Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 10/2018
Caràcter: ordinari
Dia: 18 d’octubre de 2018
Hora: de 19 a 21.45 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
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
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
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
Sr. Diego Pons Pons

(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(GxC)
(GxC)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(UPCM)
(UPCM)
(no adscrit)

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 20-09-2018).
(https://vimeo.com/296002091#t=00m17s)
2. Comunicacions d’Alcaldia. (https://vimeo.com/296002091#t=00m54s)
3. Proposta de nomenament de la senyora Pilar Benejam i Arguimbau com a Filla
Il·lustre
de
Ciutadella
de
Menorca
(exp.
2018/001502).
(https://vimeo.com/296002091#t=03m11s)
4. Proposta d’aprovar el nomenament de tres regidors com a cavallers per anar a la
processó
de
Sant
Antoni
2019
(exp.
2018/010302).
(https://vimeo.com/296002091#t=06m50s)
5. Proposta d’aprovar l’adhesió al protocol en la protecció de les víctimes de violència
domèstica i de gènere segons el model proposat pel Ministeri de l’Interior i la FEMP
(exp. 2018/008908). (https://vimeo.com/296002091#t=08m00s)
6. Proposta d’aprovar el Conveni de col·laboració per al subministrament d’aigua entre
l’Ajuntament de Ciutadella i Abaqua per al subministrament d’aigua de la dessaladora
d’aigua
marina
de
Ciutadella
(exp.
2017/011385).
(https://vimeo.com/296002091#t=10m10s)
7. Proposta d’aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal número 17,
reguladora de la taxa per la prestació del Servei de Subministrament d’Aigua Potable
de
Ciutadella
de
Menorca
(exp.
2018/009272).
(https://vimeo.com/296002091#t=10m10s)
8. Proposta d’aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal número 14,
reguladora de la taxa per la prestació del Servei de Clavegueram de Ciutadella de
Menorca (exp. 2018/010153). (https://vimeo.com/296002091#t=10m10s)
9. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la revisió de l’Ordenança de
venda ambulant (exp. 2018/010314).(https://vimeo.com/296002091#t=1h02m37s)
10. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la modificació de l’Ordenança
fiscal número 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles (exp. 2018/010319).
(https://vimeo.com/296002091#t=1h09m28/s)
11. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM)
d’instar la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear a eliminar definitivament
les males olors procedents de l’estació de bombeig número 3 de la depuradora sud
de Ciutadella (exp. 2018/010538). (https://vimeo.com/296002091#t=1h35m49s)
12. Precs i preguntes. (https://vimeo.com/296002091#t=1h39m35s)
Intervé l’alcaldessa per a dir que, abans de passar a l’ordre del dia, vol comunicar que el
senyor Diego Pons Pons ha demanat passar a regidor no-adscrit d’aquest ajuntament [RE
018675 de 18 d’octubre de 2018].
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Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari del 20-09-2018)
(https://vimeo.com/296002091#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 20 de setembre 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/296002091#t=00m54s)
La secretària dóna compte de les comunicacions d’Alcaldia següents:
2.1. Resolució de l’Àrea de Dinamització Econòmica número 69, de 26 de setembre de 2018,
d’aprovar i abonar a l’empresa ASPY Prevención SLU la factura número 2016077962 de data
7 de juliol de 2016 per import de 1.176,42 €, IVA inclòs, corresponent a les feines de defensa
i presentació del Pla director de les festes de Sant Joan (exp. 2017/008029).
2.2. Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió ordinària de dia 3 d’octubre de 2018 per
la qual s’aprova la relació de factures núm. 22/2018 de crèdit reconegut per un import brut de
6.034,76 € (exp. 2018/010155).
2.3. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número de 2156, de 4
d’octubre de 2018, per la qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdits núm. 14/2018
sota la modalitat de generació de crèdits (23.229,00 €) i transferències entre partides
(78.819,26 €), per un import total de 102.048,26 € (exp. 2018/010441).
2.4. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 2245, de 17 d’octubre
de 2018, per la qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdits núm. 15/2018, amb la
modalitat de generació de crèdits (615.000 €) i transferències entre partides (23.429,41 €) per
un import total de 638.429,41 € (exp. 2018/010997).
2.5. Donar compte de la comunicació que fa el portaveu del Partit Popular que dóna compte
de qui formen, a partir d’avui, els membres d’aquest grup municipal (registre d’entrada
telemàtic 018589 de 17 d’octubre de 2018).
Els presents acorden que n’estan assabentats.
3. Proposta de nomenament de la senyora Pilar Benejam i Arguimbau com a Filla Il·lustre
de Ciutadella de Menorca (exp. 2018/001502) (https://vimeo.com/296002091#t=03m11s)
L’alcaldessa, la senyora Gomila Lluch, dóna compte de la seva proposta de dia 28 de setembre
de 2018, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió
ordinària celebrada el dia 4 d’octubre de 2018, per unanimitat i en sentit favorable (PSM, PSOE,
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GxC i PP), que diu:
«ASSUMPTE: NOMENAMENT DE LA SRA. PILAR BENEJAM I ARGUIMBAU FILLA
IL·LUSTRE DE CIUTADELLA
Atesa la determinació de l’Alcaldia de Ciutadella de Menorca d’iniciar expedient per a la
declaració de la Sra. Pilar Benejam i Arguimbau com a Filla Il·lustre;
Atès l’acord de Ple de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, en sessió ordinària de dia 15 de
març de 2018 (punt número 3 de l’ordre del dia), en el qual es va nomenar al senyor Joan Pagès
Blanch com a jutge instructor de l’expedient de nomenament de la senyora Benejam i
Arguimbau com a Filla Il·lustre de Ciutadella de Menorca;
Vists els mèrits continguts en la memòria lliurada pel jutge instructor Joan Pagès Blanch que
formen part de l’expedient, i que seran defensats el dia de la proclamació pública.
Per tot l’exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Primer. Declarar la senyora Pilar Benejam i Arguimbau com a Filla Il·lustre de Ciutadella de
Menorca.
Segon. Fixar la data del 16 de gener de 2019 per procedir a la proclamació pública de l’esmentat
nomenament amb lliurament del diploma acreditatiu i la descoberta del retrat per a la galeria de
fills il·lustres de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervé la senyora alcaldessa, que dóna compte de la proposta, i no hi ha cap més intervenció.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots dels membres presents
dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple).
4. Proposta d’aprovar el nomenament de tres regidors com a cavallers per anar a la
processó de Sant Antoni 2019 (exp. 2018/010302) (https://vimeo.com/296002091#t=06m50s)
La senyora Anglada Seara, regidora delegada, dóna compte de la proposta de l’Àrea de
Dinamització Econòmica (Servei de Festes), de dia 1 d’octubre de 2018, que va ser dictaminada
a la Comissió Informativa de Dinamització Econòmica, en sessió ordinària de dia 4 d’octubre de
2018, amb set (7) vots a favor (2 PSM Més per Menorca, 2 PP, 1 PSOE, 1 GxC i 1 UPCM), que
diu:
Atès que s'han de nomenar tres regidors per anar dat cavall a la processó civicoreligiosa dels
Tres Tocs el dia 17 de gener, festa de Sant Antoni i commemoració de la Conquesta de
Menorca, així com també els regidors que seran suplents, la regidora que subscriu
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PROPOSA:
Que el Ple de l'Ajuntament aprovi la designació dels següents regidors com a cavallers a la
processó del dia de Sant Antoni 2019:
- Sra. Sandra Moll Taltavull (suplent: Sra. Marta Marquès Seguí).
- Sr. Sebastià Servera Moll (suplent: Sr. José López Bosch).
- Sr. Pepe Negrete Caballero (suplent: Sr. Joan Benejam Escanellas).
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervé la senyora Anglada Seara, que dóna compte de la proposta; i no hi ha cap més
intervenció.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots dels membres presents
dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple).
5. Proposta d’aprovar l’adhesió al protocol en la protecció de les víctimes de violència
domèstica i de gènere segons el model proposat pel Ministeri de l’Interior i la FEMP (exp.
2018/008908) (https://vimeo.com/296002091#t=08m00s)
El senyor Baradad Baldomà, regidor delegat, dóna compte de la proposta de l’Àrea
d’Organització i Seguretat Ciutadana (Servei de Seguretat Ciutadana), de dia 17 de setembre de
2018, que va ser dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en
sessió ordinària de dia 4 d’octubre de 2018 —amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC) i 2
reserves de vot (PP)—, esmenada en el sentit de corregir el punt primer de l’apartat PROPÒS
on diu: «Aprovar el text del protocol en la protecció de les víctimes..», ha de dir: «Aprovar
l’adhesió al protocol de les víctimes...»; i que diu:
«Assumpte: Aprovació del protocol de col·laboració en la protecció de les víctimes de violència
domèstica i de gènere.
El cap de la Policia Local informa favorablement, dia 10-09-2018, l'aprovació del protocol de
col·laboració en la protecció de les víctimes de violència domèstica i de gènere segons el model
signat entre el Ministeri de l'Interior i la Federació de Municipis i Províncies (FEMP).
Atès que és un tema de preocupació social i d'interès per al municipi de Ciutadella la millora dels
sistemes de protecció de les víctimes de violència domèstica i de gènere, i aquest protocol pot
ajudar a les forces i als cossos de seguretat que actuen en el municipi, concretament la Policia
Nacional i la Policia Local, a establir una col·laboració formal i controlada per millorar el servei
que es presta a aquestes víctimes;
Es proposa al Ple de l'ajuntament de Ciutadella que acordi:
Primer. APROVAR l’adhesió al protocol en la protecció de les víctimes de violència domèstica i
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de gènere segons el model proposat pel Ministeri de l'Interior i la FEMP.
Segon. NOTIFICAR aquest acord a la delegació de govern per al seu coneixement i als efectes
pertinents.
No obstant, el Ple de l'Ajuntament de Ciutadella, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervé el senyor Baradad Baldomà, que dóna compte de la proposta; i no hi ha cap més
intervenció.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots dels membres presents
dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple).
6. Proposta d’aprovar el Conveni de col·laboració per al subministrament d’aigua entre
l’Ajuntament de Ciutadella i Abaqua per al subministrament d’aigua de la dessaladora
d’aigua marina de Ciutadella (exp. 2017/011385)
Intervé la senyora alcaldessa per a dir que, tal com van tractar a la Junta de Portaveus, els punts
6, 7 i 8 es debatran conjuntament. (https://vimeo.com/296002091#t=09m45s)
La senyora Camps Villalonga, regidora delegada, dóna compte de la proposta de l’Àrea de
Territori i Entorn (Servei d’Aigües), de dia 1 d’octubre de 2018, que va ser dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió ordinària de dia 4 d’octubre de 2018,
amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC), i 2 reserves de vot (PP), que diu:
«Atès que, en data de l’11-04-2018, amb registre d’entrada número 5842, ha tingut entrada en
aquest ajuntament el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ciutadella i Abaqua per al
subministrament d’aigua de la dessaladora d’aigua marina de Ciutadella;
Les dades bàsiques del Conveni són les següents:
L’Ajuntament de Ciutadella es compromet a consumir un volum mínim anual de 950.000 m3
procedents de la dessaladora de Ciutadella.
El preu per m3 subministrat serà de 0,95 € (IVA exclòs).
La facturació s’efectuarà per mesos vençuts.
Es crearà una comissió de seguiment formada per quatre representants, dos per part
d’ABAQUA i dos per part de l’Ajuntament.
La durada del Conveni és de dos anys, amb una pròrroga d’un any.
Els 950.000 m3/any serviran per al subministrament d’aigua de:
Urbanització de Cala en Bosc i Cap d’Artrutx, 550.000 m3/any.
Urbanització Son Carrió, Cala Blanca Pol. A i B, 200.000 m3/any.
Part nucli urbà, 200.000 m3/any.
Total: 950.000 m3/any.
El Conveni permetrà deixar d’extreure aigua de les captacions de Cala en Bosc, la tanca de sa
Creu, Son Blanc, Cala Blanca i Rafal Amagat, i així millorar la qualitat de l’aigua.
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Atès que Abaqua ha aportat estudi econòmic indicant que el cost per al subministrament de
750.000 m3/any és d’1,238 €/m3; en el nostre cas el subministrament és de 950.000 m3/any i el
cost resultant és d’1,044 €/m3; el Conveni proposa un preu de 0,95 €/m3, que es inferior al
resultant del de l’estudi econòmic presentat;
Vist l'informe emès per l'enginyer municipal en data del 27-09-18;
Vist l'informe conjunt emès per la secretària i Intervenció en data de l’1-10-18, en el qual es fa la
recomanació següent: “(…) Per l’anterior, i vist l’establert a la clàusula que estableix que
l’efectivitat del conveni es produirà amb la seva signatura, es recomana signar-lo una vegada
l’ordenança esmentada estigui aprovada definitivament i publicada íntegrament, i, a més, una
vegada sigui possible el subministrament d’aigua dessalada fins al dipòsit municipal a partir del
qual s’abastiran les zones pertinents per poder arribar al consum anual de 950.000 m3 (...)”;
PROPÒS:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració per al subministrament d'aigua entre l’Ajuntament
de Ciutadella i Abaqua per al subministrament d’aigua de la dessaladora d’aigua marina de
Ciutadella. El conveni entrarà en vigor el dia en el qual se signi.
SEGON. Facultar la batlessa per a la signatura del conveni esmentat.
TERCER. Notificar el present acord a Abaqua.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Continua la senyora Camps Villalonga, que dóna compte de la proposta número 7
(https://vimeo.com/296002091#t=12m20s)
i
de
la
proposta
número
8.
(https://vimeo.com/296002091#t=13m00s)
Intervencions que corresponen als punts 6 , 7 i 8 de l’ordre del dia i que es debaten de forma
conjunta.
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/296002091#t=13m44s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/296002091#t=20m17s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/296002091#t=33m46s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/296002091#t=43m45s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/296002091#t=46m25s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/296002091#t=55m41s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/296002091#t=59m34s)
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Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/296002091#t=1h00m42s)
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) vots en contra (5 PP, 2
UPCM i 1 del regidor no adscrit): els de 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, el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO i el senyor Diego PONS PONS.
PONS.
7. Proposta d’aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal número 17,
reguladora de la taxa per la prestació del Servei de Subministrament d’Aigua Potable de
Ciutadella de Menorca (exp. 2018/009272) (https://vimeo.com/296002091#t=12m20s)
Es transcriu la proposta de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de
dia 1 d’octubre de 2018, dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en
sessió ordinària de dia 4 d’octubre de 2018, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC) i 2 reserves
de vot (PP), i que ha estat objecte de debat en el punt 6:
«Atès que en data del 17-12-15 es va aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal
núm. 17, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de subministrament d'aigua potable;
Atès el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella i Abaqua per al
subministrament d'aigua, presentat per Abaqua en data de l’11-04-18, amb registre d'entrada
núm. 5842, per al subministrament d'aigua de la dessaladora d'aigua marina de Ciutadella;
Atès l’estudi econòmic per a la revisió de tarifes del servei d'aigua potable del nucli urbà i de les
urbanitzacions Son Blanc, Son Carrió, Cala Blanca A i B, Cala en Bosc, Cap d'Artrutx,
Serpentona, Urb. Torre del Ram II i III i Cala Morell de Ciutadella de Menorca, redactat per
l’enginyer de camins, canals i ports, i funcionari municipal, el mes d'agost de 2018;
Atès l'informe conjunt emès per Secretaria i Intervenció amb relació a la modificació de
l'Ordenança fiscal reguladora de la prestació del subministrament d'aigua potable de dia 1-1018;
PROPOSA:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa
per a la prestació del servei de subministrament d'aigua potable de Ciutadella de Menorca, en
els termes que figura a l’expedient.
SEGON. Sotmetre l’expedient a exposició pública mitjançant anunci al Butlletí Oficial de les Illes
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Balears, per un termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i
plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
TERCER. En cas de no presentar-se reclamacions a l’expedient, en el termini anteriorment
indicat, el present acord esdevindrà definitiu, sobre la base de l’article 17.3 TRLRHL, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions que corresponen als punts 6, 7 i 8 de l’ordre del dia i que es debaten de
forma conjunta, estan detallades i incloses en el punt 6.
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; cinc (5) vots en contra (PP): els de
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 tres (3) abstencions de vot (2 UPCM i 1 del regidor no adscrit):
les del senyor Juan TRIAY LLUCH, el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO i el senyor
Diego PONS PONS.
8. Proposta d’aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal número 14,
reguladora de la taxa per a la prestació del servei de clavegueram de Ciutadella de
Menorca (exp. 2018/010153) (https://vimeo.com/296002091#t=13m00s)
Es transcriu la proposta de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de
dia 1 d’octubre de 2018, dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en
sessió ordinària de dia 4 d’octubre de 2018, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC) i 2 reserves
de vot (PP), i que ha estat objecte de debat en el punt 6:
«Atès que en data del 17-12-15 es va aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal
núm. 14, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de clavegueram;
Atès que s'ha iniciat un expedient per a la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 14 reguladora
de la taxa per la prestació del servei de subministrament d'aigua potable;
Atès que el servei d'aigua i el de clavegueram es facturen conjuntament;
Vist l'informe emès per l'enginyer municipal de data del 26-09-18;
Atès l'informe conjunt emès per Secretaria i Intervenció amb relació a la modificació de
l'Ordenança fiscal reguladora de la prestació del servei de clavegueram de data de l’1-10-18;

9

PROPOSA:
PRIMER: Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa
per a la prestació del servei de clavegueram de Ciutadella de Menorca, en el termes que figuren
a l'expedient.
SEGON: Sotmetre l'expedient a exposició pública mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears, per un termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran
examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
TERCER: En cas de no presentar-se reclamacions a l'expedient, en el termini anteriorment
indicat, el present acord esdevindrà definitiu, sobre la base de l'article 17.3 TRLRHL, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions que corresponen als punts 6, 7 i 8 de l’ordre del dia i que es debaten de
forma conjunta, estan detallades i incloses en el punt 6.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels membres
presents).
9. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la revisió de l’Ordenança de
venda ambulant (exp. 2018/010314) (https://vimeo.com/296002091#t=1h02m37s)
La senyora Pericás Negrete, regidora, dóna compte de la moció del Grup Municipal Popular
(PP), amb registre d’entrada telemàtic 017231 de dia 1 d’octubre de 2018, que va ser
dictaminada a la Comissió Informativa de Dinamització Econòmica, en sessió ordinària de dia 4
d’octubre de 2018, amb dos (2) vots a favor del PP; i cinc (5) reserves de vot (2 PSM Més per
Menorca, 1 PSOE, 1 GxC, 1 UPCM), que, traduïda del castellà al català, diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En el Ple del passat mes de setembre el grup del PP va presentar una sèrie de preguntes amb
relació als canvis en els dies que els comerciants muntaven les parades i que havien realitzat
amb l'acord previ amb l'equip de govern, concretament amb la Sra. Noemí Camps.
Vist que la Sra. Camps va manifestar en el citat ple que els dies no eren compensatoris sinó
canvis que, encara que no estava regulat a l'Ordenança, s'havien acordat amb els comerciants
per les inclemències del temps en alguns casos;
Vist que el que es regula a l'Ordenança és el següent: «..- (quan els divendres o els dilluns
siguin festius és podrà traslladar el dia de venda al dia anterior o posterior, o a un altre dia que
es consideri oportú, sempre amb l’acord de l’Ajuntament). Les persones interessades podran
sol·licitar l’ocupació del lloc de venda sols per a un dia, divendres o dilluns, o per als dos dies.
Tindran prioritat les peticions per a ocupar els dos dies de mercat.»;
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Vist que l'opció acordada no està regulada i, per tant, en aquests moments incompleix l'article 4
de l'Ordenança de venda ambulant;
Vist que la Sra. Camps va manifestar que s'havien de revisar altres punts de l'Ordenança de
venda ambulant;
Vist que el 20 de setembre de 2018, i després de quasi dos anys de l'aprovació de l'Ordenança,
l'informe sol·licitat pel grup PP a través del qual s'establirien les possibles ubicacions i/o formes
d'aparcament de les furgonetes dels comerciants no s'ha emès encara;
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 el Ple de l’Ajuntament de Ciutadella a la revisió de l'Ordenança de venda
ambulant, a fi de consensuar els punts que haurien de ser revisats i/o modificats.
2. Instar el Ple de l’Ajuntament de Ciutadella perquè s'apliquin les ordenances aprovades i
se’n revisin i/o modifiquin els punts que puguin crear controvèrsia abans de prendre
acords que n’impliquen l’incompliment per part de l’Ajuntament mateix.
3. Instar el Ple de l’Ajuntament de Ciutadella a emetre l'informe sol·licitat pel grup PP amb
relació a l'aparcament de les furgonetes dels comerciants, a estudiar les alternatives
plantejades en aquest i incorporar l'opció acordada en la revisió de l'Ordenança.»
Intervencions
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/296002091#t=1h04m59s)
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/296002091#t=1h06m35s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/296002091#t=1h07m54s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels membres
presents).
10. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la modificació de l’Ordenança
fiscal número 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles (exp. 2018/010319)
(https://vimeo.com/296002091#t=1h09m28/s)
El senyor Benejam Escanellas, portaveu del PP, dóna compte de la moció, amb registre
d’entrada telemàtic 017261, de dia 1 d’octubre de 2018, que va ser dictaminada a la Comissió
Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió ordinària de dia 4 d’octubre de 2018, amb 2
vots a favor (PP) i 4 reserves de vot (PSM, PSOE i GxC), que diu:
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A l’any 2011, mitjançant l’RDL 20/2011 de 30 de desembre, l’Ajuntament es va veure obligat a
pujar l’IBI un 10% de forma temporal en els exercicis 2012 i 2013, que va ser ampliat
posteriorment als anys 2014 i 2015.
Encara que aquesta mesura va ser temporal, el 2016, quan es va deixar sense efecte aquest
RDL i, per tant, es podia tornar a nivells anteriors a la pujada, l’equip de govern actual, format pel
PSM, el PSOE i GxC, va decidir que no tornaria a baixar l’IBI al nivells anteriors de la pujada del
10%, i va decidir baixar l’impost només un 5%, i deixar, a la pràctica, l’impost de béns immobles
un 5% superior.
El 2017 es va procedir a una revisió cadastral que va suposar la incorporació d’elements
immobles que abans no computaven, cosa que es va traduir en un augment de recaptació en
concepte de l’impost de béns immobles superior als 400.000 €.
Des del Partit Popular hem intentat en dues ocasions tornar als nivells anteriors a la pujada, però
els arguments que han fet servir l’equip de govern per votar-hi en contra han estat diversos: la
regla de despesa, sentències, etc.
Per tant, des del Partit Popular pensam que en un pressupost (el 2018) de més de 31MM
d’euros sí que és factible una reducció del 5% de l’IBI, que, segons estimacions, suposaria una
diferència de recaptació d’uns 600.000 €. Si agafam, per exemple, el pressupost del 2018, veim
que hi ha un total de 12.620.000 € en concepte de recaptació d’IBI. Aplicant aquesta reducció,
aquesta partida quedaria aproximadament en uns 12.000.000 €.
En qualsevol cas, amb una correcta planificació pressupostària i un exhaustiu control de la
despesa, hi ha prou marge per poder fixar el tipus impositiu de l’IBI a nivells anteriors al 2010,
abans de la pujada obligatòria i temporal del 10 %.
Esteim a les portes de discutir els pressupostos del 2019, que, a més seran uns pressupostos
que l’actual equip de govern gestionarà la meitat de l’exercici, per mor de les eleccions
municipals del 2019. Per tant, creim important reflectir aquesta baixada als actuals
pressupostos.
Sense cap tipus de dubte, ingressar menys significa haver de gastar menys; però pensam que
s’ha de gastar millor, aplicant polítiques de despesa molt més estrictes i molt més eficients. És a
dir, gastar manco i gastar millor.
Per tot això, el Grup Municipal Popular presenta davant el Ple per al seu debat i l’aprovació, si
escau, el següent:
PUNT ÚNIC: Instar l’equip de govern que, amb vista a la redacció dels pressupostos de
l’exercici 2019, modifiqui l’Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’impost sobre béns
immobles, i la deixi a nivells impositius que hi havia abans de l’entrada en vigor de l’RDL
20/2011.
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Intervencions
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/296002091#t=1h13m24s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/296002091#t=1h15m13s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/296002091#t=1h24m24s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/296002091#t=1h27m43s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/296002091#t=1h30m18s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/296002091#t=1h33m51s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/296002091#t=1h34m59s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que NO S’APROVA per vuit (8) vots a favor (5 PP, 2 UPCM i 1
del regidor no adscrit): els de 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,
el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO i el senyor Diego PONS PONS; 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.
11. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) d’instar
la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear a eliminar definitivament les males
olors procedents de l’estació de bombeig número 3 de la depuradora sud de Ciutadella
(exp. 2018/010538) (https://vimeo.com/296002091#t=1h35m49s)
El senyor Triay Lluch, portaveu del Grup Municipal d’UPCM, dóna compte de la moció, amb
registre d’entrada 017621, de dia 4 d’octubre de 2018, dictaminada a la Comissió Informativa de
Dinamització Econòmica, en sessió ordinària de dia 4 d’octubre de 2018, després d’aprovada la
urgència, amb un (1) vot a favor d’UPCM; i sis (6) reserves de vot (2 PSM Més per Menorca, 2
PP, 1 PSOE, 1 GxC), que, traduïda del castellà al català, diu:
“Des de fa molts d’anys l'estació de bombament número 3 de la depuradora sud de Ciutadella
causa problemes per les males olors que afecten la zona de la costa de Santandria i els seus
voltants, provoca queixes dels veïns de la zona, i també ho noten totes les persones que
circulen per la carretera d'accés a les urbanitzacions de Cala Blanca i de la costa sud del terme
municipal: Cap d’Artrutx, Cala en Bosch i Son Xoriguer.
El 14-09-2018, amb els titulars següents: “Ses Salines acaba amb les olors per aigües residuals.
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El Govern inverteix un milió d'euros en obres hidràuliques en el terme des Mercadal”, apareixia
aquesta notícia de premsa:
“Els veïns de la urbanització de ses Salines deixaran de patir les molestes olors que es generen
en la zona on es troba la bomba d'impulsió d'aigües residuals. La Conselleria de Medi Ambient
del Govern treballa en la millora de les estacions de bombament de Fornells amb l'objectiu
d'optimitzar-ne el funcionament, reduir queixes...”. I s'hi explicava que s'eliminarien els
problemes i les molèsties causats per l'estació de bombament de ses Salines.
Raons per les quals el Grup Municipal d’unió des Poble de Ciutadella de Menorca presenta al
Ple la moció següent:
Instar la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear a eliminar definitivament les males olors
procedents de l'estació de bombament número 3 de la depuradora sud de Ciutadella.”
Intervencions
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/296002091#t=1h37m22s)
Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/296002091#t=1h37m52s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/296002091#t=1h38m39s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels membres
presents).
12. Precs i preguntes
Precs (https://vimeo.com/296002091#t=1h39m37s)
1. Precs del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), amb
registre d’entrada 018547 de dia 17 d’octubre, que, traduïts del castellà al català, diuen:
«1r En el carrer des Ferrers del Polígon el ferm de la voravia presenta en alguns trams el mal
estat que s'aprecia a la fotografia 1; fins i tot, hi creix alguna planta a damunt, i als voltants
s'aprecien alguns abocaments com els de la fotografia 2. Instam l'equip de govern a mantenir
adequadament les voravies i a eliminar els abocaments de la zona.
2n En el carrer Ciutat d'Oristano hi ha una parcel·la sense tancar, la vegetació de la qual envaeix
fins i tot la voravia contigua, tal com s'observa a la fotografia 4. Instam l'equip de govern a fer
tancar la parcel·la, i a netejar i eliminar la vegetació de la voravia.
3r En el pont del canal Salat falta, amb el risc que implica, un tram de barana, que ha
desaparegut, com s'aprecia a la fotografia 3. Instam l'equip de govern a reposar-lo tan
ràpidament com sigui possible.»
Joan Triay Lluch, portaveu d'UPCM
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Intervencions
Sobre l’apartat número 1 del prec:(https://vimeo.com/296002091#t=1h39m44s)
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/296002091#t=1h40m09s)
Sobre l’apartat numero 2 del prec: (https://vimeo.com/296002091#t=1h41m31s)
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/296002091#t=1h41m54s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/296002091#t=1h42m54s)
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/296002091#t=1h43m17s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/296002091#t=1h43m35s)
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/296002091#t=1h43m52s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/296002091#t=1h44m02s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/296002091#t=1h44m19s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/296002091#t=1h44m22s)
Sobre l’apartat número 3 del prec:(https://vimeo.com/296002091#t=1h44m38s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/296002091#t=1h45m01s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/296002091#t=1h45m56s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/296002091#t=1h46m12s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/296002091#t=1h46m23s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/296002091#t=1h46m30s)
Preguntes (https://vimeo.com/296002091#t=1h46m37s)
1. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP) amb registre d’entrada 018472 de 17
d’octubre de 2018, sobre el trasllat de la Casa d’Acollida de Ciutadella, que diuen:
(https://vimeo.com/296002091#t=1h46m43s)
«Atès que en el Ple celebrat el febrer del 2017 el govern municipal va acordar -amb el vot en
contra del Partit Popular- el trasllat de la Casa d’Acollida al carrer des Degollador, el Grup
Municipal del Partit Popular formula aquestes preguntes:
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1. Per quins motius s’ha retardat aquest trasllat?
2. Disposa aquest trasllat de tots els informes, tècnics i jurídics, perquè es dugui a terme?
3. S’han adoptat i executat les mesures que anuncià l’alcaldessa per als immobles confrontants,
després de les queixes manifestades pels veïns del carrer des Degollador?
4. En què consisteixen aquestes mesures?
Ciutadella de Menorca, 17 d’octubre de 2018
Asunción Pons Fullana
Regidora del Partit Popular»
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/296002091#t=1h47m20s)
2. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada 018474 de 17
d’octubre de 2017, sobre el trasllat del Museu Municipal de Ciutadella, que diuen:
(https://vimeo.com/296002091#t=1h49m41s)
«Atès que el govern municipal ha anunciat el tancament del Museu Municipal de Ciutadella,
ubicat a l’edifici del Bastió de sa Font, i el seu trasllat a Can Saura Miret, el Grup Municipal del
Partit Popular formula aquestes preguntes:
1. Disposa avui de llicència d’activitats l’edifici de Can Saura Miret per a acollir el Museu
Municipal de Ciutadella, tota vegada que en el Ple d’octubre de 2017 el regidor de Cultura va
manifestar, en resposta a aquesta regidora, que estava «en tràmit»?
2. Amb quina data s’ha tramitat i aprovat aquesta llicència d’activitats?
3. Quins tècnics han redactat el projecte per a aquesta llicència d’activitats?
4. Disposa de llicència d’instal·lació l’edifici de Can Saura Miret per a acollir el Museu Municipal
de Ciutadella?
5. Amb quins usos s’ha demanat aquesta llicència?
6. Amb quina data s’ha tramitat i aprovat aquesta llicència d’instal·lació?
7. Està inclòs el pati de Can Saura Miret en aquestes llicències?
8. Quines mesures de seguretat s’han previst i aprovat per al funcionament de l’activitat Museu
Municipal a Can Saura Miret?
9. Compleix l’edifici de Can Saura Miret les mesures per a facilitar l’accés i la circulació de les
persones amb mobilitat reduïda?
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10. Compleix l’edifici de Can Saura Miret totes les exigències i normatives en vigor per a acollir
actes i activitats, i un ús públic com és el de Museu Municipal de Ciutadella?
11. Pot garantir el govern municipal que el 31 d’octubre l’edifici de Can Saura Miret estarà en
condicions per a complir el servei de Museu Municipal de Ciutadella i garantir-ne l’obertura al
públic?
Ciutadella de Menorca, 17 d’octubre de 2018
Asunción Pons Fullana
Regidora del Partit Popular»
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/296002091#t=1h50m23s)
3. Preguntes del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), amb
registre d’entrada 018547, de 17 d’octubre de 2018, que, traduïdes del castellà al català,
diuen: (https://vimeo.com/296002091#t=1h54m23s)
«1a El mes d'agost es va tancar al trànsit el carrer Dormidor de ses Monges, sense informar-ne
prèviament els veïns; un dels quals, amb problemes de mobilitat, va haver de cridar la Policia
Local per a poder accedir al seu habitatge, sense que el volguessin o el sabessin informar dels
motius del tancament al trànsit del carrer, i que van manifestar que duraria fins al dia 31 d'agost,
encara que es va perllongar uns quants dies més.
Per què es va tancar el carrer?
2a En el carrer Ciutat d’Oristano fa setmanes que no funcionen els fanals i roman a fosques, tal
com s'observa a la foto número 5. Quan tornaran a funcionar?
3a El tram de carril velo que s'ha habilitat sense protectors al carrer de Sant Antoni Maria Claret
és perillós per a les bicicletes que hi circulen en sentit contrari als vehicles de motor.
Té previst l'equip de govern la instal·lació de protectors en el tram de carril velo que s'ha habilitat
al carrer Sant Antoni Maria Claret entre els números 1 i 11? Quan?
4a Quan tenen previst restablir els punts de llum que es van anul·lar a la zona verda de Son
Oleo, al carrer Mestre Vives, situats abans de la zona de bany?
5a L'article 68.7. del Reglament orgànic municipal estableix: «Les preguntes formulades per
escrit amb 24 hores d’antelació seran contestades ordinàriament en la sessió o, per causes
degudament motivades, en la següent.»
Quan ens van a contestar a la pregunta sobre les despeses de les festes de Sant Joan que vam
registrar d'entrada per escrit amb més de 24 hores d'antelació al Ple ordinari del mes passat?
Joan Triay, portaveu d'UPCM»
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Intervencions
Preguntes referents al punt 1 (https://vimeo.com/296002091#t=1h54m23s)
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/296002091#t=1h54m55s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch, per tal que el grup Popular, mitjançant el senyor
Carrasco Domingo, pugui fer les preguntes que fan referència al mateix tema
(https://vimeo.com/296002091#t=1h58m03s)
Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/296002091#t=1h58m17s)
Preguntes referents al punt 2 (https://vimeo.com/296002091#t=1h59m41s)
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/296002091#t=2h00m35s)
Preguntes referents al punt 3 (https://vimeo.com/296002091#t=2h01m44s)
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/296002091#t=2h02m02s)
Preguntes referents al punt 4 (https://vimeo.com/296002091#t=2h02m50s)
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/296002091#t=2h03m00s)
Preguntes referents al punt 5 (https://vimeo.com/296002091#t=2h06m27s)
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/296002091#t=2h06m50s)

4. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 018550 de
17 d’octubre de 2018, amb relació al tancament des carrer Dormidor de ses Monges, que
diuen:
1. Per quins motius, durant els mesos d’estiu, es va tancar el carrer Dormidor de ses Monges al
trànsit rodat?
2. Amb quins criteris es va tancar?
3. Hi ha algun informe tècnic que avali aquest tancament?
4. En van informar prèviament els veïns?
Joan Carrasco Domingo
Regidor del Grup Municipal Popular
Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Ciutadella, 17 d’octubre de 2018»
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Les intervencions en aquestes preguntes del grup Popular s’han efectuat al torn de preguntes
del grup UPCM, ja que ambdós registres feien referència al mateix tema.
(https://vimeo.com/296002091#t=1h58m17s)

5. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 018574 de
17
d’octubre
de
2018,
que,
traduïdes
del
castellà
al
català,
diuen:
(https://vimeo.com/296002091#t=2h07m23s)
«* Atès el que estableixen la Disposició transitòria primera del Decret llei 1/2017, de 13 de
gener, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears; i la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, i de mesures en matèria de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears:
1. Quantes places de policies locals vacants i dotades pressupostàriament estan ocupades
per funcionaris interins?
2. Per què no s'ha aprovat cap convocatòria d'acord amb la possibilitat establerta en la
Disposició transitòria primera del decret esmentat?
3. Té en compte aquest ajuntament que aquesta disposició té un termini de tres anys per al
seu compliment i que el gener de 2019 ja hauran transcorregut dos anys?
4. Té aquest ajuntament alguna borsa de policies interins? Si és que no, per què no se n'ha
convocat cap si la Disposició transitòria segona ho permet?
5. Per què l'Ajuntament no es va adherir al procés unificat que el Govern Balear va iniciar i
que estalviava al Departament de RH la realització de tot el procés que comporta una
convocatòria?
6. Per què no va acudir l'Ajuntament a la reunió que el passat 4 d'octubre va realitzar el
Govern Balear per a informar del procés en qüestió i valorar novament la conveniència o no
d’adherir-s’hi?
* Amb relació a la contractació del servei de tren turístic pneumàtic a les urbanitzacions Cap
d'Artrutx-Cala en Bosch-Son Xoriguer, quin cànon abonarà l'empresa adjudicatària per a la
temporada 2018?
* Amb relació a la contractació per al servei de vigilància, salvament, socorrisme i informació
de les platges del municipi de Ciutadella i la piscina municipal descoberta municipal, i vista
l'aprovació del nou conveni col·lectiu estatal d'instal·lacions esportives i gimnasos, a través
del qual es regula el personal de l'empresa adjudicatària i el qual afecta directament les
quantitats estipulades en els plecs, d’aquesta manera es pot constatar a l'informe emès i que
consta a l'expedient, s'ha fet la revisió del contracte basant-se en aquestes circumstàncies?
Si és que sí, quines han estat les gestions realitzades?
Si és que no, per què? Quines conseqüències considera que es podrien donar davant
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d'aquest fet?
* En quina fase es troba la sol·licitud de permís d'instal·lació i obres (articles 37 i 38) per a
l'obertura al públic de les coves de Cala Blanca presentada pel CIM el 13 de març de 2018?
Ciutadella, 17 d'octubre de 2018
Raquel Pericás
Regidora del Grup PP»
Intervencions
Preguntes referents del punt 1 al 6 (https://vimeo.com/296002091#t=2h07m28s)
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/296002091#t=2h07m58s)
Preguntes referents al segon apartat (https://vimeo.com/296002091#t=2h11m06s)
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/296002091#t=2h11m09s)
Preguntes referents al tercer apartat (https://vimeo.com/296002091#t=2h11m27s)
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/296002091#t=2h11m57s)
Preguntes referents al quart apartat (https://vimeo.com/296002091#t=2h15m30s)
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/296002091#t=2h15m32s)
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, la
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/1HGWyMMZM_AjP7FZHWH_-1WbIY8a_FMzF?
usp=sharing

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