPCM presenta al Ple
la moció següent:
1r Que, en vista de la urgència per posar remei a la situació calamitosa dels jutjats i les
facilitats donades per la propietat, l'Ajuntament de Ciutadella insti el Govern d'Espanya, el
Ministeri de Justícia i el Congrés dels Diputats a incloure en els pressupostos generals de
l'Estat les partides necessàries per a redactar i executar el projecte d'obres dels jutjats a
Santa Rita.
2n Subsidiàriament i únicament en el cas que, incomprensiblement i a pesar de la urgència
de solucionar la situació descrita en l'exposició de motius d'aquesta moció, el que se sol·licita
en el punt anterior no fos atès en la seva totalitat, l'Ajuntament de Ciutadella insti el Govern
d'Espanya, el Ministeri de Justícia i el Congrés dels Diputats a incloure en els pressupostos
generals de l'Estat la partida necessària per a adjudicar almenys la redacció del projecte dels
jutjats a Santa Rita, de manera que el projecte esmentat estigui disponible com més prest
millor i puguin iniciar-se com a tard aquestes obres tan necessàries a principis del 2019, una
vegada incloses en els pressupostos corresponents".
Intervé el senyor Triay Lluch: (https://vimeo.com/227692628#t=2h09m40s)
Intervé la senyora alcaldessa (https://vimeo.com/227692628#t=2h14m45s)
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Intervé el senyor Benejam Escanellas: (https://vimeo.com/227692628#t=2h19m38s)
Intervé el senyor Triay Lluch: (https://vimeo.com/227692628#t=2h20m50s)
Intervé la senyora alcaldessa (https://vimeo.com/227692628#t=2h23m58s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas: (https://vimeo.com/227692628#t=2h27m03s)
Intervé el senyor Triay Lluch: (https://vimeo.com/227692628#t=2h27m30s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que s'APROVA per catorze (14) vots a favor (5 PSM, 4
PSOE, 3 GxC i 2 UPCM): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor
José Antonio JUANEDA MERCADAL, el senyor José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol
BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la senyora Noemí CAMPS
VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia
MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora
BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO, el senyor Sebastià SERVERA
MOLL, el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO; i sis
(6) 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, el senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT i el senyor Juan CARRASCO
DOMINGO.
11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a les plataformes de bany de
Ciutadella (exp. 2017/004427). (https://vimeo.com/227692628#t=2h30m26s)
Es dóna compte d'una moció del Grup Municipal Popular (PP), de dia 4 de maig de 2017,
amb registre d'entrada telemàtic número 007398, de dia 4 de maig de 2017, que va ser
dictaminada, després d'aprovada la urgència, a la Comissió Informativa de Dinamització
Econòmica, que va tenir lloc el dia 4 de maig de 2017, amb 2 vots a favor (2 PP) i 5 reserves
de vot (2 PSM Més per Menorca, 1 PSOE, 1 GxC i 1 UPCM), que s'esmena per la regidora
que en dóna compte a la present sessió, en el sentit de substituir-hi íntegrament el punt
segon, i introduir-hi el punt quart.
A continuació, es transcriu la moció ja esmenada:
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist que en els pressupostos generals de l'Estat, a través d'una esmena presentada per la
senadora del Grup Popular, es va pressupostar la quantitat de 250.000 € per a la realització
de les obres de rehabilitació de diverses zones de bany de Ciutadella;
Vist que les esmentades obres s'han anat executant durant els anys 2016 i 2017 per part de
l'entitat TRAGSA, a través de Demarcació de Costes a les Illes Balears;
Vist que en algunes plataformes de bany queden pendents alguns trams per rehabilitar, com
ara a cala en Forcat, cala en Brut, cala Morell, etc;
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Vist que, concretament, els replans de Cala en Brut han estat motiu de notícia pels accidents
produïts el 2016 a causa dels salts que joves i adolescents realitzen sense mesurar el risc
que açò comporta: cops contra les roques, caigudes amb mala postura, etc.;
Vist que, per aquest motiu, una vegada realitzades les obres, es van instal·lar barreres
d'ullastre protectores per a evitar els salts directes a la mar;
Vist que açò ha motivat el descontentament de nombrosos saltadors que, tot i conèixer-ne el
risc, realitzen salts en practicar aquest esport i disposen d'una pòlissa d'assegurances que
contracten de forma privada;
Vista l'arribada de la temporada turística i que s'ha donat la circumstància de la retirada
d'algunes de les barreres de protecció dels replans esmentats, fet que pot comportar un risc
per als saltadors que actuen de forma irracional i sense coneixement de les conseqüències
que açò comporta;
Vist que és obligació de les diferents administracions (estatal, autonòmica i local), dins de les
seves competències respectives, vetlar per la seguretat i la protecció de les persones en les
zones de bany;
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 les administracions competents per a la instal·lació de cartells informatius de
seguretat en les plataformes de bany i en diferents idiomes que indiquen el perill, la
profunditat, les causes i la responsabilitat de les actuacions negligents.
2. Instar l'Ajuntament de Ciutadella per a la realització d'un possible estudi de valoració per a
la delimitació de zones de bany aptes per a saltar, que hauran d'estar sempre condicionades
a l'avaluació anual del fons, i de les quals se n'haurà de confirmar o no la idoneïtat.
3. Instar la conselleria i/o el ministeri competent de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i/o de l'Administració de l'Estat, respectivament, per a la dotació pressupostària que
possibiliti la continuïtat de la rehabilitació de les plataformes de bany de la zona de Ciutadella
de Menorca.
4. Instar l'Ajuntament de Ciutadella a la modificació de l'Ordenança municipal d'usos i
aprofitament de les platges, a fi de regular la responsabilitat -i el règim sancionador, si es
considera oportú- de les actuacions negligents i reiteratives en les zones de bany.»
Intervé la senyora Pericás Negrete: (https://vimeo.com/227692628#t=2h30m34s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/227692628#t=2h35m38s)
Intervé el senyor Triay Lluch: (https://vimeo.com/227692628#t=2h41m08s)
Intervé la senyora Pericás Negrete: (https://vimeo.com/227692628#t=2h44m16s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/227692628#t=2h47m59s)
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Intervé el senyor Triay Lluch: (https://vimeo.com/227692628#t=2h50m43s)
Intervé la senyora Pericás Negrete: (https://vimeo.com/227692628#t=2h54m47s)
Acord
Es fa la votació separada dels quatre punts resultants de la moció.
Se sotmet el primer punt a votació, que s'APROVA per unanimitat (20 vots dels membres
presents).
Se sotmet el segon punt esmenat a votació, que NO S'APROVA per sis (6) vots a favor
(PP): els del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS FULLANA, el
senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, el
senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT i el senyor Juan CARRASCO DOMINGO; i catorze (14)
vots en contra (5 PSM MxM, 4 PSOE, 3 GxC i 2 UPCM): els de la Senyora Alcaldessa,
Joana Maria Gomila Lluch, el senyor José Antonio JUANEDA MERCADAL, el senyor José
LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA,
la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la
senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora
Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO, el senyor
Sebastià SERVERA MOLL, el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE
CABALLERO.
Se sotmet el tercer punt a votació, que s'APROVA per unanimitat (20 vots dels membres
presents).
Se sotmet el quart punt, que és un punt d'addició a la moció, que NO S'APROVA per sis (6)
vots a favor (PP): els del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS
FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS
NEGRETE, el senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT i el senyor Juan CARRASCO DOMINGO;
i catorze (14) vots en contra (5 PSM MxM, 4 PSOE, 3 GxC i 2 UPCM): els de la Senyora
Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor José Antonio JUANEDA MERCADAL, el
senyor José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura
ANGLADA SEARA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra
MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan
SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio
SERVERA MORENO, el senyor Sebastià SERVERA MOLL, el senyor Juan TRIAY LLUCH i el
senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO.
12. Precs i preguntes
Precs
1. Prec del Grup Municipal Popular (PP) de dia 15 de maig de 2017, amb registre
d’entrada telemàtic 008237 de dia 17 de maig de 2017, que, copiat, diu:
(https://vimeo.com/227692628#t=3h00m05s)
«PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR AL PLENARI DE
L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA EN REFERÈNCIA AL PLA D’INFRAESTRUCTURES
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EDUCATIVES
Atesa l’aprovació del Pla d’infraestructures educatives 2016-2023 aprovat per la Conselleria
d’Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears;
Atès que a l’esmentat pla es detalla un calendari i/o una planificació d’obres a realitzar en
diferents centres educatius de l’illa;
Atès que hi ha obres de manteniment dels centres educatius que es realitzen de forma
compartida amb l’ajuntament de cada municipi;
PREGAM
Que ens informi de com s’estan planificant les obres, tant estructurals com de manteniment al
municipi de Ciutadella. Si han mantingut reunions amb relació a aquest tema amb els centres
i amb la Conselleria d’Educació, i quins han estat els acords presos fins a la data d’avui, així
com els costos que haurà d’assumir l’Ajuntament de Ciutadella.
Ciutadella de Menorca, 15 de maig de 2017
Raquel Pericás Negrete
Regidora del Grup Municipal Popular de l’Ajuntament de Ciutadella»
Intervencions relacionades amb el prec: (https://vimeo.com/227692628#t=3h00m46s)
2. Prec del Grup Municipal Popular (PP) de dia 16 de maig de 2017, amb registre
d'entrada 008154, de dia 16 de maig de 2017, d'informar els usuaris de la parada
d'autobusos a l'avinguda Josep Mascaró Passarius (via Perimetral), que, copiat, diu:
(https://vimeo.com/227692628#t=3h13m00s)
"PREC PER A INFORMAR ELS USUARIS DE LA PARADA D'AUTOBUSOS A
L'AVINGUDA JOSEP MASCARÓ PASSARIUS (VIA PERIMETRAL)
Atès que les obres del carrer Mallorca han provocat el trasllat de la parada d'autobusos que
cobreixen els trajectes cap a les platges i urbanitzacions, de la plaça des Pins a l'avinguda
Josep Mascaró Pasarius (via Perimetral);
Atès que aquesta parada està situada a l'extraradi, allunyada del centre urbà, fet que provoca
desorientació i dificultats per a dirigir-se cap al nucli de la ciutat, i que els usuaris d'aquests
trajectes són, en un gran nombre, visitants i turistes, PREGAM a l'equip de govern:
1. Que l'Ajuntament instal·li uns cartells senyalitzadors per a atendre i orientar els usuaris
dels autobusos de la parada de l'avinguda Josep Mascaró Pasarius, que indiquin com
accedir al centre urbà.
2. Que valori la instal·lació d'un punt d'atenció i informació per a atendre i orientar els usuaris
d'aquests trajectes durant la temporada turística.
3. Que incorpori aquesta informació al web municipal i també en faci difusió a través de les
xarxes socials.
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Ciutadella de Menorca, 16 de maig de 2017
Asunción Pons Fullana
Regidora del Partit Popular"
Intervencions relacionades amb el prec: (https://vimeo.com/227692628#t=3h14m35s)
Preguntes
Intervencions anteriors a les preguntes (https://vimeo.com/227692628#t=3h20m16s)
1. Preguntes del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM),
amb registre d’entrada 008334 de 17 de maig de 2017, que, traduïdes del castellà al
català, diuen:
1.1 Encara que podem entendre que es deixin les algues a les platges fins que arribi la
primavera per a protegir l'arena dels temporals, des del nostre punt de vista les algues es
retiren massa tard. A més, resulta que enguany a cala Blanca, una vegada retirades les
algues dels punts més pròxims a la mar, en comptes de treure-les definitivament de la platja,
les algues s'han acumulat a les voreres de l'arena, i, d'aquesta manera, s'han creat
desnivells, monticles o dunes artificials amb aquestes i s'ha reduït la superfície d'arena, i amb
açò també s'ha reduït la superfície útil de la platja que poden utilitzar els banyistes. En les
fotografies adjuntes s'observa l'aspecte que presenta la platja de cala Blanca aquesta
mateixa setmana, amb algues amuntonades sobre l'arena, disseminades per totes les
voreres de la platja. Retiraran definitivament les algues de la platja? Quan?
Intervencions relacionades amb la pregunta: (https://vimeo.com/227692628#t=3h25m59s)
1.2 En el cas que no retirin les algues de la platja i es repeteixi aquesta mateixa operació
d'acumular-les en diferents zones de la mateixa platja any rere any, amb el temps l'arena de
la platja s'anirà cobrint progressivament d'algues sobre el llit d'arena, amb la qual cosa la
platja perdria bona part del seu atractiu natural, se n'elevaria el nivell artificialment i s'aniria
reduint gradualment la superfície que actualment ocupen els banyistes. Ho permetran des
de l'equip de govern?
Intervencions relacionades amb la pregunta: (https://vimeo.com/227692628#t=3h31m03s)
1.3 D'altra banda, l'entorn i la urbanització de Cala Blanca presenten un aspecte molt
descuidat en alguns punts. Un exemple d'açò és el banc la fotografia del qual es presenta
adjunta, situat als voltants de la platja, i que ja té la fusta completament podrida per falta de
manteniment. El deixaran així fins que acabi de desintegrar-se o es pintaran les parts
metàl·liques del banc i en substituiran la fusta per una altra de nova?
Intervencions relacionades amb la pregunta: (https://vimeo.com/227692628#t=3h38m34s)
1.4 Un altre exemple d'abandó és la cabina de telèfon que apareix en una altra de les
fotografies que s'adjunten, les parts metàl·liques de la qual estan en alguns punts
completament corcades per l'òxid, fins al punt que hom podria produir-se talls al contacte
amb aquestes. Instaran la companyia responsable a substituir les parts deteriorades
per altres en bon estat o, en cas contrari, la instaran perquè la retirin?
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Intervencions relacionades amb la pregunta: (https://vimeo.com/227692628#t=3h40m11s)
1.5 Segons s'ha fet públic, s'han detectat a Menorca 21 casos de Xylella fastidosa de la
subespècie múltiplex, 15 d'aquests en ullastres, 3 en oliveres i 3 en polígales. Alguns
d'aquests casos s'han produït en el terme municipal de Ciutadella. En total, s'han pres i
analitzat 937 mostres a l'Illa de Mallorca, mentre que a Eivissa han estat 277 i a Menorca
només 43. Tenint en compte que només a Formentera s'han pres 30 mostres, quan té una
superfície de 83 quilòmetres quadrats, molt inferior no ja només a la de Menorca sinó que,
fins i tot, la superfície d'aquella illa és molt inferior a la meitat de la del terme municipal de
Ciutadella, que passa dels 186 quilòmetres quadrats, i que Eivissa té una superfície menor
que Menorca (572 quilòmetres quadrats enfront dels 702 de Menorca); a què es deu
aquesta evident desproporció en el nombre de mostres analitzades?
Intervencions relacionades amb la pregunta: (https://vimeo.com/227692628#t=3h41m34s)
1.6 Està previst prendre més mostres a Menorca per a conèixer millor l'abast de la
plaga, tal com s'ha fet, per exemple, a Eivissa?
Intervencions relacionades amb la pregunta: (https://vimeo.com/227692628#t=3h42m55s)
2. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 008350
de dia 17 de maig de 2017, que, copiades, diuen:
REFERENTS AL CARRER MALLORCA
2.1 Com avancen les obres del carrer Mallorca?
2.2 Es complirà el termini d’execució de les obres?
Intervencions relacionades amb les preguntes: (https://vimeo.com/227692628#t=3h43m47s)
REFERENTS A LA CALA BLANCA
2.3 S’ha fet cap gestió amb el Consell Insular de Menorca perquè es retirin les algues
que hi ha acumulades, des de ja fa setmanes, a la platja de Cala Blanca?
2.4 Si la resposta anterior és afirmativa, quines gestions s’han fet? Si és negativa, per
què des de l’Ajuntament no es fa res respecte a açò?
2.5 S’ha desplaçat l’alcaldessa o el regidor de Medi Ambient a veure i a comprovar en
persona l’estat de la platja?
2.6 En cas que la resposta anterior sigui afirmativa, qui i quan hi va anar? Si és
negativa, per què no s’han interessat per l’estat de la platja?
2.7 S’ha interessat, l’alcaldessa, per conèixer la preocupació i el mal estat dels
comerciants i veïns de la zona?
2.8 Ha rallat, l’alcaldessa, amb els representants de l’associació de comerciants de la
zona?
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2.9 Què en pensa i quina valoració fa l’alcaldessa de l’estat en què es troba la platja a
dia d’avui, amb els turistes envoltats per muntanyes d’algues i la platja plena d’algues,
tal com ho demostren les imatges adjuntes?
2.10 Quan es retiraran les algues?
Intervencions relacionades amb les preguntes: (https://vimeo.com/227692628#t=3h45m47s)
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.
El vídeo que s’incorpora a la present acta està signat mitjançant certificat digital per
l’alcaldessa, Sra. Joana Gomila LLuch, i per la secretària de l’Ajuntament de Ciutadella de
Menorca Sra. Caterina Barceló Martí, i es troba, per a la seva comprovació de signatures, a:
https://drive.google.com/open?id=0B4Gh6dGUeaTuSUxmVTg3VXB5NEU
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s’indiquen, aquests es reprodueixen a la
plataforma Vimeo
La secretària,

Vist i plau
L'alcaldessa
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