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Expedient: EX038 / 2018 / 003545
Àrea: Àrea de Territori i entorn
Servei: Recollida fems i neteja viària
Assumpte:APROVAR L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE NETEJA DE L'ESPAI PÚBLIC I LA GESTIÓ DELS
RESIDUS

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de dia 19-04-2018, adoptà, entre d'altres, l'acord següent:

5. Proposta d’aprovar inicialment l’Ordenança municipal de neteja de l’espai públic i la gestió
dels residus (exp. 2018/003545). (https://vimeo.com/266478955#t=19m31s)
El senyor Servera Moll, regidor delegat, dóna compte de la proposta de l’Àrea de Territori i Entorn
(Servei de Recollida de Fems i Neteja Viària), signada digitalment dia 6 d’abril de 2018, que va ser
dictaminada a la Comissió Informativa extraordinària de Territori i Entorn de dia 13 d’abril de 2018, amb
el vot favorable dels representants del PSM (2), del PSOE (1) i de GxC (1); i la reserva de vots dels
representants del PP (2) i d’UPCM (1), que diu:
«Atès que són objectius prioritaris de l'Ajuntament de Ciutadella la gestió correcta dels residus generats
al municipi, basada en criteris de sostenibilitat, així com el fet de poder disposar d'un entorn net i
saludable per a tots els ciutadans, i per als visitants;
Atès que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, en l’article 25.2.I), atribueix als
ajuntaments competències en matèria de neteja viària i de recollida i tractament de residus i, així mateix,
en els articles 26.1.a) i b) estableix l’obligació de prestar aquests serveis i, de la mateixa manera, la Llei
20/2006, de 15 de setembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, recull que correspon als
municipis la prestació del servei de recollida, transport i eliminació de residus urbans;
Atès que aquesta competència genèrica es completa amb el que disposa l’article 12.5 de la Llei 22
/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, que estableix, per una part, les competències de les
entitats locals en matèria de residus segons l'article 12.5, i concreta, així, el disposat als articles 25.2 i
26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; i, per l'altra part, a la seva
disposició transitòria segona, l'obligació de les entitats locals d'aprovar ordenances que s'adaptin a la llei
esmentada, del 31 de juliol de 2013;
Atès que el Pla director sectorial per a la gestió de residus no perillosos de Menorca, aprovat en sessió
ordinària del 26 de juny de 2006 i publicat en el BOIB 109 del 3 d’agost de 2006, recull, en l’article 6.1.c),
que es traslladaran a les respectives ordenances les mesures necessàries per al compliment de les
obligacions derivades del present pla;
Atès que la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos, estableix els principis d’actuació
que han de fixar les administracions públiques per fomentar la prevenció i la reutilització dels envasos,
alhora que estableix uns objectius de reducció, reciclatge i valorització, de conformitat amb la directiva
europea 94/62/CE, modificats pel Reial decret 252/2006;
Atès que la directiva Marc de residus, DE 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de
novembre de 2008, sobre els residus, estableix el marc jurídic de la Unió Europea per a la gestió dels
residus i estableix mesures destinades a la protecció del medi ambient i de la salut de les persones,
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mitjançant la prevenció o la reducció dels impactes adversos de la generació i gestió dels residus, la
reducció dels impactes globals de l’ús dels recursos i la millora de l’eficàcia d’aquest ús;
Vist que actualment l’Ajuntament de Ciutadella disposa d’una ordenança municipal de neteja viària de
l’any 2005 (publicada al BOIB número 126, de 27 d’agost de 2005), totalment desfasada de la normativa
autonòmica i estatal en vigor, que disposa de moltes mancances, i que es fa totalment necessari, per a
una millor gestió dels residus i de la neteja viària, l’aprovació d’una nova ordenança municipal;
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Atès que s’ha treballat intensament i amb la participació de diferents actors de la societat de Ciutadella
per obtenir un esborrany d’ordenança municipal el millor possible per al nostre municipi;
Vist l’informe emès pel tècnic de Medi Ambient en data del 5-04-2018;
Vist l’informe emès per la secretària municipal en data del 6-04-2018;
Per tot l’exposat, el regidor que subscriu:
PROPOSA:
PRIMER. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal de neteja de l’espai públic i la gestió dels residus,
tal com s'ha presentat i consta a l'expedient.
SEGON. Sotmetre aquest acord al tràmit d'informació pública, per tal que, durant el termini de trenta
dies a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci en el BOIB, es puguin presentar al·legacions
per part de qualsevol ciutadà, associació o entitat.
TERCER. Concedir audiència a les associacions empresarials i de comerciants, així com a grups
veïnals de Ciutadella de Menorca que han participat en l’elaboració del projecte d’aquesta ordenança, i
comunicar aquest acord a l'Institut Balear de la Dona per tal que emeti l’informe corresponent.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/266478955#t=26m09s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/266478955#t=29m08s)
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/266478955#t=31m49s)
Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/266478955#t=33m06s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
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La qual cosa us notific, perquè en prengueu coneixement i tengui els efectes que corresponguin.
Atentament,
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La secretària,
Caterina Barceló Martí

S’adjunta a aquesta notificació còpia de l’Ordenança municipal de neteja de l’espai públic i la gestió dels residus que ha
estat aprovat inicialment pel Ple.

Signat en la data que consta en la signatura electrònica d’aquest document electrònic
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Caterina Barceló Martí
Fecha:30/05/2018 09:08:07
Signatura digital
Ciutadella

