AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

10/19

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DES CASTELL EL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2019.
As Castell essent les 19:00 hores del dia 26/09/2019, se reuniren al
Saló d'Actes d'aquest Ajuntament, les persones que a continuació
s'expressen, a l'objecte de celebrar la sessió del Ple de l’Ajuntament per a
la qual havien estat prèviament convocades.
Alcaldessa: Sra. Juana Escandell Salom
Regidors/es:
Sra. Noemí Gomila Carretero
Sr. Jordi Vidal Pons
Sr. Salvador Moragues Gomila
Sr. Joan Antoni Serra Puig
Sr. Óscar Gómez Jiménez
Sr. Gonçal Àlvar Seguí Chinchilla
Sr. Dionisio Marí Cervantes
Sr. Jaime Fedelich Carretero
Sra. Begoña Mercadal Jiménez
Sra. Matilde Mamajón López
Sr. José Manuel Mamajón López
Sr. Florencio Conde Camaros

Sr. Miguel Angel Cardona Doyle (Secretari municipal)
Sr. Manuel Benito Reviriego (Interventor municipal)

Presideix l'acte la Sra. Alcaldessa, Juana Escandell Salom, assistida
pel Sr. Secretari municipal, Miguel Ángel Cardona Doyle i el Sr. Interventor
municipal Manuel Benito Reviriego, i tot seguit declara oberta la sessió, una
volta s’ha comprovat l’existència de quòrum d’assistència suficient per a la
seva vàlida constitució i d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA
PRIMER.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
SEGON.- DONAR COMTE DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA NÚMERO 251
A 568
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TERCER.- APROVACIÓ DEFINITIVA COMPTE GENERAL 2018
QUART.- RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L'AJUNTAMENT DES CASTELL DE DIA 12/07/2019, MITJANÇANT EL QUAL
ES VAN DETERMINAR LES DUES FESTES LOCALS D'ÀMBIT MUNICIPAL PER
A L'ANY 2020
CINQUÈ.- ELECCIÓ I DESIGNACIÓ DEL CÀRREC DE JUTGE/SA DE PAU
SUBSTITUT/A DEL MUNICIPI DES CASTELL
SISÈ.- RECUPERACIÓ DE LA POSSESSIÓ DE LA PROPIETAT MUNICIPAL AMB
DESTINACIÓ A VIAL (VR-35) UBICADA AL CARRER SANT CRISTÒFOL 2A/2B
- CARRER FÀBREGUES 7
SETÈ.- PROPOSTA CONJUNTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE
L'AJUNTAMENT DES CASTELL RELATIVA A LA DECLARACIÓ D'EMERGÈNCIA
CLIMÀTICA
VUITÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
PRIMER.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR
Per part de la Sra. Alcaldessa se sotmet a votació l'acta de la sessió plenària
de dia 12 de juliol de 2019, la qual és aprovada per unanimitat dels
membres assistents.

SEGON.- DONAR COMTE DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA NÚMERO
251 A 568
Per part de la Sra. Alcaldessa es dona compte de les resolucions d’alcaldia
compreses entre els números 251 a 568, assenyalant que el contingut de
les mateixes estan a disposició dels membres d’aquesta corporació.
Seguidament dona la paraula al secretari qui comenta que, efectivament,
les resolucions municipals en qüestió resten a disposició de tots els
regidors.
Tots els membres presents es donen per assabentats pel que fa a aquest
punt de l’ordre del dia.
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TERCER.- APROVACIÓ DEFINITIVA COMPTE GENERAL 2018
Per part de la Sra. Alcaldessa es dona la paraula al secretari qui dona
compte de la proposta d’alcaldia que consta a l’expedient, indicant-se que,
en tot cas, s’ha seguit el procediment normativament disposat a l'efecte.
“Vist que en la Comissió Especial de Comptes, celebrada dia 21 d'agost de
2019, es va informar favorablement sobre el Compte General de l’exercici
2018 de l’Ajuntament des Castell.
Vist que es va publicar l’anunci del dictamen favorable del Compte General
de l’exercici 2018 de l’Ajuntament des Castell en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears núm.116 de dia 24 d'agost de 2019.
Vist que aquest expedient ha estat també exposat al públic en el tauler
d’anuncis de l’ajuntament durant el termini de vint-i-tres dies durant els
quals les persones interessades podrien presentar reclamacions i
al·legacions.
Vist que no s’ha presentat cap al·legació sobre el compte general.
Es proposa al Ple l’adopció d’aquests acords:
1r. Aprovar el Compte General de l’exercici 2018.
2n. Remetre l’expedient a la Sindicatura de Comptes Illes Balears".
Obert el torn d’intervencions, ordenades per la Sra. Alcaldessa, no se’n
produeixen.
Posada la proposta a votació, resulta aprovada per unanimitat de tots els
membres de la Corporació presents.

QUART.- RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE L'AJUNTAMENT DES CASTELL DE DIA 12/07/2019, MITJANÇANT
EL QUAL ES VAN DETERMINAR LES DUES FESTES LOCALS D'ÀMBIT
MUNICIPAL PER A L'ANY 2020
Per part de la Sra. Alcaldessa es dona la paraula al secretari qui dona
compte del Dictamen de la Comissió Informativa de Personal i Ordre intern
celebrada dia 20.09.2019.
"PRIMER.- Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament des
Castell de dia 12/07/2019, mitjançant el qual es van determinar les dues
festes locals d'àmbit municipal per a l'any 2020, de la següent manera:
Dia 17 de gener de 2020
Dia 8 de setembre de 2020
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SEGON.- Notificar aquest acord a la Conselleria de Treball, Comerç i
Industria, pel seu coneixement i efectes.
No obstant, el Ple acordarà el que correspongui."
Obert el torn d’intervencions, ordenades per la Sra. Alcaldessa, no se’n
produeixen.
Posada la proposta a votació, resulta aprovada per unanimitat de tots els
membres de la Corporació presents.

CINQUÈ.- ELECCIÓ I DESIGNACIÓ DEL CÀRREC DE JUTGE/SA DE
PAU SUBSTITUT/A DEL MUNICIPI DES CASTELL
Per part de la Sra. Alcaldessa es dona la paraula al secretari qui dona
compte del Dictamen de la Comissió Informativa de Personal i Ordre intern
celebrada dia 20.09.2019.
"PRIMER. Elegir i designar la Sra. Ayelen Castillo Moreno Jutgessa de Pau
substituta del municipi des Castell.
SEGON. Donar trasllat d'aquest acord al Jutjat degà de Maó, que ho elevarà
a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de
conformitat i amb els efectes disposats a l’article 101.3 de la Llei Orgànica
6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de
juny, dels Jutges de Pau.
TERCER. Donar trasllat d'aquest acord a la Sra Ayelen Castillo Moreno i a la
Sra. Stella Carol Lucena González, pel seu coneixement i efectes.
No obstant el Ple acordarà el que correspongui"
Obert el torn d’intervencions, ordenades per la Sra. Alcaldessa, no se’n
produeixen.
Posada la proposta a votació, resulta aprovada per unanimitat de tots els
membres de la Corporació presents.

SISÈ.- RECUPERACIÓ DE LA POSSESSIÓ DE LA PROPIETAT
MUNICIPAL AMB DESTINACIÓ A VIAL (VR-35) UBICADA AL CARRER
SANT CRISTÒFOL 2A/2B - CARRER FÀBREGUES 7
Per part de la Sra. Alcaldessa es dona la paraula al secretari qui dona
compte del Dictamen de la Comissió d'Urbanisme, Vies Públiques, Mobilitat i
Cementiri celebrada dia 20.09.2019
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"PRIMER.- Declarar la possessió municipal de l'immoble amb destinació a
vial (VR-35), ubicat al carrer Sant Cristòfol 2A i 2B / carrer Fàbregues 7, i
identificat amb la finca registral número 8385 (Tom 2632, Llibre 225, Foli
53 (Registre de la Propietat de Maó)), resultant procedent la reposició o
restauració material de l'ordre patrimonial infringit, havent-se de requerir a
tal efecte als usurpadors Sr. Antonio Rubio Gómez i Sra. Carla Yurba
Quesada per a que en el termini màxim i improrrogable de 10 dies naturals
a comptar de la notificació del present acord restitueixin materialment a la
situació original el bé immoble usurpat, deixant-lo expedit, lliure i a
disposició de l'Ajuntament des Castell per a la seva efectiva destinació a vial
(VR-35), circumstància aquesta que haurà de ser verificada per part dels
serveis tècnics municipals juntament amb la Policia Local, podent-se emprar
a l'efecte el mitjans d'execució forçosa previstos a la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
SEGON.- Notificar el present acord al Sr. Antonio Rubio Gómez i Sra. Carla
Yurba Quesada, tenint en compte que la notificació servirà d'exprés
requeriment als efectes disposats al punt PRIMER anterior.
No obstant, el Ple acordarà el que correspongui."
Obert el torn d’intervencions, ordenades per la Sra. Alcaldessa, no se’n
produeixen.
Posada la proposta a votació, resulta aprovada per unanimitat de tots els
membres de la Corporació presents.

SETÈ.- PROPOSTA CONJUNTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS
MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DES CASTELL RELATIVA A LA
DECLARACIÓ D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
Per part de la Sra. Alcaldessa es dona la paraula al regidor Sr. Seguí
Chinchilla qui dona lectura de la proposta conjunta presentada per part de
tots els grups municipals i que, de manera literal, es transcriu a
continuació:
“PROPOSTA CONJUNTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS
DE L'AJUNTAMENT DES CASTELL RELATIVA A LA DECLARACIÓ
D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
Declaració d’emergència climàtica
Fa temps ja que el canvi climàtic ha deixat de ser un futurible i ha passat a
ser una realitat. Els efectes d’aquest fenomen es deixen notar a tot el
planeta, i Menorca no n’és aliena. L’Observatori Socioambiental de Menorca
(OBSAM) ha descrit algunes de les evidències que situen la nostra illa com una
de les zones especialment vulnerables a aquesta realitat:
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Durant els darrers 40anys,la temperatura mitjana s’ha incrementat
de l’ordre de 1,5 graus centígrads, el doble de l’increment mitjà del
planeta. Aquest escalfament ha estat mínim de novembre a març i
màxim a l’estiu i al voltant de l’estiu. Com a conseqüència d’això
darrer, ha estat augmentant la freqüència i intensitat de les ones de
calor i s’ha incrementat el període de sequera estival per l’augment
de l’evapotranspiració, fet que propicia una situació de major dèficit
d’aigua.

•

El màxim anual de pluges s’ha desplaçat d’octubre a novembre,
encara que les pluges fortes es poden presentar irregularment.

El canvi climàtic amenaça greument el nostre entorn, els recursos naturals,
la nostra activitat econòmica i fins i tot la nostra salut. A més de continuar
l’escalfament, particularment l’estiu i primavera i part de la tardor, els
estudis científics apunten que a finals del segle XXI, el nivell de l’aigua del
mar haurà pujat a Menorca entre 50 i 80 centímetres, amenaçant el
funcionament de paratges singulars, com l’Albufera des Grau o Son Bou, així
com moltes platges i instal·lacions portuàries i costaneres, i contribuint
també a la salinització de part dels aqüífers. Es preveu també una reducció
de la pluja d’entre un 10 i un 20 per cent, amb una major irregularitat de
les precipitacions. Els territoris ubicats al Mar Mediterrani són uns dels més
sensibles als efectes del canvi climàtic, segons han demostrat els científics.
La realitat del canvi climàtic s’imposa a tot el planeta, i així ho reconeixen
diverses institucions i ho ratifiquen acords internacionals. 195 països van
signar el 2015 els Acords de París, que estableixen mesures per a la
reducció de l’emissió de gasos contaminants i per mantenir l’increment de
la temperatura mitjana per sota dels dos graus centígrads.
Menorca no pot ser aliena a aquest fet. La nostra illa és un espai
ambientalment molt sensible i delicat, i és ara mateix una zona altament
vulnerable als efectes del canvi climàtic. Comptem amb una societat molt
conscienciada, i les administracions hem de donar exemple i emprendre
mesures valentes i decidides. Ho demana el carrer, com es pot veure en la
iniciativa “Fridays for Future”, però ens ho demana també el sentit comú i
la responsabilitat que tenim com a gestors de l’interès general. Ara mateix,
poques actuacions responen tant bé a la preservació de l’interès general
com garantir un futur digne i sostenible a la nostra terra.
Els principis i línies d’actuació previstos en aquesta declaració tenen com a
referents diverses normatives i acords internacionals, com l’Estratègia de la
Unió Europea d’adaptació al canvi climàtic 2013-2020, el Pla de Mitigació
del Canvi Climàtic a les Illes Balears 2013-2020, o la Llei de Canvi Climàtic
i Transició Energètica aprovada pel Parlament balear el 22 de febrer
d’aquest any.
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A més, en la redacció d’aquesta declaració s’han tingut en compte
normatives i recomanacions relacionades no directament amb el canvi
climàtic, sinó amb els residus i el seu tractament i amb la contaminació de
sòls i oceans, com la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i el
Consell, denominada Directiva marc de Residus; la Llei 22/2011 de Residus
i Sòls Contaminats de les Illes Balears; el Pla d’Acció d’Economia Circular de
la Unió Europea adoptat per la Comissió Europea el 2015; la Resolució del
Parlament Europeu sobre la governança internacional dels oceans; les
recomanacions de l’Assemblea del Programa de Medi Ambient de les
Nacions Unides (UNEP) sobre la contaminació dels oceans i els plans d’acció
per a la prevenció de residus marins i els microplàstics; el Pla Estatal Marc
de Gestió de Residus 2016-2022 (PEMAR) sobre la recollida selectiva, el
tractament diferenciat de la matèria orgànica i la recuperació
imprescindible de sòl fèrtil; i la Llei 8/2019 de Residus i Sols Contaminats
de les Illes Balears.
El canvi climàtic, així com altres aspectes del deteriorament ambiental,
avancen a un ritme desconegut fins ara, i és necessari que les
administracions ens posem al capdavant de les accions per fer-hi front, per
tal que les nostres actuacions arribin a temps i amb l’efectivitat que
requereix aquest moment.
És per açò que l'Ajuntament des Castell,
Acorda:
Declarar la situació d’emergència climàtica, per tal d’enfortir les polítiques
de lluita contra el canvi climàtic i alguns altres aspectes ambientals, i
assumim els següents compromisos:
1. Incloure les mesures de lluita contra el canvi climàtic de manera
transversal a totes les àrees municipals, i fomentar la col·laboració
entre els diferents departaments i administracions per implementar
actuacions sostenibles i respectuoses amb l’entorn.
2. Fomentar un nou model de mobilitat, potenciant el transport públic i
els vehicles d’emissions zero. Les reduïdes dimensions de Menorca
permeten desplegar un model de mobilitat elèctrica i no
contaminant, i per açò ens comprometem també a substituir
progressivament la flota de vehicles públics de combustió per
vehicles lliures d’emissions.
3. Adoptar les mesures de simplificació administrativa necessàries per
facilitar la consecució dels objectius de lluita contra el canvi climàtic.
4. Prioritzar les polítiques i els recursos públics destinats a la transició cap
a un model energètic net, sostenible i sense emissions contaminants,
tot recolzant aquells sectors més sensibles als impactes del canvi
climàtic i de la transició ecològica.
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5. Promoure campanyes de sensibilització i educació ciutadana per tal
d’informar i implicar a la ciutadania en l’aplicació de bones pràctiques
en matèria de lluita contra el canvi climàtic.
6. Promoure mesures d’eficiència energètica als edificis públics, per tal
de reduir el consum energètic.
7. Avançaren una economia local i de proximitat, que impulsi la
sobirania alimentària i l’economia circular, així com la creació de llocs
de treball verd fent un acompanyament als diferents sectors durant el
temps de transició.
8. Fomentar polítiques per a reduir la generació de residus en les
activitats municipals i també entre la ciutadania.
9. Prioritzar en les polítiques públiques les opcions amb menor impacte
climàtic i major contribució a l’adaptació a les condicions derivades
del canvi climàtic.
10. Prioritzar l’ús d’energies renovables, i avançar cap a un model
energètic
lliure
d’emissions,
tot
facilitant
la
implantació
d’instal·lacions generadores no contaminants d’acord amb la
planificació acordada i amb l’objectiu de que l’any 2030, el 85% de
l’energia que es consumeixi a Menorca provingui de fonts renovables.

Juana Escandell Salom
Grup Municipal PSOE
Dionisio Marí Cervantes
Grup Municipal PP

Joan Antoni Serra Puig
Grup Municipal SOM Es Castell
Florencio Conde Camarós
Grup Mixt”

Obert el torn d’intervencions, ordenades per la Sra. Alcaldessa, no se’n
produeixen.
Posada la proposta a votació, resulta aprovada per unanimitat de tots els
membres de la Corporació presents.

VUITÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
La Sra. Alcaldessa cedeix la paraula al regidor Sr. Fedelich Carretero que
presenta una sèrie de preguntes que es relacionen a continuació, el
contingut de les quals així com les respostes donades a les mateixes, es
poden consultar en el següent enllaç.

https://vimeo.com/365271089#t=16m52s
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Si en referència a la qüestió relativa al Geriàtric s’ha mantingut una
reunió amb la Consellera de’Afers Socials del Govern de la CAIB
Posicionament actual de SOM Es Castell en referència a la consulta
popular sobre l’ubicació del geriàtric
Posicionament del Grup Municipal del PSOE en referència a la
iniciativa de SOM Es Castell en referència a la consulta popular sobre
l’ubicació del geriàtric.
Si hi ha acord entre PSOE i SOM Es Castell sobre l’emplaçament
definitiu del geriàtric.
Situació obres de Noria Riera
Situació obres passarel·la dutes a terme per part d’Autoritat Portuària
de Balears.
Situació planta fotovoltàica de Trepuconet
Manca d’espai a les dependències municipals per a les tasques del
Grup Municipal del PP.
Contractació periodista
Projectes propis de l’actual equip de govern en aquests primers cent
dies de mandat

La Sra. Alcaldessa cedeix la paraula al regidor Sr. Conde Camarós que
presenta una sèrie de preguntes que es relacionen a continuació, el
contingut de les quals així com les respostes donades a les mateixes, es
poden consultar en el següent enllaç.

https://vimeo.com/365271089#t=37m48s

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Si el quarter de l’Esplanada està ja a nom de l’Ajuntament des Castell
Sobre la possible participació ciutadana entorn als usos dels quarters
de l’Esplanada.
Si es disposa d’una anàlisi relativa al sobrecost d’un possible trasllat
del geriàtric als quarters.
Situació de l’expedient de contractació de l'skate park.
Millores a les urbanitzacions del municipi.
Situació de les obres que s’han de portar a terme a Noria Riera i a Sol
de l’Est.
Situació edifici Sant Felip
Auditoria Hidrobal
Situació a Cala Padera
Situació Catàleg de Patrimoni municipal
Situació de lluminàries públiques a determinats carrers del municipi

La Sra. Alcaldessa cedeix la paraula al regidor Sr. Marí Cervantes que
presenta una sèrie de preguntes que es relacionen a continuació, el
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contingut de les quals així com les respostes donades a les mateixes, es
poden consultar en el següent enllaç.

https://vimeo.com/365271089#t=57m36s

•
•

Posicionament de l’equip de govern envers les obres que s'havien de
fer en referència a la nova ubicació del bar del camp de futbol
Suggerencia envers la vegetació existent a la plaça Esplanada

La Sra. Alcaldessa cedeix la paraula a la regidora Sra. Mercadal Jiménez que
presenta una sèrie de preguntes que es relacionen a continuació, el
contingut de les quals així com les respostes donades a les mateixes, es
poden consultar en el següent enllaç.

https://vimeo.com/365271089#t=1h00m42s

•

Manca d’informació respecte de les àrees de Cultura i Educació

Finalment intervé el regidor Sr. Fedelich Carretero tot en referència a la
qüestió relativa a la situació sobrevinguda de projectes i obres municipals,
donant-li oportuna resposta el regidor Sr. Serra Puig, les quals es poden
consultar en el següent enllaç.

https://vimeo.com/365271089#t=1h02m47s

I no havent més assumptes que tractar, s’aixeca la sessió a les
20:05 hores del dia 26.09.2019, de la qual s’estén la present acta. De tot
açò jo, el secretari interí, don fe.
El video que s’incorpora a la present acta està signat, mitjançant
certificat digital, per la batllessa, Sra. Juana Escandell Salom, i pel Sr.
Miguel Angel Cardona Doyle, secretari interí de l’Ajuntament des Castell, i
es troba allotjat, per a la seva comprovació de signatures, a:

https://drive.google.com/drive/folders/1lC8S8UnyXhuu1olesWv
PvJC54val7AO2

Signat as Castell, en la data de la signatura electrònica que consta al
final d’aquest document.

