Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 9/2018
Caràcter: ordinari
Dia: 20 de setembre de 2018
Hora: de 19 a 22.30 h en primera convocatòria
Lloc: Saló Gòtic de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Assistents
Alcaldessa presidenta:

Sra. Joana Maria Gomila Lluch

(PSM MxM)

1r tinent d'alcalde:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
2a tinent d’alcalde:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
3a tinent d'alcalde:
Regidor
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:
Regidor:

Sr. José Antonio Juaneda Mercadal (IND)
Sra. Marta Marquès Seguí (IND)
Sr. José López Bosch (IND)
Sr. Oriol Baradad Baldomà
Sra. Laura Anglada Seara (IND)
Sra. Noemí Camps Villalonga
Sra. Maria Alexandra Moll Taltavull
Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
Sr. Joan Salord Justo (IND)
Sra. Natividad Isidora Benejam Bagur
Sr. 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)
(PSM MxM)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(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:
Regidor:

Sr. Sergio Servera Moreno

(GxC)
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Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari del 19-07-2018).
(https://vimeo.com/291094901#t=00m17s)
2. Comunicacions d’Alcaldia. (https://vimeo.com/291094901#t=00m42s)
3. Proposta d'aprovar el Compte General corresponent a l'exercici 2017, que comprèn
el de l'Ajuntament, dels patronats d'Escoles Infantils i de l'Hospital Municipal, i del
Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella de Menorca (exp.
2018/001135). (https://vimeo.com/291094901#t=04m08s)
4. Proposta d’aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 13/2008
del pressupost en vigor en la modalitat de crèdit extraordinari per a l’aplicació del
superàvit
pressupostari
per
amortitzar
deute
(exp.
2018/009171).
(https://vimeo.com/291094901#t=05m55s)
5. Proposta de donar de baixa drets reconeguts d’exercicis tancats de l’Ajuntament
(exp. 2018/009172). (https://vimeo.com/291094901#t=15m06s)
6. Proposta d’aprovar la relació de llibres donats de baixa a la Biblioteca Pública de
Ciutadella, corresponent al període entre el 10-02-2017 i el 31-05-2018, d’acord amb
el vigent Reglament insular de la Xarxa de Biblioteques de Menorca (exp.
2018/007522). (https://vimeo.com/291094901#t=16m47s)
7. Proposta d’instar el Ministeri de Foment a executar dintre de l’any 2018 el compromís
d’inversió de 150.000 € per a l’adequació de l’equipament a l’edifici del Teatre des
Born (exp. 2018/009126). (https://vimeo.com/291094901#t=18m24s)
8. Proposta d’acord per a la ratificació del Pla estratègic 2018-2022 del Fons Menorquí
de Cooperació (exp. 2018/009294). (https://vimeo.com/291094901#t=38m45s)
9. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació al transport escolar ordinari i el
transport
escolar
adaptat
(exp.
2018/009232).
(https://vimeo.com/291094901#t=1h02m31s)
10. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre les ajudes del Pla de desenvolupament
rural (PDR), (exp. 2018/009240). (https://vimeo.com/291094901#t=1h21m12s)
11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació al web de l’Ajuntament de
Ciutadella
de
Menorca
(exp.
2018/009321).
(https://vimeo.com/291094901#t=1h56m05s)
12. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM)
d’instar l’equip de govern a complir amb el conjunt de la legalitat vigent; i,
específicament, en matèria de contractació de vigilants de seguretat i auxiliars de les
pròximes
festes
de
Sant
Joan
2019
(exp.
2018/009333).
(https://vimeo.com/291094901#t=2h27m42s)
13. Precs i preguntes. (https://vimeo.com/291094901#t=2h48m27s)
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Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari del 19-07-2018)
(https://vimeo.com/291094901#t=00m17s)
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 19 de juliol de 2018.
Acord
En no haver-hi cap cosa a objectar, se sotmet l’acta a votació, que S’APROVA per unanimitat
(20 vots dels membres presents dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple).
2. Comunicacions d’Alcaldia (https://vimeo.com/291094901#t=00m42s)
La secretària dóna compte de les comunicacions d’Alcaldia següents:
2.1. Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió ordinària de dia 25 de juliol de 2018 pel
qual s’aprova la relació de factures núm. 20/2018 de crèdit reconegut per un import brut de
467.946,90 € (exp. 2018/007970).
2.2. Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió ordinària de dia 5 de setembre de 2018
pel qual s’aprova la relació de factures número 21/2018 de crèdit reconegut per un import
brut de 22.981,43 € (exp. 2018/008627).
2.3. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 1737, de dia 26 de
juliol de 2018, per la qual s’aprova la modificació de crèdits número 9 en el pressupost de
l’Ajuntament del 2018 finançat mitjançant transferències entre partides per un import total de
202.810,95 € (exp. 2018/007976).
2.4. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 1751, de dia 30 de
juliol de 2018, per la qual s’aprova la modificació de crèdits número 10 en el pressupost de
l’Ajuntament del 2018, finançat mitjançant transferències entre aplicacions (partides) per un
import total de 308.006,83 € per al desenvolupament de projectes financerament sostenibles
(exp. 2018/008086).
2.5. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 1979, de dia 6 de
setembre de 2018, per la qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdits número 11/2018.
És una generació de crèdits per un import d’1.022.317,85 € que preveu aportacions al Pla de
Formació Contínua, a projectes de zones turístiques de Menorca; i convenis de col·laboració
diversos pels quals es genera aquest crèdit i s’acorda la corresponent despesa (exp.
2018/009168).
2.6. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 2046, de dia 19 de
setembre de 2018, per la qual s’aprova la modificació de crèdits número 12/2018, que és una
ampliació de crèdits del pressupost, per un import de 40.333,08 € que es generen per a
recursos procedents de la LOUS per a finançar millores en camins rurals (exp. 2018/009169).
2.7. Donar compte de les dades remeses al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
corresponent a les dades del període mitjà de pagament (PMP) del segon trimestre del 2018,
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amb un resultat global de 7,05 dies.
2.8. Donar compte de la remissió de la informació al Ministeri d’Hisenda de l’execució del 2n
trimestre del pressupost del 2018 amb un resultat de compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària.
Els presents acorden que n’estan assabentats.
3. Proposta d'aprovar el Compte General corresponent a l'exercici 2017, que comprèn
el de l'Ajuntament, dels patronats d'Escoles Infantils i de l'Hospital Municipal, i del
Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella de Menorca (exp.
2018/001135) (https://vimeo.com/291094901#t=04m08s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dóna compte de la proposta de l’Àrea d’Organització
i Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de dia 14 de setembre de 2018, que va ser
dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, actuant com a
Comissió Especial de Comptes, en sessió extraordinària i urgent de dia 17 de setembre de
2018, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vot (PP i UPCM), que diu:
«ASSUMPTE: Aprovació del Compte General corresponent a l’exercici del 2017.
INFORME: La Comissió de Règim Interior, actuant com a Comissió Especial de Comptes, en
sessió del 9-08-18, va informar en sentit favorable el compte referenciat, que comprèn els de
l’Ajuntament mateix, els Patronats d’Escoles Infantils i de l’Hospital Municipal i del Consorci
per al desenvolupament Esportiu de Ciutadella de Menorca.
El BOIB número 99, amb data de l’11-08-18, publicà l’acord de referència, essent el període
d’exposició pública per la presentació de reclamacions el comprès entre els dies 12-08-18 i
13-09-18, ambdós inclosos.
Passat el termini d’exposició pública, sense haver-se formulat res contra l’esmentat compte,
sense cap mena d’objecció, procedeix ara l’aprovació d’aquest per part del Ple Municipal.
Per tot l’exposat, qui subscriu proposa al Ple Municipal l’aprovació del compte esmentat.
No obstant, el Ple Municipal, amb el seu superior criteri ho resoldrà.»
Intervé el senyor López Bosch, que dóna compte de la proposta, i no hi ha cap més
intervenció.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que s’APROVA per dotze (12) vots a favor (6 PSM MxM, 4
PSOE i 2 GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor José
Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ
BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la
senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la
senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora
Natividad Isidora BENEJAM BAGUR i el senyor Sebastià SERVERA MOLL; i vuit (8)
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abstencions de vot (6 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 Adolfo VILAFRANCA FLORIT, el senyor Juan
CARRASCO DOMINGO, el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE
CABALLERO.

4. Proposta d’aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 13/2008
del pressupost en vigor en la modalitat de crèdit extraordinari per a l’aplicació del
superàvit
pressupostari
per
amortitzar
deute
(exp.
2018/009171).
(https://vimeo.com/291094901#t=05m55s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dóna compte de la proposta de l’Àrea d’Organització
i Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics) de dia 4 de setembre de 2018, que va ser
dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió ordinària de dia 6
de setembre de 2018, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vot (PP i
UPCM), i que diu:
«Vista la possibilitat d'aplicar el superàvit pressupostari en l'exercici 2017 a l'amortització de
deute, per providència del regidor delegat de Serveis Econòmics de data del 4-09-18, es va
incoar expedient per a la concessió de crèdit extraordinari;
Vist l’informe d’intervenció de data del 4-09-18, en el qual es posa de manifest el compliment
dels requisits necessaris per poder aplicar l'article 32 de la LOEPYSF;
Vists els antecedents, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
legislació aplicable, i s’ha aprovat inicialment pel Ple, de conformitat amb el que es disposa a
l'article 177.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret 2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local;
Per tot l’exposat, qui subscriu
PROPOSA
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 13.2018 del
pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari per a l'aplicació del superàvit
pressupostari per amortitzar deute.
En vista dels resultats llançats per l'informe d'Intervenció, es conclou:
1. El compliment dels requisits de l'article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
2. L'import aplicable per a amortitzar deute serà d’1.722.051,84€.
Per la qual cosa, vistes i analitzades les operacions, es determina que és procedent
amortitzar les operacions següents:
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Préstec Caixabank 9620 309 70182956
Préstec Caixabank 9620 309 49494461
Préstec Santander 0049 4889 67 1030637486
Préstec Caja Madrid (Bankia) 11.702.431/81

El resum de les aplicacions pressupostàries a les quals es destinarà el superàvit
pressupostari, segons l’establert a l'apartat anterior, serà el següent:
Altes en aplicacions de despeses
Aplicació

Prog

Crèdit
inicial

Descripció

Crèdit
extraord.
final

Crèdits

Eco.

011

91309 Préstec Caixabank 9620 309 70182956

0,00€

11.000,00€

11.000,00€

011

91310 Préstec Caixabank 9620 309 49494461

0,00€

180.989,17€

180.989,17€

011

91311

Préstec Santander 0049 4889 67
1030637486

0,00€

1.224.876,89€

1.224.876,89€

011

91312

Préstec Caja Madrid (Bankia)
11.702.431/81

0,00€

305.185,78€

305.185,78€

TOTAL

0,00€

1.722.051,84€ 1.722.051,84€

FINANÇAMENT
Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent de Tresoreria per a despeses
generals, resultant de la liquidació de l'exercici anterior, en els termes següents:
Altes en concepte d'ingressos
Descripció

Euros

Aplicació: econòmica
Cap.

Art.

Conc.

8

87

87000

Romanent de Tresoreria, despeses generals

1.722.051,84€
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TOTAL INGRESSOS

1.722.051,84€

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el BOIB, pel termini
de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions
davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no
s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposaria d'un termini d'un mes
per resoldre-les.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.
Intervencions
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/291094901#t=07m54s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/291094901#t=09m50s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/291094901#t=10m35s)
Intervé el Sr. López Bosch (https://vimeo.com/291094901#t=10m57s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/291094901#t=11m43s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/291094901#t=12m03s)
Intervé el Sr. López Bosch (https://vimeo.com/291094901#t=12m47s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/291094901#t=13m00s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/291094901#t=14m17s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que s’APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels
membres presents).
5. Proposta de donar de baixa drets reconeguts d’exercicis tancats de l’Ajuntament
(exp. 2018/009172) (https://vimeo.com/291094901#t=15m06s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dóna compte de la proposta de l’Àrea d’Organització
i Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics) de dia 4 de setembre de 2018, que va ser
dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió ordinària de dia 6
de setembre de 2018, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vot (PP i
UPCM), que diu.
«Atès que, per part dels Serveis Econòmics Municipals, s' ha procedit a realitzar una primera
anàlisi dels saldos de drets reconeguts pendents de cobrament de pressupostos tancats, per
l’antiguitat d’una part important del apunts i per tal que la comptabilitat reflecteixi una imatge
fidel dels deutes d’aquests tercers amb l’Ajuntament;
Vist l'acord de la Junta Rectora del Consorci per al Desenvolupament Esportiu de data del
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24-07-18 amb relació a l’expedient de baixa de drets reconeguts d’exercicis tancats del
consorci esmentat;
Vist l'informe d'Intervenció de data del 4-09-18;
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER: Donar de baixa/anul·lar els següents drets reconeguts d’exercicis tancats, pels
motius que s’exposen:

Num. oper

Descripció

Import

Motiu

119930000011

CIMe, subv Feder IV Pla complementari
programa op. 5B clavegueram Camí sa
Farola

24.206,13€

A l'obertura de l'any 2000
del CIMe no consta com a
pendent de pagament.

119930000012

CIMe, aport. proj. clavegueram Camí de
sa Farola

26.504,27€

A l'obertura de l'any 2000
del CIMe no consta com a
pendent de pagament.

119960000013

CIMe, aport. obra III, fase carretera Cala
Morell, carril bicis 1996

10.873,75€

119980000018

CIMe, aport. PIC proj. ordenació plaça
Jamma

17,38€

119980000019

CIMe PIC porj. ordenació C/ Palma de
Mallorca

21.185,18

119980000020

CIMe, PIC projecte carrers nucli antic

13.182,70€

119990000021

CIMe, PIC projecte hidràulic Serpentona

29.129,12€

120000000142

CIMe, PIC urbanització travessera Sant
Jordi

772,93€

120010000068

CIMe, PTIE (adequació pista atletisme,
mill. camp atlètic, sami, penya...)

45,10€

120040000129

Cime, PIC xarxa aigües pluvials Son

1,41€

A l'obertura de l'any 2000
del Cime no consta com a
pendent de pagament.
Resta
A l'obertura de l'any 2000
del CIMe no consta com a
pendent de pagament.

A l'obertura de l'any 2000
del CIMe no consta com a
pendent de pagament.
A l'obertura de l'any 2000
del CIMe no consta com a
pendent de pagament.
Correspon
a
baixa
adjudicació del CIM i el
Map
Baixes

Baixa
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Oleo
252,89€

Menor justificació de la
despesa per part de
l'Ajuntament

120050000175

Cime, PTIE millora paviment gimnàs
pavelló zona psicomotricitat

120050000182

Cime, PIC millora clavegueram i pluvials
c. Artrutx-c. en Bosc

120050000183

CIMe, conveni “fora hores” abril-juny

120050000196

CIMe, conveni pista voltadora

100.000,00€

No realitzat

120060000194

CIMe, conveni pista voltadora

100.000,00€

No realitzat

120060000218

CIMe, aport. map millora urb. Son Oleo
primera fase

120080003493

CIMe, reforma banys i vestidors Sami

120080003509

CIMe, ¼ aport. pista patinatge

10.000,00€

No executat

120080003510

CIMe, 2/4 aport. pista patinatge

10.000,00€

No executat

120080003511

CIMe, ¾ aport. pista patinatge

10.000,00€

No executat

120080003512

CIMe, 4/4 aport. pista patinatge

10.000,00€

No executat

120080003519

CIMe, PIC millora carrer Eivissa

0,02€

Resta

120120003850

Cime, despeses bombers

0,40€

Resta

120100003606

Cime, canviar vidres climatitzats i
antipànic portes piscina

2.398,88€

Baixa

120140002636

CIMe, reconstrucció mur cap minifutbol
Penya Orient

1.006,15€

Baixa

120140004719

CIMe, anualitat 2014 equipament
escenari Teatre Born

100.000,00€

Nou conveni

120140004722

CIMe, anualitat 2015 equipament
escenari Teatre des Born

100.000,00€

Nou conveni

120150001958

CIMe, mensualitat maig 2015 reserva de
places gent gran

0,02€

Resta

120150001967

CIMe, ajut programa música i teatre

0,15€

Resta

120020000088

CAIB, constr. dues aules col·legi infantil

0,02€

Resta

120030000095

CAIB, proj. Centre Mpal. Universitari

103,76€

Resta

120040000109

SOIB, contractació diversos treballadors
taller ocupació

733,57€

Resta

0,26€

48,97€

Resta

Menor justificació despesa

224,28€

Baixa

0,24€

Resta
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120090003198

CAIB, 50% restant servei “Estiu 2009Ciutadella Concilia”

12,50€

Resta

120090003231

CAIB, projecte millora senyalització

865,81€

Resta

120090003232

CAIB, proj.conservació i millora centre
educatius

745,36€

Resta

120090003233

CAIB, projecte millora parcs i jardins

1.412,66€

Resta

120090003234

CAIB, projecte suport activitats culturals

723,56€

Resta

120090003236

CAIB, projecte ajudants de cuina

337,66€

Resta

120110003985

CAIB, SOIB dinamització tardor 2010

62,50€

Resta

120110003979

CAIB, Casa d’Oficis Platja Gran

659,22€

Resta

120140000214

CAIB, subv. Fogaiba Escorxador

787,37€

Resta

120120003910

CAIB, Conveni reserva i ocupació places
residència geriàtrica i centre dia

156.071,29€

Informe tresorer data
29/08/2018

120130004727

CAIB, Conveni places a Centre de Dia i
Residència Geriàtrica any 2013

149.392,87€

Informe tresorer data
29/08/2018

120050000181

CAIB, substitució llums Torre del Ram

TOTAL

8.977,50€

Confirmació cap quantia
pendent enginyer mpal.

890.735,88€

SEGON: Donar compte al Ple de l'acord de la Junta Rectora del Consorci per al
Desenvolupament Esportiu de data del 24-07-18 amb relació a l’expedient de baixa de drets
reconeguts d’exercicis tancats de l'esmentat consorci i que es relacionen a continuació:
Num. oper

Referència

Import

120070000005

120070000004

341.201,73€

120140000006

120170000004

15.353,11€

120070000006

120070000005

79.831,91€

120140000005

120070000005

20.168,09€

No obstant, el Ple de l'Ajuntament, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervé el senyor López Bosch, que dóna compte de la proposta i no hi ha cap més
intervenció.
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Acord
Se sotmet la proposta a votació, que s’APROVA per dotze (12) vots a favor (6 PSM MxM, 4
PSOE i 2 GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor José
Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ
BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la
senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la
senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora
Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, i el senyor Sebastià SERVERA MOLL; i vuit (8)
abstencions de vot (6 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 Adolfo VILAFRANCA FLORIT, el senyor Juan
CARRASCO DOMINGO, el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE
CABALLERO.
6. Proposta d’aprovar la relació de llibres donats de baixa a la Biblioteca Pública de
Ciutadella, corresponent al període entre el 10-02-2017 i el 31-05-2018, d’acord amb el
vigent Reglament insular de la Xarxa de Biblioteques de Menorca (exp. 2018/007522).
(https://vimeo.com/291094901#t=16m47s)
El senyor Juaneda Mercadal, regidor delegat, dóna compte de la proposta de l’Àrea
Socioeducativa (Servei Cultura) de dia 12 de juliol de 2018, que va ser dictaminada a la
Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió ordinària celebrada amb data del 7 de
setembre de 2018, de forma favorable per unanimitat dels assistents, i que diu:
«Vist que, d’acord amb el vigent Reglament insular de la Xarxa de Biblioteques de Menorca,
concretament pel que fa al capítol 8 sobre Tria i esporgada, totes les biblioteques han de fer
una relació dels llibres retirats i l’han d’elevar al Ple de l’Ajuntament respectiu perquè l’aprovi;
Atès que, d’acord amb l’esmentat reglament, a la Biblioteca Pública de Ciutadella s’han donat
de baixa una sèrie de llibres, DVD, CD, etc., segons el llistat adjunt; i vist, igualment, l’informe
tècnic elaborat per la bibliotecària municipal respecte a açò, el regidor que subscriu
PROPOSA:
Que el Ple de l’Ajuntament, i per les motivacions esmentades més amunt, acordi:
1. Aprovar la relació adjunta de llibres retirats de la Biblioteca Pública de Ciutadella,
corresponent al període entre el 10-02-2017 i el 31-05-2018, d’acord amb el vigent
Reglament insular de la Xarxa de Biblioteques de Menorca.
2. Notificar aquest acord al Consell Insular de Menorca.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervé el senyor Juaneda Mercadal, que dóna compte de la proposta, i no hi ha cap més
intervenció.
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Acord
Se sotmet la proposta a votació, que s’APROVA per dotze (12) vots a favor (6 PSM MxM, 4
PSOE i 2 GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor José
Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ
BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la
senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la
senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora
Natividad Isidora BENEJAM BAGUR i el senyor Sebastià SERVERA MOLL; i vuit (8)
abstencions de vot (6 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 Adolfo VILAFRANCA FLORIT, el senyor Juan
CARRASCO DOMINGO, el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE
CABALLERO.
7. Proposta d’instar el Ministeri de Foment a executar dintre de l’any 2018 el
compromís d’inversió de 150.000 € per a l’adequació de l’equipament a l’edifici del
Teatre des Born (exp. 2018/009126). (https://vimeo.com/291094901#t=18m24s)
El senyor Juaneda Mercadal, regidor delegat, dóna compte de la proposta de l’Àrea
Socioeducativa (Servei Cultura) de dia 31 d’agost de 2018, que va ser dictaminada a la
Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió ordinària celebrada en data del 7 de
setembre de 2018, —amb 4 vots a favor (PSM: 2; PSOE: 1; GxC: 1) i tres reserves de vot
(PP: 2; UPCM: 1)— amb l’esmena del PP en el sentit d’afegir en el punt segon d’acord,
després de la paraula pressupostos: «de l’any 2019»; i que diu:
«El Teatre des Born és un edifici emblemàtic i amb història del nostre municipi. El febrer de
2006 va ser tancat, davant el risc que en suposava l’estat, moment en què es comença un
procés que, ni en les pitjors hipòtesis, es podia pensar que a l’any 2018 encara estaria
tancat.
En aquell moment, el Ministeri de Foment va assumir les obres iniciades l’any 2011 i que van
suposar més de 3 milions d’euros.
Després del llarg i complex procés de rehabilitació del Teatre, el mes de setembre de 2014 es
reben les claus del Teatre i es dóna per finalitzada l’obra. A partir d’aquí, els serveis tècnics
emeten diferents informes amb relació a les múltiples deficiències que es troben en
l’equipament reformat.
A partir de l’any 2015 es comença a treballar per solucionar les diferents deficiències i
estudiar de quina manera serà possible equipar el Teatre per a la seva reobertura.
Després de diversos mesos analitzant la situació i de resoldre la relació amb l’anterior
arquitecte, l’Ajuntament, conjuntament amb les entitats vinculades amb el món del teatre,
aconsegueixen dibuixar el camí a seguir. Entre les línies de treball a seguir, es va posar
damunt la taula la negociació amb el Ministeri de Foment per tal de fer-lo corresponsable de
la situació i perquè assumís part de la nova inversió.
Després de diverses visites, per part de l’Ajuntament, al Ministeri de Foment, en què es
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posava damunt la taula la situació del Teatre des Born després de recepcionar, per part del
Ministeri i Ajuntament, un teatre amb moltes deficiències i amb un equipament sense poder
emprar;
Atès que, a partir de les reunions mantingudes per aquest equip de govern i el Ministeri de
Foment, se’n va aconseguir el compromís per tal de col·laborar en la readaptació del Teatre
per poder equipar-lo i obrir l’equipament després de 12 anys;
Atès que la Comissió de Foment del Senat va aprovar, el passat dia 3 d’octubre de 2017, per
unanimitat, una moció del PP, presentada per la senadora per Menorca, Juana Francis Pons
Vila, per la qual el Ministeri de Foment es comprometia a aportar una partida de 150.000 €
per a la col·laboració tècnica i econòmica amb l’Ajuntament de Ciutadella en l’obra
d’adequació de l’equipament del Teatre des Born;
Aquests 150.000 € eren necessaris per poder licitar i adjudicar les obres i execució de
l’equipament i complementar les partides de 400.000 € aportades pel Govern de les Illes
Balears, els 200.000 € aportats pel Consell Insular de Menorca i la resta de partida
pressupostària suportada per l’Ajuntament mateix;
Vista la notícia que el Govern central a Madrid ha deixat Ciutadella sense els 150.000 € que
el Ministeri de Foment havia compromès com a aportació per tirar endavant les obres
d’acabament del Teatre des Born; el motiu del qual és que la partida, compromesa a
l’Ajuntament i aprovada en el Senat, no es va arribar a incloure en els Pressuposts Generals
de l’Estat per a aquest any 2018 de l’anterior govern de Mariano Rajoy, que el Congrés dels
Diputats va aprovar al final del passat mes de maig;
Atès que la Junta de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella de dia 22 d’agost de 2018 va
aprovar el plec de condicions i la convocatòria del procés de contractació del projecte
d’adaptació arquitectònica, d’instal·lacions i equipament del Teatre des Born, redactat per
l’arquitecte Domingo Enrich Mascaró; i que es tracta del darrer pas administratiu per poder
executar unes obres que permetran, definitivament, la reobertura de l’emblemàtic coliseu
municipal després de més d’una dècada tancat per reforma;
Les obres surten a concurs amb un preu base de licitació de 999.943,34 €, mitjançant un
procediment obert que es regirà únicament pel criteri econòmic, de manera que l’Ajuntament
signarà el contracte amb l’empresa que presenti l’oferta més avantatjosa; l’adjudicatari
disposarà d’un termini de 8 mesos per executar les obres, sense possibilitat de cap pròrroga,
excepte quan el retard no sigui imputable al contractista i estigui degudament justificat;
Per tots aquests motius exposats, el regidor que subscriu
PROPOSA:
Que el Ple de l’Ajuntament acordi:
Primer. Instar el Ministeri de Foment a executar dintre de l’any 2018 el compromís d’inversió
de 150.000 € aprovat en Comissió el dia 3 d’octubre de 2017, per a col·laborar tècnicament i
econòmicament en l’obra d’adequació de l’equipament a l’edifici del Teatre des Born.
Segon. Instar el Govern d’Espanya a incloure en el projecte de pressupostos de l’any 2019
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la partida de 150.000 € compromesa, en el cas que no s’hagi estimat la petició del primer
punt d’aquesta mateixa proposta.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/291094901#t=23m45s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/291094901#t=24m45s)
Intervé el senyor Juaneda Mercadal (https://vimeo.com/291094901#t=27m01s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/291094901#t=29m42s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/291094901#t=32m21s)
Intervé el senyor Juaneda Mercadal (https://vimeo.com/291094901#t=36m22s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació amb l’esmena indicada en el punt segon d’acord, que
s’APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels membres presents).
8. Proposta d’acord per a la ratificació del Pla estratègic 2018-2022 del Fons Menorquí
de Cooperació (exp. 2018/009294). (https://vimeo.com/291094901#t=38m45s)
La senyora Mercadal Marquès, regidora delegada, dóna compte de la proposta de l’Àrea
Socioeducativa (Servei Educació i Convivència) de dia 7 de setembre de 2018, que va ser
dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió ordinària celebrada amb
data del 7 de setembre de 2018, una vegada declarada i aprovada la inclusió de la urgència
per unanimitat, amb 4 vots a favor (PSM: 2, PSOE: 1, GxC: 1); i tres reserves de vot (PP: 2,
UPCM: 1), que diu:
«Atès que l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix, a l’article 105, que els poders
públics de les Illes Balears han de vetllar per fomentar la pau, la solidaritat, la tolerància, el
respecte dels drets humans i la cooperació per al desenvolupament amb els països i les
poblacions estructuralment menys desenvolupats, amb la finalitat última d'erradicar la
pobresa, i que per aconseguir aquest objectiu han d’establir programes i acords amb els
agents socials de la cooperació i amb les institucions públiques i privades que siguin
necessaris per garantir l’efectivitat i l’eficàcia d’aquestes polítiques a les Illes Balears i a
l’exterior;
Atès que, per donar compliment a aquests objectius, el Consell Insular de Menorca, els vuit
ajuntaments de l’illa, les organitzacions no governamentals pel desenvolupament, i les
entitats socials amb implantació a Menorca que treballen en projectes de cooperació
internacional, l’any 1993 van constituir l’associació Fons Menorquí de Cooperació, que des
d’aleshores i fins a l’actualitat ha impulsat, duit a terme i coordinat les accions de cooperació
amb el desenvolupament i de sensibilització a l’illa de Menorca;
Atès que, en complir-se els 25 anys de la fundació el Fons Menorquí de Cooperació, aquesta
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entitat ha duit a terme un intens procés de revisió de les seves actuacions, ha actualitzat el
diagnòstic de la situació del món des de la perspectiva del desenvolupament, ha analitzat els
canvis socials, econòmics i normatius que incideixen en les polítiques de cooperació, i ha
pres en consideració les necessitats i els reptes que ha d’afrontar el Fons per continuar
complint de manera eficaç i eficient amb els seus objectius;
Atès que, fruit d’aquest procés de revisió, el Fons Menorquí ha elaborat un pla estratègic per
al període 2018-2022, el primer d’ençà de la creació de l’entitat, que va ser definitivament
aprovat per unanimitat de tots els socis a la Junta de Govern del Fons celebrada el 24 de
maig de 2018;
Atès que aquest pla estratègic assumeix l’enfocament dels objectius de desenvolupament
sostenible de l’ONU, aprovats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre
de 2015, i que a partir d’aquí proposa un model de polítiques de cooperació al
desenvolupament coherent, estructurat i metòdic, tot corresponsabilitzant les institucions
públiques i les entitats socials en la seva execució;
Atès que el Pla estratègic també incorpora directrius i línies de treball per al bon govern del
Fons Menorquí de Cooperació, a fi de garantir la transparència, la sostenibilitat i l’eficàcia de
les seves actuacions;
Atès l’acord de la Comissió de Presidents de les corporacions locals de Menorca, adoptat a
la reunió celebrada el 2 de novembre de 2017 a partir d’un informe-proposta del conseller de
Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca, pel qual les corporacions locals de
Menorca es comprometien a incrementar progressivament les seves aportacions al Fons
Menorquí de Cooperació, fins assolir el 0,7% dels seus ingressos propis destinats a
polítiques de cooperació al desenvolupament;
Atès que el compliment dels objectius del Pla estratègic del Fons Menorquí de Cooperació
dependrà en bona mesura del compliment d’aquests compromisos;
PROPÒS al Ple de l’Ajuntament de Ciutadella que adopti el l’acord següent:
1. Ratificar el Pla estratègic 2018-2022 del Fons Menorquí de Cooperació.
2. Instar l’equip de govern a continuar incrementant, en la mesura de la disponibilitat
financera de la institució, les partides pressupostàries destinades a cooperació al
desenvolupament, fins assolir el 0,7% dels ingressos propis.
3. Notificar al Fons menorquí de Cooperació l’aprovació d’aquesta proposta.»
Intervencions
Intervé la senyora Pons Fullana (https://vimeo.com/291094901#t=42m40s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/291094901#t=43m22s)
Intervé la senyora Mercadal Marquès (https://vimeo.com/291094901#t=52m16s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/291094901#t=53m19s)
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Intervé la senyora Mercadal Marquès (https://vimeo.com/291094901#t=58m45s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/291094901#t=1h00m01s)
Intervé la senyora Mercadal Marquès (https://vimeo.com/291094901#t=1h01m15s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/291094901#t=1h01m33s)
Acord
Se sotmet la proposta d’acord a votació, que s’APROVA per devuit (18) vots a favor (6
PSM MxM, 4 PSOE, 2 GxC i 6 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 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 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, el senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT i el senyor Juan CARRASCO DOMINGO;
i dos (2) vots en contra (UPCM): els del senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe
NEGRETE CABALLERO.
9. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació al transport escolar ordinari i el
transport escolar adaptat (exp. 2018/009232). (https://vimeo.com/291094901#t=1h02m31s)
La senyora Pericás Negrete, regidora, dóna compte de la moció del Grup Municipal Popular
(PP) amb registre d’entrada telemàtic número 015166 de dia 3 de setembre de 2018, que va
ser dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió ordinària celebrada amb
data del 7 de setembre de 2018, amb 2 vots a favor (PP: 2); i 5 reserves de vot (PSM: 2,
PSOE: 1, GxC: 1 i UPCM: 1). Explica que esmena la moció en el sentit de posar «tramitar»
en lloc d’iniciar» en el primer punt d’acord; i d’afegir «Consell de» abans de «Govern» en el
tercer punt d’acord. La moció, una vegada esmenada de viva veu i traduïda del castellà al
català, diu:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist que en el passat curs escolar 2017/2018 es van posar de manifest una sèrie
d'incidències relacionades amb el transport escolar adaptat;
Vist que, públicament i en mitjans de comunicació, alguns pares d'alumnes UECO van donar
a conèixer la situació i la seva disconformitat quant a la manera de procedir de l'empresa
adjudicatària en la contractació del servei;
Vist que, d’entre les al·legacions manifestades, els temes més preocupants per a aquests
pares se cenyien en la falta de recollida d'alguns d'aquests alumnes als seus domicilis
respectius, així com la falta d'acompanyant en el transport, qüestió que no es va començar a
resoldre fins ja entrat el mes d'octubre del 2017, amb les conseqüències en l'assistència a
classe dels usuaris d'aquest servei;
Vist que en mitjans de comunicació es va anunciar que la línia de transport escolar ordinari
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podria ser utilitzada per usuaris aliens a aquest servei a partir del 2019;
Vist que les places lliures a les quals es feia menció en l'esmentada nota de premsa
s’haurien d’ocupar, en primer lloc, per alumnes d'estudis postobligatoris no universitaris,
qüestió que no queda prou aclarida en l'exposició de com s'aplicarà aquest servei;
Vist que, segons instruccions del director general d'Innovació i Comunitat Educativa, per al
funcionament del transport escolar ordinari i del transport escolar adaptat per al curs
2018/2019 no es fa menció de la inclusió dels alumnes de batxillerat, dels mòduls de FP i
dels col·legis concertats com així s'estableix “com a possibilitat”, segons el Pla de mobilitat
aprovat pel Govern Balear;
Vist que en les esmentades instruccions també es fa menció que el mes de setembre han
d'estar introduïts els usuaris de transport escolar en el GestIB, una vegada es conegui
l'empresa adjudicatària del servei;
Vist que en el punt “4. Acompanyants” s'especifica que cada vehicle comptarà amb la
presència d'una acompanyant;
Vist que el procés de licitació de transport escolar adaptat va finalitzar parcialment el mes de
juliol i en el procés del qual van quedar deserts els lots 4 i 5, corresponents a Ciutadella i a
Maó;
Vist que a data de l’1 de setembre de 2018 no s'ha publicat en la plataforma de contractació
de l'Estat cap nou procés per a adjudicar aquest servei a Menorca;
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. Instar la Conselleria d'Educació i Universitats a tramitar de forma urgent l'expedient
d'adjudicació per a la contractació del transport escolar adaptat 2018/2019, a fi que
no es produeixin, novament, les incidències de l'anterior curs i no tornin a veure's
afectats els alumnes usuaris d'aquest servei.
2. Instar la Conselleria d'Educació i Universitats a incloure en el procés de licitació la
contractació d'un acompanyant, així com la indicació expressa de la possible
recollida dels alumnes amb algun impediment per a desplaçar-se als domicilis
respectius.
3. Instar la Conselleria d'Educació i Universitats a incloure en la contractació del
transport escolar adaptat i ordinari les rutes als centres concertats, mòduls de FP i
batxillerat, com ho va manifestar i es possibilita en al Pla de mobilitat aprovat pel
Consell de Govern.
4. Instar la Conselleria d'Educació a emetre un informe jurídic que avali la possibilitat de
poder mesclar usuaris de transport escolar amb usuaris aliens a aquest transport,
així com que es remeti una còpia d’aquest al Grup Popular i als grups de la
corporació que així ho manifestin.»

Intervencions
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Intervé la senyora Benejam Bagur (https://vimeo.com/291094901#t=1h08m18s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/291094901#t=1h11m16s)
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/291094901#t=1h12m13s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/291094901#t=1h17m15s)
Intervé la senyora Benejam Bagur (https://vimeo.com/291094901#t=1h17m28s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/291094901#t=1h18m55s)
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/291094901#t=1h19m22s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que NO S’APROVA per vuit (8) vots a favor (6 PP i 2 UPCM):
els del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS FULLANA, el senyor
Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, el senyor
Adolfo VILAFRANCA FLORIT, el senyor Juan CARRASCO DOMINGO, el senyor Juan TRIAY
LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO; i dotze (12) vots en contra (6 PSM
MxM, 4 PSOE i 2 GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor
José Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José
LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA,
la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la
senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora
Natividad Isidora BENEJAM BAGUR i el senyor Sebastià SERVERA MOLL.
10. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre les ajudes del Pla de
desenvolupament
rural
(PDR),
(exp.
2018/009240).
(https://vimeo.com/291094901#t=1h21m12s)
La senyora Pons Fullana, regidora, dóna compte de la moció del Grup Municipal Popular
(PP) amb registre d’entrada número 015264 de dia 4 de setembre de 2018, que va ser
dictaminada a la Comissió Informativa de Dinamització Econòmica, en sessió extraordinària i
urgent de dia 6 de setembre de 2108, amb dos (2) vots a favor del PP; i cinc (5) reserves de
vot (2 PSM, 1 PSOE, 1 GxC i 1 UPCM), que diu:
«La Conselleria de Medi Ambient i Agricultura del Govern del Pacte ha tancat, fins al gener
de 2019, i sense cap avís previ, les tres línies d'ajuda als agricultors i ramaders del Pla de
Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020.
Aquest fet provoca un greu perjudici als professionals del camp, que, a més, pateixen la
ineficàcia d'aquest govern d'esquerres, que encara no ha resolt ni tramitat els expedients del
PDR del 2016 i el 2017.
Inexplicablement, a partir del dia 1 de juliol i fins al gener de 2019, ha quedat tancada
l’admissió de sol·licituds per acollir-se a les tres línies més importants d'aquest pla: ajudes
per als joves agricultors, inversions en explotacions agràries, i reposició o reparació de paret
seca.
El motiu que ha donat la Conselleria -en realitat, una excusa- és la necessitat de tramitar els
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expedients pendents, molts d’aquests amb retards que superen els 18 mesos i arriben als
dos anys des de la sol·licitud fins a la resolució.
El fet més greu és que aquest fet es produeix per segon any consecutiu amb aquest govern
del Pacte i el conseller Vicenç Vidal al capdavant de la Conselleria, amb el tancament, a
meitat d’any, del termini de sol·licitud d'aquestes línies, quan era habitual que es poguessin
demanar al llarg de tot l'any. I en aquesta ocasió s'ha fet sense cap avís, de manera que els
pagesos hauran d'esperar fins al 2019 per a registrar las seves peticions.
El Partit Popular de Menorca ja s'ha fet ressò del malestar i de les queixes dels agricultors i
ramaders de la nostra illa per l’intolerable retard en la tramitació i resolució de les ajudes del
PDR, i ha assumit les crítiques manifestades per la Cooperativa del Camp de Menorca i la
Federació Agrícola Ramadera de Menorca (FAGME), que han denunciat aquest inacceptable
retard per la mala gestió i la ineficàcia de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient del
Govern del Pacte.
Consideram que el govern d'esquerres del Consell Insular de Menorca hauria d'actuar amb
més contundència i ser més reivindicatiu davant el Govern del Pacte, i donar suport a les
reclamacions del sector agrícola i ramader de Menorca, quan ha donat l'esquena i ha intentat
justificar aquests retards i la mala gestió.
PROPOSTES D'ACORD:
1. El Ple de l'Ajuntament de CiutadeIla exigeix a la Conselleria de Medi Ambient i Agricultura
del Govern Balear la reobertura de les línies del Pla de desenvolupament rural per a les
ajudes als joves agricultors, inversions en explotacions agràries i reposició de paret seca.
2. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella reclama un reforç de personal, major diligència,
eficàcia i gestió per part del FOGAIBA, empresa pública de la Conselleria, encarregada de la
tramitació d’aquestes ajudes, per acabar amb els retards que pateixen els pagesos.
3. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella insta la Conselleria de Medi Ambient i Agricultura del
Govern Balear a fer efectius de manera immediata els pagaments pendents de les ajudes del
PDR dels anys 2016, 2017 i 2018.
4. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella insta el Consell Insular de Menorca a donar suport a
les reivindicacions, queixes i reclamacions dels pagesos de Menorca pel retard en el
pagament d'aquestes ajudes, tal com ho han manifestat la Cooperativa del Camp de
Menorca i FAGME.»
Intervencions
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/291094901#t=1h27m17s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/291094901#t=1h33m15s)
Intervé la senyora Pons Fullana (https://vimeo.com/291094901#t=1h35m15s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/291094901#t=1h41m51s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/291094901#t=1h47m27s)
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Intervé la senyora Pons Fullana (https://vimeo.com/291094901#t=1h50m51s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/291094901#t=1h53m55s)
Acord
Es fa la votació separada dels quatre punts de la moció:
Se sotmet el primer punt de la moció a votació, que NO S’APROVA per vuit (8) vots a
favor (6 PP i 2 UPCM): els del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS
FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS
NEGRETE, el senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT, el senyor Juan CARRASCO DOMINGO,
el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO; i dotze (12)
vots en contra (6 PSM MxM, 4 PSOE i 2 GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria
Gomila Lluch, el senyor José Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS
SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora
Laura ANGLADA SEARA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria
Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor
Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM BAGUR i el senyor Sebastià
SERVERA MOLL.
Se sotmet el segon punt de la moció a votació, que 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)
abstencions de vot (6 PSM MxM, 4 PSOE, 2 GxC i 2 UPCM): les de la Senyora Alcaldessa,
Joana Maria Gomila Lluch, el senyor José Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta
MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la
senyora Laura ANGLADA SEARA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, 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
Sebastià SERVERA MOLL, el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE
CABALLERO.
Se sotmet el tercer punt de la moció a votació, que NO S’APROVA per vuit (8) vots a favor
(6 PP i 2 UPCM): els del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS
FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS
NEGRETE, el senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT, el senyor Juan CARRASCO DOMINGO,
el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO; i dotze (12)
vots en contra (6 PSM MxM, 4 PSOE i 2 GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria
Gomila Lluch, el senyor José Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS
SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora
Laura ANGLADA SEARA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria
Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor
Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM BAGUR i el senyor Sebastià
SERVERA MOLL.
Se sotmet el quart punt de la moció a votació, que S’APROVA per vuit (8) vots a favor (6
PP i 2 UPCM): els del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS
FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS
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NEGRETE, el senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT, el senyor Juan CARRASCO DOMINGO,
el senyor Juan TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO; i dotze (12)
abstencions de vot (6 PSM MxM, 4 PSOE i 2 GxC): les de la Senyora Alcaldessa, Joana
Maria Gomila Lluch, el senyor José Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta
MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la
senyora Laura ANGLADA SEARA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora
Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el
senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM BAGUR i el senyor
Sebastià SERVERA MOLL.
A continuació es fa un descans de cinc minuts.
11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació al web de l’Ajuntament de
Ciutadella de Menorca (exp. 2018/009321). (https://vimeo.com/291094901#t=1h56m05s)
El senyor Benejam Escanellas, portaveu, dóna compte de la moció del Grup Municipal
Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic número 015452 de dia 6 de setembre de
2018, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, amb la
votació prèvia de la seva inclusió en l’ordre del dia per urgència i aprovada per unanimitat, en
sessió ordinària celebrada el dia 6 de setembre de 2018, amb 2 vots a favor (PP); i 5
reserves de vot (PSM, PSOE, GxC i UPCM), que diu:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el web de l’Ajuntament és una eina de consulta i gestió de tràmits amb la institució;
Atès que el web de l’Ajuntament pot ser consultada en quatre idiomes: català, castellà,
anglès i alemany;
Atès que el web dóna tota la informació en català, però no així en castellà; encara que alguns
continguts estan correctament traduïts al castellà, molts d’altres apareixen en català, per molt
que hagis seleccionat l’idioma castellà;
Atès que és un dret des usuaris tenir la informació en els dos idiomes oficials de les Illes
Balears i que cap idioma pot ser discriminat;
Atès que en anglès i alemany els continguts són diferents: la pàgina d’entrada en anglès són
les dades de contacte de l’Oficina d’Informació Turística, però està en català i hi ha
fotografies que donen accés a una breu informació turística; en alemany, en canvi, dóna la
informació turística del nostre poble, però, en canvi, les dades de l’Oficina no surten a la
pàgina principal;
Per tant, ens trobam un web que discrimina una de les llengües oficials i que és incoherent
amb l’idioma seleccionat.
Atès que al Ple des mes d’abril es va aprovar redactar un document de bones pràctiques,
usos i estils que s’hauran de seguir al web de l’Ajuntament;
Atès que és molt important que els dos idiomes oficials de la nostra comunitat autònoma
estiguin representats per igual, sense discriminacions, i que ambdós siguin font d’informació
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per igual;
Per tot açò, el Grup Municipal Popular presenta davant el Ple les propostes següents:
1. Que es faci una revisió del web municipal, per ser coherent amb els continguts
de l’idioma seleccionat.
2. Que les informacions que es publiquin al web municipal siguin, per igual i
sense discriminació, en les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.
Intervencions
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/291094901#t=1h58m11s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/291094901#t=2h02m11s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/291094901#t=2h06m54s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/291094901#t=2h11m21s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/291094901#t=2h16m48s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/291094901#t=2h21m54s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/291094901#t=2h24m43s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/291094901#t=2h25m24s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/291094901#t=2h25m51s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/291094901#t=2h26m56s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que NO S’APROVA per vuit (8) vuit vots a favor (6 PP i 2
UPCM): els del senyor Diego PONS PONS, la senyora María Asunción PONS FULLANA, el
senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, el
senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT, el senyor Juan CARRASCO DOMINGO, el senyor Juan
TRIAY LLUCH i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO; i dotze (12) vots en contra
(6 PSM MxM, 4 PSOE i 2 GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el
senyor José Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor
José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA
SEARA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra MOLL
TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD
JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM BAGUR i el senyor Sebastià SERVERA
MOLL.
12. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM)
d’instar l’equip de govern a complir amb el conjunt de la legalitat vigent; i,
específicament, en matèria de contractació de vigilants de seguretat i auxiliars de les
pròximes
festes
de
Sant
Joan
2019
(exp.
2018/009333).
(https://vimeo.com/291094901#t=2h27m42s)
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Moció del Grup Municipal UPCM, amb registre d’entrada número 015478 de dia 6 de
setembre de 2018, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i
Seguretat, amb la votació prèvia de la seva inclusió en l’ordre del dia per urgència i aprovada
per unanimitat, en sessió ordinària celebrada el 6 de setembre de 2018, amb 1 vot a favor
(UPCM); i 6 reserves de vot (PSM, PSOE, GxC i PP). El senyor Triay Lluch explica que dóna
compte directament de la moció ja esmenada que va presentar a l’alcaldessa, a la regidora
delegada i a tots els portaveus. La moció esmenada, traduïda del castellà al català, diu:
«INSTAM L’EQUIP DE GOVERN A COMPLIR LA LLEI
En l'últim Ple ordinari, des del Grup Municipal d'UPCM, vam demostrar que es van produir
una sèrie d'irregularitats en l'adjudicació de 3 contractes, que sumaven 54.446,37 euros. Es
tractava d'un contracte de 18.148,79 euros (límit màxim establert per a contractes menors)
de 19 auxiliars del "servei de comptadors d'aforament clickers per a les festes de Sant
Joan 2018", l'adjudicació del contracte per 18.148.79 euros a la mateixa empresa de 40
auxiliars del “servei informador del passadís pels Jocs des Pla de les festes de Sant
Joan 2018” i l'adjudicació del contracte per 18.148.79 euros a empresa amb denominació
diferent però amb la mateixa adreça de correu i domicili que l'empresa adjudicatària dels dos
contractes anteriors, de 28 vigilants jurats del "servei de vigilants de seguretat per als
filtres de diferents actes durant les festes de Sant Joan 2018".
En cada un dels expedients es troben sengles informes del tècnic de l'Àrea de Cultura, en els
quals queda reflectida la irregularitat que suposa pagar un preu/hora major pels serveis
prestats per auxiliars "clickers i informadors del passadís des Pla" que pels serveis prestats
per personal amb categoria laboral superior, com són els vigilants, i, en definitiva, se supedita
aquest informe a l'emès l'endemà pels "serveis jurídics i intervenció de l'Ajuntament". I
l'informe jurídic i d'intervenció de l'Ajuntament adverteix, entre altres coses, del fraccionament
de la contractació que implica adjudicar dos dels contractes menors al mateix adjudicatari
sobrepassant d'aquesta manera el límit màxim establert per a contractes menors, la
incoherència en els preus oferits, que els preus que s'ofereixen per a la categoria
professional d'auxiliar no coincideixen entre si i, a més, resulten superiors en ambdós casos
als oferits per als serveis de vigilants que corresponen a una categoria laboral superior, i que
la modificació dels preus dels tres expedients amb relació als previstos inicialment en els
plecs no queda justificada.
I tenien raó tots aquests informes tècnics, com demostra, entre altres coses, el fet que, a
pesar del desorbitat del preu/hora pagat pel servei prestat per personal amb categoria laboral
superior, com són els vigilants jurats, encara s'hagi pagat un preu hora considerablement
més elevat per serveis prestats pels auxiliars, personal de categoria laboral inferior i que, per
tant, percep unes retribucions menors que els guardes jurats. (I a pesar que les empreses
mateixes van publicitar que pagaven 20 euros l'hora als vigilants i 10 euros l'hora als
auxiliars).
Efectivament, es detecten, entre d’altres, les irregularitats següents en aquestes tres
adjudicacions:
-La primera irregularitat que és evident és que la invitació de l'Ajuntament per a
participar en les adjudicacions dels tres contractes de "servei de comptadors
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d'aforament", "informadors de passadís per als Jocs des Pla" i "vigilants de seguretat" per a
les festes de Sant Joan es va realitzar per mitjà de correu electrònic remès el dia 30 de
maig de 2018, però amb anterioritat a aquesta data les empreses que van resultar
adjudicatàries ja publicaven anuncis com el següent del dia 28 de maig: "Es necessiten
20 auxiliars de servei per a treballar 15 hores per 150 € a les festes de Sant Joan a
Ciutadella". És a dir, abans que l'Ajuntament els convidàs a participar en les
adjudicacions i els en sol·licitàs pressupost, les empreses que posteriorment van
rebre les adjudicacions ja anunciaven públicament que necessitaven personal per a
realitzar els treballs i executar uns contractes que no sols no tenien adjudicats, sinó
que encara ni tan sols se'ls havia convidat a participar en el procediment d'adjudicació
ni a presentar pressupostos.
-Quant al fraccionament del contracte en realitzar dues adjudicacions distintes per a
contractar personal amb la mateixa categoria laboral d'auxiliar (clickers i informadors
de passadís), per a eludir així "els majors requisits de publicitat i/o els relatius al procediment
d'adjudicació que corresponguin" es va incórrer en una palpable infracció de l'article 99.2.
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic que estableix: "No podrà
fraccionar-se un contracte amb la finalitat de disminuir-ne la quantia i eludir així els requisits
de publicitat o els relatius al procediment d'adjudicació que corresponguin", conculcant amb
això el principi que "el que no està permès en cap cas és el fraccionament de l'objecte del
contracte quan la finalitat cercada o el resultat obtingut és la reducció de la quantia amb vista
a obviar els requisits de publicitat o els relatius al procediment d'adjudicació que
corresponguin".
-Es va pagar a cada un dels auxiliars "comptadors d'aforament" un preu de 65,87 euros per
hora, notablement més elevat al preu/hora de 54,66 euros pel qual es va contractar el
mateix dia un grup de vigilants de seguretat de categoria laboral superior, de manera
que a l'Ajuntament li va costar 11,21 euros més cada hora contractada a cada un d'aquests
auxiliars que no a un vigilant.
-Es va pagar a cada un dels auxiliars del “servei informador del passadís per als Jocs des
Pla un preu de 75,62 euros l'hora, notablement més elevat al preu/hora de 54,66 euros pel
qual es va contractar el mateix dia un grup de vigilants de seguretat de categoria
laboral superior, de manera que a l'Ajuntament li va costar 20,96 euros més cada hora
contractada a cada un d'aquests auxiliars que no a un vigilant.
-També s'han perpetrat sengles infraccions de l'article 102.3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic que disposa: "Els òrgans de contractació es
cuidaran que el preu sigui adequat per al compliment efectiu del contracte per mitjà de
la correcta estimació del seu import, atenent al preu general de mercat, en el moment
de fixar el pressupost base de licitació...”; i també: "En aquells serveis en què el cost
econòmic principal siguin els costos laborals, hauran de considerar-se els termes
econòmics dels convenis col·lectius sectorials, nacionals, autonòmics i provincials
aplicables en el lloc de prestació dels serveis."
Hi ha diverses proves evidents d'aquestes infraccions, però les quantitats pagades per
l'Ajuntament a aquestes mateixes empreses en edicions anteriors i recents de les festes de
Sant Joan són tan contundents com que demostren irrefutablement el següent:
Una factura pagada que es troba a l'Ajuntament prova que aquesta mateixa empresa
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adjudicatària va cobrar un servei de vigilància “per a les festes de Sant Joan 2017” al
preu de 26,62 euros l'hora. Enguany el preu per hora pagat ha estat més del doble:
54,66 euros.
Altres factures pagades que es troben a l'Ajuntament demostren que aquesta mateixa
empresa adjudicatària va cobrar 16,94 euros l'hora la "prestació serveis d'informadors
de les festes de Sant Joan" de 2015. I va cobrar a 20,57 euros l'hora per la “prestació
serveis d'informadors per Sant Joan corresponent a les festes de Sant Joan 2016”.
Enguany ha cobrat pel mateix tipus de serveis 65,87 euros l'hora (en el cas dels
comptadors d'aforament "clickers") i 75,62 euros l'hora (en el cas dels informadors de
passadís dels Jocs des Pla).
És a dir, les infraccions de l'article 102.3 de la Llei 9/2017 són tan evidents com que en
l'edició de les festes de Sant Joan de 2018 les mateixes empreses que van prestar serveis
semblants a les festes de l'any passat han augmentat el preu/hora de cada vigilant jurat en
28,04 euros l'hora, i han cobrant un preu/hora equivalent al 205 % del facturat l'any
passat.
En el cas dels "clickers", respecte del 2015, han augmentat el preu/hora en 48,93 euros, i
han cobrat un preu/hora equivalent a un 388 % del facturat aquest any i ho han augmentat
ni més ni menys que en 58,68 euros l'hora, i han cobrat un preu hora equivalent al 446 %
del cobrat en 2015 en el cas dels informadors de passadís.
Respecte al 2016, l'augment ha estat de 45,30 euros l'hora, i han cobrat un preu/hora
equivalent a un 320 % del preu/hora facturat aquest any en el cas dels "clickers"; mentre
l'augment ha estat de 55,05 euros l'hora, amb el cobrament d’un peu/hora equivalent a un
367,62 % del facturat en 2016 en el cas dels informadors de passadís.
A més de totes aquestes infraccions, la improvisació i la falta de diligència van ser tan
evidents que -després que quedàs desert el primer concurs en ple mes de maig- la data límit
per a presentar les ofertes per als procediments d'adjudicació de tots aquests contractes era
el 4 de juny (dilluns); i, com que les invitacions per a participar-hi no es van remetre per
correu electrònic fins al 30 de maig (dimecres), hi havia només 3 dies hàbils pel mig per a
contractar 87 persones (19 comptadors d'aforament clickers, 40 informadors del passadís per
als Jocs des Pla i 28 vigilants de seguretat). Així que no és gens estrany que únicament es
presentassin les dues empreses que van resultar ser les adjudicatàries dels tres contractes i
que estaven tan segures que se'ls concedirien les adjudicacions que havien començat a
cercar personal, fins i tot abans de ser convidades als procediments. I fins i tot a pesar
d'aquestes maniobres anticipades, en el cas dels informadors de passadís només van
aconseguir incorporar-ne 20 dels 40 previstos.
Raons per les quals el Grup Municipal d'UPCM presenta al Ple la moció següent:
Instar l'equip de govern a complir el conjunt de la legalitat vigent.
Instar l'equip de govern a complir la legalitat vigent en matèria de contractació de vigilants de
seguretat i auxiliars de les pròximes festes de Sant Joan 2019, i a realitzar els respectius
procediments amb la deguda diligència i antelació.
Joan Triay Portaveu d'UPCM»
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Intervencions
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/291094901#t=2h28m09s)
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/291094901#t=2h39m39s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/291094901#t=2h40m26s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/291094901#t=2h43m08s)
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/291094901#t=2h45m34s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/291094901#t=2h46m09s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/291094901#t=2h46m27s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/291094901#t=2h47m12s)
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/291094901#t=2h47m50s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots dels membres
presents).
13. Precs i preguntes
Es dóna compte dels precs i de les preguntes següents:
Precs (https://vimeo.com/291094901#t=2h48m27s)
1. Prec del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca, amb registre
d’entrada 013206 de 31 de juliol de 2018, que, traduït del castellà al català, diu:
(https://vimeo.com/291094901#t=2h48m32s)
“El carrer des Tudó i el carrer de sa Guàtlera, pròxims a un tram del Camí de Cavalls, són
prou transitats per gent que va a nedar al Clot de sa Cera. Des del principi del mes de juny,
vesins d’aquests carrers van anar telefonant l'arrendatària del servei municipal de neteja
viària i recollida de residus sòlids urbans perquè procedissin a recollir els fems acumulats a
les papereres que hi havia ubicades en els carrers esmentats, i especialment en el des Tudó;
mentrestant, els vesins anaven recollint els fems acumulats per falta de recollida i neteja
regular de les papereres, i els duien a un contenidor. Com que l'empresa no atenia les seves
peticions, fins i tot un dels vesins va entrar una instància a l'Ajuntament, i l'endemà es van
començar a recollir regularment els fems acumulats.
Finalment, s'han eliminat les papereres existents en els carrers des Tudó i de sa Guàtlera,
que havien estat instal·lades per l’Ajuntament mateix fa uns 20 anys; i s'ha instal·lat un altre
contenidor al carrer de sa Cadernera, a penes a 38 metres de l'altre ja existent i a uns 300
metres de les papereres eliminades.
Òbviament, situar un altre contenidor tan allunyat de les papereres eliminades -que havien
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complert perfectament la seva funció durant 20 anys, mentre es va procedir a la recollida del
seu contingut- i instal·lar un segon contenidor tan pròxim a un altre de ja existent com
allunyat dels punts en què es trobaven les papereres no soluciona res, i ja s’hi nota un
augment dels fems escampats per la zona des Clot de sa Cera. Els vesins estan molests per
aquesta decisió, i apunten que hauria estat una millor solució, per exemple, instal·lar una
segona paperera en cada uns dels dos carrers.
Raons per les quals el Grup Municipal d'UPCM instam l'equip govern a reposar les papereres
eliminades en els carrers des Tudó i de sa Guàtlera, i a instal·lar una segona paperera
addicional en cada un d'aquests carrers.
Joan Triay, portaveu del Grup Municipal UPCM»
El senyor Triay Lluch, portaveu UPCM, diu que retira aquest prec perquè el senyor regidor
delegat de l’Àrea va tenir l’amabilitat de fer el que demanaven.
2. Prec del Grup Municipal del Partit Popular (PP), amb registre d’entrada 014707 de dia
27 d’agost de 2018 amb referència a les pistes de petanca de la zona de l’Escola de
Margalida Florit, que diu: (https://vimeo.com/291094901#t=2h48m51s)
«Vist que a Ciutadella hi ha esportistes que practiquen l’esport de la petanca;
Vist que a la zona de l’Escola de Margalida Florit hi ha pistes habilitades per poder practicar
l’esport esmentat i aquestes pistes esportives es troben en molt mal estat per culpa de la
brutícia d’herbes i també del terreny, que no està amb condicions per practicar l’esport de la
petanca;
Atès que hi ha hagut persones que practiquen l’esport esmentat i que m’han fet arribar
queixes, ja que no poden jugar a la petanca pel mal estat de les pistes;
Per tot açò, pregam:
Perquè a les pistes públiques de petanca de la zona de l’Escola de Margalida Florit es facin
les millores necessàries per poder practicar l’esport de la petanca.
Ciutadella de Menorca, 9 d’agost de 2018
DIEGO PONS PONS
Regidor del Grup Municipal Popular
de l’Ajuntament de Ciutadella»
Intervé el senyor Pons Pons, que dóna compte del prec i diu que hi vol afegir una esmena,
per afegir-hi la pista de petanca de la plaça des Pins en el mateix sentit del prec.
Intervé la senyora Benejam Bagur (https://vimeo.com/291094901#t=2h49m47s)
Intervé el senyor Pons Pons (https://vimeo.com/291094901#t=2h50m28s)
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Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/291094901#t=2h52m00s)
3. Precs del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada 016210 de 17 de
setembre de 2018, que diuen: (https://vimeo.com/291094901#t=2h52m32s)
1- Atès que ja fa un any -exactament al Ple de setembre de 2017-, des del Grup Municipal
Popular, vam presentar una moció referent a l’estat en què es trobava el pont de Cala
Galdana;
Atès que dels 3 punts d’acord de la moció, se’n van aprovar 2 per unanimitat i que deien el
següent:
1. Encarregar un certificat de solidesa urgent per a conèixer el veritable estat de
l’estructura que inclogui, a més, les mesures més urgents que s’han adoptar, si és el
cas, per a evitar qualsevol accident.
2. Enviar còpia del certificat esmentat als diferents grups de l’oposició;
Atès que el passat mes d’abril, després de 7 mesos sense rebre notícies respecte a açò, vam
presentar un prec per a conèixer quines gestions s’havien fet per complir la moció aprovada
el setembre de 2017;
Atès que el regidor delegat de l’Àrea, el Sr. López, va reconèixer durant el debat del prec que
se li havia oblidat aquest tema, va demanar disculpes i es va comprometre a donar-hi
prioritat;
Atès que a dia d’avui seguim sense tenir constància que s’hagi fet res respecte a tema;
Des del Grup Municipal, pregam a l’equip de govern:
1. Informar el Ple de quines gestions s’han fet respecte al tema.
2. Informar el Ple de si s’ha encarregat el certificat de solidesa que es demanava a la
moció.
3. En cas que ja s’hagi encarregat el certificat de solidesa, explicar al Ple per quins
motius no se’ns n’ha enviat còpia als partits de l’oposició; i, si no s’ha encarregat,
explicar al Ple per quins motius no s’ha fet.
2. Atès que al passat Ple de juliol vam presentar un prec denunciant el mal estat en què es
trobava la cabina telefònica situada a la zona comercial de Cala Blanca, i demanàvem que
des de l’equip de govern s’instàs la companyia telefònica responsable d’arreglar-la o de
retirar-la de la via pública;
Atès que el regidor responsable de l’Àrea, el Sr. López, va informar que no sabien a quina
companyia telefònica pertanyia la cabina i que des de l’Ajuntament s’estava intentant esbrinar
de quina companyia es tractava per a poder-s’hi posar en contacte;
Atès que han passat dos mesos i la cabina segueix igual, en un estat vertaderament
deplorable;
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Des del Grup Municipal Popular pregam a l’equip de govern:
1. Informar al Ple de quines gestions s’han fet respecte açò i de si ja es té coneixement
de quina és la companyia telefònica responsable de la cabina.
2. Si s’han pogut posar en contacte amb l’empresa responsable, informar el Ple sobre a
quin acord s’ha arribat.
3. Atès que les obres del carrer Mallorca fa mesos que han acabat i la rotonda de la Platja
Gran segueix sense enjardinar;
Des del Grup Municipal Popular pregam a l’equip de govern:
1. Enjardinar la rotonda de la platja Gran com més prest millor.
2. Si als pressupostos municipals de 2018 no es disposa de partida pressupostària per
a fer-ho, i tenint en compte que ja deuen estar fent feina en l’elaboració dels nous
pressuposts, pregam a l’equip de govern a incloure una partida pressupostària
específica als pressupostos municipals de 2019.
4. Atès que alguns veïns de la zona de Dalt es Penyals ens han fet arribar queixes per l’estat
en què es troba el pont de la plaça de Dalt es Penyals o el canal des Horts, ja que les males
herbes ocupen gran part de les voravies, fet que obliga als vianants, en moltes ocasions, a
haver de davallar de les voravies i a caminar per l’asfalt.
Des del Grup Municipal Popular pregam a l’equip de govern:
1. Tallar les males herbes que ocupen part de les voravies.
2. Dur un major manteniment de la zona per tal d’evitar casos similars en un futur.
Ciutadella de Menorca, 17 de setembre de 2018
JOAN CARRASCO DOMINGO
Regidor del Grup Municipal Popular
de l’Ajuntament de Ciutadella»
Sobre l’apartat número 1 del prec: (https://vimeo.com/291094901#t=2h52m39s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/291094901#t=2h53m54s)
Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/291094901#t=2h55m19s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/291094901#t=2h57m29s)
Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/291094901#t=2h58m28s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/291094901#t=2h58m35s)
Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/291094901#t=2h59m21s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/291094901#t=3h00m00s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/291094901#t=3h00m09s)
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Sobre l’apartat número 2 del prec: (https://vimeo.com/291094901#t=3h00m29s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/291094901#t=3h01m27s)
Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/291094901#t=3h02m02s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/291094901#t=3h02m13s)

Sobre l’apartat número 3 del prec: (https://vimeo.com/291094901#t=3h02m21s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/291094901#t=3h02m48s)
Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/291094901#t=3h03m38s)

Sobre l’apartat número 4 del prec: (https://vimeo.com/291094901#t=3h04m27s)
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/291094901#t=3h04m57s)
Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/291094901#t=3h05m26s)
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/291094901#t=3h06m05s)
4. Prec del Grup Municipal del Partit Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic
016377 de dia 18 de setembre de 2018 amb referència al compliment dels requisits
establerts
a
la
normativa
reguladora
de
subvencions,
que
diu:
(https://vimeo.com/291094901#t=3h06m29s)
«Atès que en JG del 28-03-2018 es va aprovar per unanimitat el Pla de subvencions (2018);
Atès que en JG de l’1-08-2018 es van aprovar per unanimitat les bases reguladores de la
convocatòria per a l’atorgament de subvencions dirigides a les entitats sense ànim de lucre;
Atès que en ambdós procediments hi falta l’informe d’Intervenció, document necessari per tal
de «...justificar l’existència de crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions de
contingut econòmic que es deriven de la concessió de la subvenció...», art. 9è de la Llei
38/2003, general de subvencions;
PREGAM:
Que l’equip de govern compleixi els requisits establerts en la normativa que regula el
procediment de concessió de subvencions, així com la normativa de procediment
administratiu per a les administracions públiques.
Ciutadella de Menorca, 18 de setembre de 2018
Raquel Pericás
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Regidora del Grup Municipal Popular de l’Ajuntament de Ciutadella»
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/291094901#t=3h07m29s)
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/291094901#t=3h08m21s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/291094901#t=3h09m12s)
Intervé la secretaria, senyora Barceló Martí (https://vimeo.com/291094901#t=3h09m17s)
Preguntes (https://vimeo.com/291094901#t=3h09m47s)
1. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP) amb registre d’entrada 016403 de 19 de
setembre
de
2018,
sobre
la
dessaladora
de
Ciutadella,
que
diu:
(https://vimeo.com/291094901#t=3h09m52s)
«El Govern Balear del Pacte i l’equip de govern de l’Ajuntament de Ciutadella han incomplert,
reiteradament, les dates anunciades per a la posada en marxa de la dessaladora de
Ciutadella.
El Govern del Pacte va afirmar, el novembre de 2016, que durant el 2017 es duria a terme la
connexió a la xarxa, però ho va incomplir.
En novembre de 2017 anuncià que la canalització des de la dessaladora fins al dipòsit de
Son Blanc «estarà executada el juny del 2018», afirmació que constitueix un altre
incompliment. El gener d’enguany va afirmar que les obres «començaran el mes de gener»,
però tampoc ho ha complert.
El govern municipal va manifestar el gener d’enguany que en «uns quatre mesos estarà
aprovada la modificació de l’Ordenança municipal» per a incrementar les tarifes, modificació
que encara no s’ha dictaminat ni presentat al Ple.
Ara donen una nova data i anuncien que «les obres de connexió de la dessalinitzadora està
previst que acabin aquest octubre».
Davant aquests reiterats incompliments, el Grup Municipal del Partit Popular formula
aquestes preguntes amb petició de resposta oral en el Ple del 20 de setembre:
1. Quan van començar les obres de connexió de la dessaladora i quin és el motiu del retard
amb relació a les dates anunciades?
2. Quan acabaran aquestes obres?
3. Quan se signarà el conveni entre l’Ajuntament de Ciutadella i el Govern del Pacte
(Abaqua) per a la dessaladora?
4. Que pagarà l’Ajuntament de Ciutadella a l’Abaqua?
5. Quin és el calendari de modificació de l’Ordenança municipal per a aplicar les noves
tarifes? Quan es presentarà a debat i aprovació del Ple?
31

6. Quin serà l’increment real de les tarifes i amb quins criteris repercutirà en els usuaris?
7. A quines zones està previst que arribi l’aigua dessalada?
8. Quina és la previsió de producció d’aigua dessalada quan entri en servei?
9. Quins són els motius de tots aquests incompliments i retards?
10. Quan entrarà en funcionament la dessaladora de Ciutadella?
Ciutadella de Menorca, 19 de setembre de 2018
Asunción Pons Fullana
Regidora del Partit Popular»
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/291094901#t=3h10m55s)
2. Preguntes del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM),
amb registre d’entrada 016454 de 19 de setembre de 2018, que, traduïdes del castellà al
català, diuen: (https://vimeo.com/291094901#t=3h18m19s)
«1a Fa molt de temps que en el cap de cantó dels carrers Mercadal i València el tram de
vorera presenta la situació tan deteriorada que s'aprecia en les fotografies que es presenten
adjuntes. S’arreglarà? Quan?
2a Quan es podrà emprar el nou aparcament situat davant de les Pistes de Tenis Municipals
de prop del Polígon previst per a facilitar l'accés a l'autobús que va a Macarella?
3a Per què no s'ha pogut utilitzar aquest estiu?
4a Els terrenys sobre els quals està situat han estat arrendats per l'administració competent?
5a Quin cost d'adquisició o de lloguer té per a l'administració que ho ha habilitat?
6a Quan posaran els fanals prevists en el projecte de reforma del carrer Mallorca ja
executat?
7a Quant han costat en total a l'Ajuntament les festes de Sant Joan de l'any 2014, i les de
l'any 2018?
8a Quan condicionaran degudament el paviment del carrer Alaior, les pedres del qual
-sobretot les situades a l'altura dels números 14 i 18- es mouen amb el pas de persones i
vehicles?
Joan Triay, portaveu d'UPCM»
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Intervencions a les preguntes referents a l’estat dels carrers Mercadal i València
(https://vimeo.com/291094901#t=3h18m21s)
Intervencions a les preguntes referents a l’estat de l’estacionament d’accés a l’autobús a
Macarella (https://vimeo.com/291094901#t=3h19m57s)
Intervencions a les preguntes referents
(https://vimeo.com/291094901#t=3h21m44s)

a

les

faroles

del

carrer

Mallorca

Intervencions a les preguntes referents al cost de les festes de Sant Joan 2018
(https://vimeo.com/291094901#t=3h22m27s)
Intervencions
a
les
preguntes
referents
(https://vimeo.com/291094901#t=3h22m57s)

al

paviment

del

carrer

d’Alaior

3. Preguntes del Grup Municipal Popular, amb registre d’entrada telemàtic 016461 de
19 de setembre de 2018, que, traduïdes del castellà al català, diuen:
(https://vimeo.com/291094901#t=3h24m01s)
«Amb relació a la venda ambulant en el terme municipal de Ciutadella:
- Quan es va arribar a l'acord amb els comerciants per a poder compensar els dies de muntar
les parades pels dies que a l'hivern no es pugui?
- Amb quin criteri i article de l'ordenança aprovada de forma definitiva el febrer de 2017 es va
realitzar aquest acord?
- Quants dies s'han compensat?
- En quina situació es troba la gestió que havia de realitzar l'equip de govern amb relació a
l'aparcament de les furgonetes dels comerciants en la zona d’aparcament de la plaça des
Born?
Amb relació a les ajudes per a entitats sense ànim de lucre:
- Quantes sol·licituds s'han presentat fins avui?
- De quines línies de subvenció són?
Raquel Pericás Negrete
Regidora del Grup Municipal Popular de l’Ajuntament de Ciutadella
Ciutadella de Menorca, 19 de setembre de 2018»
Intervencions a les preguntes referents
(https://vimeo.com/291094901#t=3h22m57s)

a

la

venda

ambulant

a

Ciutadella

Intervencions a les preguntes referents als ajuts a entitats sense ànim de lucre
(https://vimeo.com/291094901#t=3h28m30s)
Pregunta de viva veu de la senyora Pericás Negrete del Grup Municipal del PP, que diu:
El pressupost total de participació de concessió d’ajudes importa 30.000 €. Hem vist que a
les bases es preveu una quantitat màxima de 12.000 euros per a la línia d’Esports quan el
total que s’havia pressupostat era de 18.000 euros. La diferència d’aquests 6.000 euros a
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què es destinen? (https://vimeo.com/291094901#t=3h28m54s)
I, en no haver-hi més assumptes a tractar, l'alcaldessa aixeca la sessió, de la qual s'estén
aquesta acta, que, com a secretària, certific.
La secretària,

Vist i plau
L'alcaldessa

El vídeo que s’incorpora en aquesta acta està signat mitjançant certificat per l’alcaldessa,
senyora Joana Maria Gomila Lluch, i per la senyora Caterina Barceló Martí, secretària de
l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, i es troba allotjat per a la seva comprovació de
signatures a:
https://drive.google.com/drive/folders/1dakEOx_AOgYs4lTels0GYX4yjRaQ6Nc8?usp=sharing

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