Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 1/2019
Caràcter: extraordinari
Dia: 24 de gener de 2019
Hora: de 19 a 20.30 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:
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)
Sr. José López Bosch (IND)
Sr. Oriol Baradad Baldomà
Sra. Laura Anglada Seara (IND)
Sra. Noemí Camps Villalonga
Sra. Maria Alexandra Moll Taltavull
Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
Sr. Joan Salord Justo (IND)
Sra. Natividad Isidora Benejam Bagur
Sr. Sergio Servera Moreno
Sr. Sebastià Servera Moll
Sra. María Asunción Pons Fullana
Sr. Juan David Benejam Escanellas
Sra. Raquel Pericás Negrete
Sr. Adolfo Vilafranca Florit
Sr. Juan Carrasco Domingo
Sr. José Felipe Negrete Caballero
Sr. Diego Pons Pons

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

Secretària:
Interventora:

Sra. Caterina Barceló Martí
Sra. Elvira Capó García

Absents
S’han excusat d’assistir-hi:
Regidora:
Regidor:

Sra. Marta Marquès Seguí (IND)
Sr. Juan Triay Lluch

(PSM MxM)
(UPCM)
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Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari del 20-12-2018).
(https://vimeo.com/313347429#t=00m07s)
2. Comunicacions d’Alcaldia. (https://vimeo.com/313347429#t=00m33s)
3. Proposta de concedir al Cercle Artístic-Societat Cultural una bonificació del 95 % de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres aplicada a la llicència d’instal·lació
i
obres
per
reforma
parcial
de
l’edifici
(exp.
2018/014204).
(https://vimeo.com/313347429#t=02m00s)
4. Proposta de concedir al Consorci Sociosanitari de Menorca una bonificació del 95 %
de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) aplicada a la liquidació
de dues comunicacions prèvies d’inici d’obres; i de retornar al Consorci l’import
corresponent
al
95
%
de
l’ICIO
(exp.
2018/014226).
(https://vimeo.com/313347429#t=04m00s)
5. Proposta d’aprovar la comanda de gestió al Consell Insular de Menorca per a la
redacció del Pla d’accessibilitat municipal de Ciutadella de Menorca, i així també per
a l’aprovació del Pla; i de donar el vistiplau al conveni que formalitza la comanda
(exp. 2018/011999).(https://vimeo.com/313347429#t=05m30s)
6. Proposta d’aprovar l’adscripció al Consorci de Residus i Energia de Menorca dels
terrenys i les instal·lacions existents al solar del C/ Impressors, 2-6 (POICI), de
titularitat municipal, per a la prestació del servei públic de gestió de la Xarxa de
Deixalleries
de
Menorca
(exp.
2018/013741).
(https://vimeo.com/313347429#t=12m10s)
7. Proposta de rectificar els errors materials detectats en l’Annex I de la normativa del
Pla d’ordenació detallada (matrius d’ús del sòl rústic) aprovat inicialment per acord de
Ple
del
20
de
desembre
de
2018
(exp.
2016/008403).
(https://vimeo.com/313347429#t=20m55s)
8. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació al control de la processionària al
municipi de Ciutadella, a causa del tancament, per plaga de processionària, de la
plaça
de l’Empordà (plaça Joan
de
Borbó), (exp. 2019/000355).
(https://vimeo.com/313347429#t=26m18s)
9. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la caldera d’aigua calenta de
l’Escorxador
Municipal
(exp.
2019/000450).
(https://vimeo.com/313347429#t=41m55s)
10. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM)
d’instar el Govern Balear que modifiqui la normativa de Ports per tal que els informes
municipals
preceptius
siguin
vinculants
(exp.
2019/000546).
(https://vimeo.com/313347429#t=48m25s)
11. Precs i preguntes. (https://vimeo.com/313347429#t=01h02m18s)
1. Precs (https://vimeo.com/313347429#t=01h02m21s)
2. Preguntes (https://vimeo.com/313347429#t=01h22m42s)
2

Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari del 20-12-2018)
(https://vimeo.com/313347429#t=00m07s)
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 desembre de 2018.
Acord
En no haver-hi cap cosa a objectar, se sotmet l’acta a votació, que S’APROVA per unanimitat
(19 vots a favor dels 21 membres que, de fet i dret, componen aquest ple).
2. Comunicacions d’Alcaldia (https://vimeo.com/313347429#t=00m33s)
La secretària dóna compte de les comunicacions d’Alcaldia següents:
2.1. Acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió extraordinària de dia 28 de desembre
de 2018, per la qual es va aprovar la relació de factures número 25/2018 de crèdit reconegut
per un import brut de 196.274,55 euros (expedient 2018/014121).
2.2. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 2816, de 27 de
desembre de 2018, per la qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdits 21/2018 de
transferència de crèdits entre aplicacions de despesa per un import total de 87.825,73 euros
(expedient 2018/014158).
2.3. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 255, de 23 de gener de
2019, per la qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdits número 1/2019 de generació
de crèdit i transferències entre partides per un import total de 457.176,71 euros (expedient
2019/000561).
Els presents acorden que en queden assabentats.
3. Proposta de concedir al Cercle Artístic-Societat Cultural una bonificació del 95 % de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres aplicada a la llicència d’instal·lació
i
obres
per
reforma
parcial
de
l’edifici
(exp.
2018/014204)
(https://vimeo.com/313347429#t=02m00s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dóna compte de la proposta de l’Àrea d’Organització
i Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de dia 9 de gener de 2019, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió extraordinària de dia 10 de gener
de 2019, amb 5 vots a favor (PSM, PSOE, GxC i UPCM); i 2 reserves de vot (PP), que diu:
«Vista la sol·licitud formulada per part del CERCLE ARTÍSTIC – SOCIETAT CULTURAL, en
data del 10-12-18, amb registre d'entrada 23068, per tal d'obtenir la bonificació de l'impost
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sobre construccions, instal·lacions i obres, aplicada a la llicència d'instal·lació i obres per
reforma parcial d’edifici per a centre sociocultural a la pl. des Born, 19;
Vista l’aprovació de la liquidació de l’esmentada llicència per Junta de Govern de data del 2410-18, on es detalla la liquidació de l’ICIO per un import de 2.834,71 €;
Vista la normativa reguladora de l'impost municipal sobre construccions, instal·lacions i obres
constituïda fonamentalment pels articles que van del 100 al 103 de l’RD 2/2004, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes Locals, i l'Ordenança
fiscal núm. 4;
Atès que a l'article 4.2 de l'Ordenança fiscal núm. 4 assenyalada es considera la possibilitat
de concedir bonificacions de fins un màxim del 95 % de la quota de l'impost a favor de les
construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades d'especial interès o d’utilitat
municipal;
Atès que les obres de referència es consideren d’interès municipal, ja que, amb la seva
execució, es milloren les instal·lacions que destina l’entitat a la divulgació i la promoció de la
cultura al municipi;
Per tot l'exposat, qui subscriu proposa al Ple Municipal d'adopció de l’acord següent:
Concedir una bonificació del 95 % de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
aplicada a la llicència d'instal·lació i obres per reforma parcial d’edifici per a centre
sociocultural ubicat a la plaça des Born 19, en considerar-se d'especial interès públic i
d’utilitat social;
No obstant, el Ple, 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 unanimitat (19 vots a favor dels 21
membres que, de fet i dret, componen aquest ple).
4. Proposta de concedir al Consorci Sociosanitari de Menorca una bonificació del 95 %
de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) aplicada a la liquidació de
dues comunicacions prèvies d’inici d’obres; i de retornar al Consorci l’import
corresponent
al
95
%
de
l’ICIO
(exp.
2018/014226)
(https://vimeo.com/313347429#t=04m00s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dóna compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de dia 9 de gener de 2019, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió extraordinària de dia 10 de gener de
2019, amb 5 vots a favor (PSM, PSOE, GxC i UPCM); i 2 reserves de vot (PP), que diu:
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«Vista la sol·licitud formulada per part del CONSORCI SANITARI SANTA RITA, en data del 1712-18, amb registre d'entrada 23667, per tal d'obtenir la bonificació de l'impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, aplicada a les comunicacions prèvies d’inici d’obres
consistents en:
· Reparació de la làmina d’impermeabilització coberta per garantir la funció de la coberta
del Centre Sociosanitari.
· Formigó al jardí interior per crear un espai d’oci i terapèutic per als usuaris i residents
del Centre;
Vistes les dues autoliquidacions per comunicació prèvia d’obres de data del 2-02-18 i del 10-1018, on es detalla la liquidació de l’ICIO per uns imports respectius de 1.530,43 € i 120,00 €, que
ja han estat abonats per part del Consorci Sociosanitari de Menorca;
Vista la normativa reguladora de l'impost municipal sobre construccions, instal·lacions i obres
constituïda fonamentalment pels articles que van del 100 al 103 de l’RD 2/2004, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals i l'Ordenança fiscal
núm. 4;
Atès que a l'article 4.2 de l'Ordenança fiscal núm. 4 assenyalada es considera la possibilitat de
concedir bonificacions de fins a un màxim del 95 % de la quota de l'impost a favor de les
construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades d'especial interès o d’utilitat municipal;
Atès que les obres de referència son d'interès municipal, ja que milloren les instal·lacions del
Centre de Salut, i, en conseqüència, es milloren les condicions dels residents i usuaris d’aquest;
Per tot l'exposat, qui subscriu proposa al Ple Municipal d'adopció de l’acord següent:
PRIMER: Concedir una bonificació del 95 % de l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres aplicada a la liquidació de les dues comunicacions prèvies d’inici d’obres consistents en la
reparació de la làmina d’impermeabilització de la coberta per garantir la funció de la coberta del
Centre Sociosanitari, i el formigó al jardí interior per crear un espai d’oci i terapèutic per als
usuaris i residents del Centre Sociosanitari Santa Rita, en considerar-se d'especial interès públic
i d’utilitat social.
SEGON: Retornar al Consorci Sociosanitari de Menorca un total de 1.567,90 €, corresponents al
95 % de l’import de l’ICIO.
No obstant, el Ple, 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 unanimitat (19 vots a favor dels 21
membres que, de fet i dret, componen aquest ple).

5

5. Proposta d’aprovar la comanda de gestió al Consell Insular de Menorca per a la
redacció del Pla d’accessibilitat municipal de Ciutadella de Menorca, i així també per a
l’aprovació del Pla; i de donar el vistiplau al conveni que formalitza la comanda (exp.
2018/011999) (https://vimeo.com/313347429#t=05m30s)
L’alcaldessa, senyora Gomila Lluch, dóna compte de la proposta d’Alcaldia, de dia 8 de gener de
2019, dictaminada a la Comissió Informativa Permanent extraordinària de Territori i Entorn, de
dia 11 de gener de 2019, amb el vot favorable dels representants del PSM (2), del PSOE (1) i de
GxC (1); i la reserva de vot dels representants del PP (2) i d’UPCM (1), que, una vegada
esmenada de viva veu per l’alcaldessa mateixa en el primer punt d’acord en el sentit que
l’aprovació del Consell serà la definitiva a l’efecte de la posterior publicació al BOIB, i que diu:
«ASSUMPTE: COMANDA DE GESTIÓ AL CONSELL INSULAR DE MENORCA PER A LA
REDACCIÓ DELS PLANS D’ACCESSIBILITAT MUNICIPALS DE L’ILLA DE MENORCA
La Llei 8/2017, de 3 d’agost, d’accessibilitat universal de les Illes Balears estableix, a l’article 6,
que correspon als municipis en l’àmbit de les seves competències: d) Elaborar el Pla municipal
d’accessibilitat i les revisions corresponents, així com els plans d’actuació i gestió referits a
àmbits concrets que tenguin afectacions en matèria d’accessibilitat.
Atès el que estableix la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i, en
concret, l’article 11, l’Ajuntament pot encomanar a un altre entitat pública la realització d’activitats
pròpies de la seva competència, per raons d’eficàcia o quan no es disposa dels mitjans tècnics
adients per dur-la a terme;
Atès que l’Ajuntament no disposa dels mitjans ni del personal propi suficient per elaborar aquest
pla municipal d’accessibilitat en el termini que exigeix la normativa, i atès que, per la mateixa Llei
8/2017, de 3 d’agost, correspon al Consell Insular de Menorca establir els criteris i mecanismes
per garantir l’aplicació coordinada de la normativa d’accessibilitat en tot el territori insular;
Atès que la comanda de la gestió objecte d’aquesta proposta s’instrumentalitza mitjançant el
conveni que proposa el Consell Insular de Menorca i que consta a l’expedient, el qual compleix
amb el que disposa l’esmentat article 11, quant al fet que la comanda no suposa cessió de la
titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici;
Atès que la comanda de gestió per a la redacció dels plans d’accessibilitat no suposa aportació
econòmica per a l’Ajuntament;
Atesa, en conseqüència, la necessitat d’aquesta comanda, així com la seva idoneïtat;
PROPÒS al Ple de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca que adopti l’acord següent:
PRIMER. Aprovar la comanda de gestió al Consell Insular de Menorca per a la redacció del Pla
d’accessibilitat municipal de Ciutadella de Menorca, i així com per a l’aprovació definitiva del Pla
a l’efecte de la posterior publicació al BOIB per a la seva entrada en vigor.
SEGON. Donar el vistiplau al Conveni que formalitza la comanda de gestió a la qual es refereix
l’acord anterior, el qual s’haurà de publicar en el BOIB, d’acord amb el que disposa l’article
11.3.b) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.

6

TERCER. Comunicar aquest acord al Consell Insular de Menorca perquè se’n tengui
coneixement i als efectes oportuns.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/313347429#t=08m46s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/313347429#t=09m09s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/313347429#t=09m26s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/313347429#t=09m38s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/313347429#t=11m24s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/313347429#t=11m35s)
Acord
Se sotmet la proposta esmenada a votació, que S’APROVA per unanimitat (19 vots a favor dels
21 membres que, de fet i dret, componen aquest ple).
6. Proposta d’aprovar l’adscripció al Consorci de Residus i Energia de Menorca dels
terrenys i les instal·lacions existents al solar del c/ Impressors, 2-6 (POICI), de titularitat
municipal, per a la prestació del servei públic de gestió de la Xarxa de Deixalleries de
Menorca (exp. 2018/013741) (https://vimeo.com/313347429#t=12m10s)
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), de dia 7 de gener de 2019, dictaminada a
la Comissió Informativa Permanent extraordinària de Territori i Entorn, de dia 11 de gener de
2019, amb el vot favorable dels representants del PSM (2), del PSOE (1) i de GxC (1); i la
reserva de vot dels representants del PP (2) i d’UPCM (1), que diu:
«Atès que, en data del 8-10-2018 i l’RE 017833, es notifica a l'Ajuntament de Ciutadella l'acord
adoptat per la Junta de Govern del Consorci de Residus i Energia de Menorca, on se sol·licita
als ajuntaments de l'illa l'adscripció al Consorci de Residus i Energia de Menorca dels terrenys i
les instal·lacions de la seva titularitat que conformen la Xarxa de Deixalleries de Menorca;
Atès que la prestació del servei públic de gestió de la xarxa de deixalleries de Menorca es va
iniciar amb la formalització, en data del 12 de gener de 2011 i amb un període de vigència inicial
de 3 anys, del Conveni entre el Consorci de Residus i Energia de Menorca i els ajuntaments de
Ciutadella, Ferreries, es Migjorn Gran, es Mercadal, Alaior, Maó i Sant Lluís per a la prestació del
servei públic de gestió de les deixalleries municipals; el pacte cinquè d’aquest conveni
disposava: «Per mitjà del present conveni les administracions signants adscriuen al Consorci,
per a la prestació del servei objecte del present conveni, els béns immobles descrits a la
clàusula tercera d’aquest conveni, sens que suposi en cap cas la cessió de la seva titularitat...»;
la vigència del conveni esmentat i les seves pròrrogues va quedar resolta amb l’entrada en vigor
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de la modificació dels estatuts del Consorci, publicada en el BOIB núm. 174 de data del 20-122014, el qual va implicar que la gestió de les deixalleries municipals passi a formar part de les
finalitats previstes en l’objecte social del Consorci i, en conseqüència, s’evita la tramitació de
pròrrogues successives del conveni per desenvolupar el servei; amb relació a la titularitat de les
deixalleries, l’article 13.1.c dels esmentats estatuts estableix l’obligació dels membres associats
de cedir al Consorci, si escau, els terrenys i les instal·lacions necessaris per a l’acompliment del
seu objecte;
Atès que l'article 1.1.1 del vigent reglament del servei públic de gestió de la Xarxa de
Deixalleries de Menorca, publicat íntegrament en el BOIB núm. 90 de data del 21-07-2018,
estableix que el servei públic de gestió de la Xarxa de Deixalleries de Menorca és un servei
públic de caràcter supramunicipal i de titularitat del Consorci de Residus i Energia de Menorca,
que és competent per a la seva prestació, d'acord amb el que estableix l'article 3 dels seus
estatuts; aquest mateix reglament defineix les deixalleries com instal·lacions de recepció,
classificació i emmagatzematge per a la destinació separada dels residus cap als seus canals
de tractament o recuperació; els estatuts del Consorci de Residus i Energia de Menorca, des de
l’entrada en vigor de la seva modificació, publicada en el BOIB núm. 174, de data del 20-122014, estableix, a l’article 3.1.a, referit a l’objecte social: «Constitueix l’objecte principal del
Consorci:
a. L'estudi, la programació i la prestació de serveis de gestió de residus els quals siguin
competència dels ens integrants del Consorci. A l’efecte d'aquests estatuts s'entendrà per gestió
de residus: la recollida (que n’integra la classificació i l’emmagatzematge), el transport i el
tractament (entès com qualssevol de les operacions de valorització i d'eliminació), i qualsevol
altra activitat relacionada amb els residus, incloses les actuacions realitzades en qualitat de
negociant o agent»;
Atès que actualment la instal·lació municipal que forma part de la Xarxa de Deixalleries de
Menorca, d’acord amb el que estableix el reglament del servei i el vigent Pla director sectorial
per a la gestió dels residus no perillosos de Menorca, correspon al següent bé de titularitat
municipal de l'Ajuntament de Ciutadella: c/ Impressors, 2-6 (POICI);
Atès que en l’actualitat el Consorci és titular de les autoritzacions per a instal·lacions de
tractament de residus de totes les deixalleries que conformen la Xarxa de Deixalleries de
Menorca, i presta el servei públic de forma indirecta mitjançant un contracte de servei;
Atès que, per tal que el Consorci pugui exercir les competències assignades en l’objecte dels
seus estatuts, així com la vigilància, la protecció jurídica, la defensa, l’administració, la
conservació, el manteniment i altres actuacions que requereixi el correcte ús i la utilització de les
instal·lacions, es considera imprescindible la tramitació formal de l’adscripció dels béns que
conformen la Xarxa de Deixalleries de Menorca;
Atès l'informe tècnic de data del 7 de gener de 2019;
PROPOSA:
Primer. Aprovar l'adscripció al Consorci de Residus i d’Energia de Menorca dels terrenys i de les
instal·lacions existents al solar del c/ Impressors, 2-6 (POICI), que són de titularitat municipal.
Segon. La destinació d'aquest bé adscrit serà la prestació, amb caràcter supramunicipal, del
servei públic de gestió de la Xarxa de Deixalleries de Menorca, el qual és de titularitat del
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Consorci de Residus i d’Energia de Menorca, que és competent per a la seva prestació, d'acord
amb el que estableix l'article 3 dels seus estatuts. Respecte als béns adscrits, correspondrà al
Consorci l’exercici de les competències demanials, així com la vigilància, la protecció jurídica, la
defensa, l’administració, la conservació, el manteniment i la resta d’actuacions que requereixi el
correcte ús i la utilització d’aquests.
Tercer. El bé objecte d’aquesta adscripció haurà de revertir o retornar a l’Ajuntament de
Ciutadella, en el cas de no destinar-se o utilitzar-se pel Consorci de Residus i Energia de
Menorca per a la destinació prevista en l’acord segon.
Quart. Facultar la batlessa de l'Ajuntament de Ciutadella per formalitzar l'acta d'adscripció.
Cinquè. Notificar el present acord al Consorci de Residus i d’Energia de Menorca.
No obstant, el Plenari municipal, amb el seu superior, ho criteri resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/313347429#t=18m48s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/313347429#t=19m19s)
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/313347429#t=20m17s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (19 vots a favor dels 21
membres que, de fet i dret, componen aquest ple).
7. Proposta de rectificar els errors materials detectats en l’annex I de la normativa del
Pla d’ordenació detallada (matrius d’ús del sòl rústic) aprovat inicialment per acord de
Ple
del
20
de
desembre
de
2018
(exp.
2016/008403)
(https://vimeo.com/313347429#t=20m55s)
Atès que la proposta no va ser dictaminada per la comissió informativa respectiva, se sotmet a
votació la ratificació de la seva inclusió en l'ordre del dia (d'acord amb l'article 53.3. del
Reglament orgànic municipal), la qual s’aprova per unanimitat (19 vots a favor dels 21 membres
que, de fet i dret, componen aquest ple). El senyor López Bosch dóna compte de la proposta de
l’Àrea de Territori i Entorn de dia 16 de gener de 2019 (Servei d’Ordenament del Municipi), que
diu:
«Atès que el passat 20 de desembre de 2018 el Ple de l’Ajuntament de Ciutadella va adoptar
l’acord d’aprovar inicialment els documents integrants de la revisió del PGOU de Ciutadella de
Menorca, que es componen del nou Pla general de Ciutadella de Menorca i del Pla d’ordenació
detallada que el desplega; així com també, entre d’altres coses, d’obrir un període d’exposició
pública per un període de quaranta cinc dies;
Atès que el 8 de gener de 2019 s’ha publicat l’anunci d’exposició pública al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, així com també a la seu electrònica municipal, i en data de l’11 de gener s’ha
publicat l’anunci corresponent al diari Menorca;
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Atès que, durant aquests primers dies d’exposició pública, s’han detectat una sèrie d’errors en
l’annex 1 de la normativa del Pla d’ordenació detallada (POD), que en requereixen l’esmena,
perquè, durant el termini de suspensió de llicències prèviament a l’aprovació provisional, es
gaudeixi de la major seguretat jurídica possible;
Atès que, per esmenar els errors detectats, els serveis tècnics i jurídics municipals han redactat
un annex 1 de la normativa del Pla d’ordenació detallada (POD), que rectificarà a tots els efectes
l’aprovat inicialment el 20 de desembre de 2018;
Atès que, així mateix, l'informe tècnic i jurídic esmentat, si escau, també s’emet per tal de
complir, quant a la necessitat d’informe previ de Secretaria, els articles 54.1.b) del Reial decret
legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local, 173.1.b); del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i del 3.4
del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
amb d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional;
Ateses les consideracions jurídiques que consten a l'informe tècnic i jurídic esmentat, signat en
data del 14-01-2018, següents:
"II. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques assenyala: «Les administracions públiques
podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics, existents en els seus actes».
Així mateix, encara que no es digui explícitament en la Llei 12/2017, de 29 de
desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, sembla evident que si l’administració
urbanística actuant detecta errors en els documents aprovats inicialment que poden
posar en risc el principi de seguretat jurídica amb relació a les sol·licituds de
llicències urbanístiques i comunicacions prèvies, els ha de poder esmenar.
Cal tenir en compte que les matrius del POD es basen en les matrius del PTI i, com
que no les poden contradir, és fàcil veure que la manca d’alguna fila o columna
sencera és un error material involuntari ocorregut durant el procés de muntatge de
les taules que les componen.
Els errors detectats i corregits, resumidament, són els següents:
1. A la matriu 1 de sòl rústic de règim general (RG) hi manquen les files i caselles
relatives a les construccions de nova planta lligades a l’activitat agrícola i ramadera
no professional. S’inclouen amb el mateix contingut fixat en el PTI vigent. Per altra
banda, s’elimina una de les dues files relatives a l’activitat de caça, atès que està
repetida.
2. A la matriu 2 d’àrees de transició (AT) hi manquen la fila i les caselles relatives a
les construccions de nova planta lligades a l’activitat ramadera no professional.
S’inclouen amb el mateix contingut fixat en el PTI vigent. Per altra banda, s’elimina
una de les dues files relatives a l’activitat de caça, atès que està repetida. Així
mateix, l’ús d’indústria general queda prohibit tal com fixen les directrius d’ordenació
territorial i s’elimina l’error consistent en el fet que s’indica a la vegada que és un ús
prohibit i condicionat.
3. S’elimina la matriu 4 d’àrees d’interès agrari (AIA) incloses en àrees de prevenció
de riscos (APR), ja que es va eliminar del PTI de Menorca amb la modificació
puntual del Pla territorial insular aprovada definitivament l’any 2006.
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4. La matriu 5 passa a ser la matriu 4 d’àrees d’interès paisatgístic (AIP). A la
casella relativa a l’ús de grans instal·lacions s’indica que aquest concepte exclou
les energies renovables (venen regulades a l’articulat), tal com fa la matriu
equivalent del PTI de Menorca.
5. La matriu 6 passa a ser la matriu 5 d’ANEI - Protecció normal, àrees naturals
d’interès territorial (ANIT) i àrees de protecció territorial (APT).
6. La matriu 7 passa a ser la matriu 6 d’àrees d’alt nivell de protecció (AANP) en
ANEI i àrees de protecció territorial (APT). S’inclou la columna que faltava a la part
dreta de la matriu, relativa a «barrancs» amb totes les caselles corresponents. El
contingut de les caselles és el de la matriu equivalent del PTI de Menorca.
7. La matriu 8 passa a ser la matriu 7 d’àrees de prevenció de risc (APR). Es
corregeixen els errors consistents en el fet que havia desaparegut la distinció entre
risc d’erosió mitjà i risc d’erosió alt, risc d’incendi alt i risc d’incendi molt alt i la
manca de la columna relativa al risc de despreniments. La no distinció entre els
tipus de riscs assenyalats feia que el contingut de les caselles no fos el que tocava
a cada tipus de risc, perquè s’havien desplaçat. S’afegeix la fila relativa a l’activitat
ramadera no professional, que havia desaparegut per error, amb un contingut igual
al de la matriu equivalent del PTI. A la mateixa matriu, s’assenyalen els diferents
usos d’infraestructures, que també s’havien desplaçat i havien desaparegut
erròniament, i s’hi fixa el contingut que es desprèn de la matriu equivalent del PTI
de Menorca.
D'acord amb l'article 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local i 94.3.m) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears, es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació per a l'adopció d'acords, entre d'altres, en matèria de tramitació dels instruments de
planejament general previstos en la legislació urbanística.
De conformitat amb l'article 54 de la LUIB, en concordança amb l'article 22.1.c) de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), l'aprovació inicial i la provisional
del planejament general corresponen al Ple de l'Ajuntament de Ciutadella. Com que la
disposició transitòria segona de la LUIB exigeix que el nou Pla general i el Pla d’ordenació
detallada que el desenvolupa es tramitin en un únic expedient i s’aprovin inicialment en unitat
d’acte, els acords relatius a l’aprovació del Pla d’ordenació detallada també són competència del
Ple.
Segons assenyala l’article 54.1.b) del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i l’article
173.1.b) del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, és necessari l’informe del
secretari per a l’adopció d’acords, sempre que estiguin referits a assumptes sobre matèries per
a les quals s’exigeixi una majoria especial. Per tant, en el cas que ens ocupa resulta necessari
que la secretària municipal emeti amb caràcter preceptiu un informe sobre la rectificació de part
del document aprovat inicialment pel Ple, que se sotmetrà novament a la consideració del Ple.
No obstant, cal tenir en compte que, segons l’article 3.4 del Reial decret 128/2018, de 16 de
març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de
caràcter nacional, l’emissió de l’informe de la secretària podrà consistir en una nota de
conformitat amb relació als informes que hagin estat emesos pels serveis de l’Ajuntament
mateix i que figurin com a informes jurídics en l’expedient. Per aquest motiu, bastarà que la
secretària, si ho considera oportú, doni la seva conformitat al present informe jurídic";
PROPÒS:
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Primer. Rectificar els errors materials següents detectats en l’annex I de la normativa del Pla
d’ordenació detallada (matrius d’ús del sòl rústic), aprovat inicialment per acord de Ple de 20 de
desembre de 2018, de manera que el document quedi corregit, tenint en compte el següent:
1. A la matriu 1 de sòl rústic de règim general (RG) hi manquen les files i caselles relatives
a les construccions de nova planta lligades a l’activitat agrícola i ramadera no
professional. S’inclouen amb el mateix contingut fixat en el PTI vigent. Per altra banda,
s’elimina una de les dues files relatives a l’activitat de caça, atès que hi està repetida.
2. A la matriu 2 d’àrees de transició (AT) hi manquen la fila i les caselles relatives a les
construccions de nova planta lligades a l’activitat ramadera no professional. S’inclouen
amb el mateix contingut fixat en el PTI vigent. Per altra banda, s’elimina una de les dues
files relatives a l’activitat de caça, atès que està repetida. Així mateix, l’ús d’indústria
general queda prohibit, tal com ho fixen les directrius d’ordenació territorial, com no pot
ser d’altra manera, i s’elimina l’error consistent en el fet que s’indica a la vegada que és
un ús prohibit i condicionat.
3. S’elimina la matriu de 4 d’àrees d’interès agrari (AIA) incloses en àrees de prevenció de
riscos (APR), ja que es va eliminar del PTI de Menorca amb la modificació puntual del
Pla territorial insular aprovada definitivament l’any 2006.
4. La matriu 5 passa a ser la matriu 4 d’àrees d’interès paisatgístic (AIP). A la casella
relativa a l’ús de grans instal·lacions s’indica que aquest concepte exclou les energies
renovables (venen regulades a l’articulat), tal com fa la matriu equivalent del PTI de
Menorca.
5. La matriu 6 passa a ser la matriu 5 d’ANEI - protecció normal, àrees naturals d’interès
territorial (ANIT) i àrees de protecció territorial (APT).
6. La matriu 7 passa a ser la matriu 6 d’àrees d’alt nivell de protecció (AANP) en ANEI i
àrees de protecció territorial (APT). S’inclou la columna que faltava a la part dreta de la
matriu, relativa a «barrancs» amb totes les caselles corresponents. El contingut de les
caselles és el de la matriu equivalent del PTI de Menorca.
7. La matriu 8 passa a ser la matriu 7 d’àrees de prevenció de risc (APR). Es corregeixen
els errors consistents en el fet que havia desaparegut la distinció entre risc d’erosió
mitjà i risc d’erosió alt, risc d’incendi alt i risc d’incendi molt alt, i la manca de la columna
relativa al risc de despreniments. La no distinció entre els tipus de risc assenyalats feia
que el contingut de les caselles no fos el que tocava a cada tipus de risc perquè
s’havien desplaçat. S’afegeix la fila relativa a l’activitat ramadera no professional, que
havia desaparegut per error, amb un contingut igual al de la matriu equivalent del PTI. A
la mateixa matriu, s’assenyalen els diferents usos d’infraestructures, que també s’havien
desplaçat i desaparegut erròniament, i s’hi fixa el contingut que es desprèn de la matriu
equivalent del PTI de Menorca.
El text que incorpora les correccions és el document amb el mateix nom signat pels serveis
tècnics i jurídics municipals en data del 14 de gener de 2019.
Segon. Publicar un anunci i fer publicitat del present acord en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, la seu electrònica municipal i el mateix mitjà de comunicació on es va anunciar
l’exposició pública dels documents aprovats inicialment el 20 de desembre de 2018.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/313347429#t=23m05s)
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Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/313347429#t=23m32s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/313347429#t=23m57s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/313347429#t=24m56s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/313347429#t=25m22s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/313347429#t=25m37s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per catorze (14) vots a favor (5 PSM MxM, 4
PSOE, 3 GxC,1 UPCM i 1 del regidor no-adscrit): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria
Gomila Lluch, el senyor José Antonio JUANEDA MERCADAL, el senyor José LÓPEZ BOSCH,
el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la senyora Noemí
CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia
MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora
BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO, el senyor Sebastià SERVERA
MOLL, el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO i el senyor Diego PONS PONS; i cinc (5)
abstencions de vot (PP): les 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.
8. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació al control de la processionària al
municipi de Ciutadella, a causa del tancament, per plaga de processionària, de la plaça de
l’Empordà
(plaça
Joan
de
Borbó)
(exp.
2019/000355)
(https://vimeo.com/313347429#t=26m18s)
El senyor Benejam Escanellas, portaveu, dóna compte de la moció del Grup Municipal Popular
(PP), de dia 8 de gener de 2019 (registre d’entrada telemàtic 000480 de 9 de gener de 2019),
dictaminada a la Comissió Informativa Permanent extraordinària de Territori i Entorn, de dia 11
de gener de 2019, amb el vot favorable dels representants del PP (2); i la reserva de vot dels
representants del PSM (2), del PSOE (1), de GxC (1) i d’UPCM (1), que diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat dia 8 de gener de 2019 el parc situat a la plaça de l’Empordà va haver de ser tancat i
precintat a causa d’una plaga d’erugues processionàries. Se’n podia comprovar in situ la
presència, per les innumerables bosses que hi havia als pins i per les erugues que es trobaven a
peu carrer.
L’eruga processionària pot ser molt perillosa per als infants i per als animals. Als infants els pot
produir des d’urticàries fins a problemes respiratoris greus, mentre que per als animals, com els
cans, pot arribar a ser mortal.
En aquest sentit, la Protectora d’Animals va publicar al seu Facebook un avís per als propietaris
de cans per extremar precaucions a causa de la processionària.
13

Que la plaga de processionària hagi sortit a la plaça de l’Empordà es greu perquè davall dels
pins hi ha un parc infantil amb molta concurrència d'infants, on hi va gent gran a seure i a on
també hi passeja molta gent amb cans. A més, la proximitat de l'escoleta Infantil Joguina és
motiu de preocupació, i creim que és un fet molt greu haver deixat que açò pugui passar.
L'1 de juliol de 2016 la Junta de Govern va acordar l'adjudicació a l'empresa TRACME el
contracte de servei de desinfecció, desinsectació i desratització del nucli urbà, de les
urbanitzacions i dels edificis municipals. Un dels serveis objecte del contracte era, precisament,
el control de la processionària. Aquest contracte va ser formalitzat el 5 de juliol de 2016 per un
període inicial de 2 anys, i va ser prorrogat posteriorment, mitjançant una proposta de
l’alcaldessa i elevada a la Junta de Govern, fins al 5-07-2019.
El tractament fitosanitari per al control de la processionària que s'especificava al Plec de
prescripcions tècniques especificava un total de 8 localitzacions, però en cap cas hi estava
considerada la plaça de l’Empordà.
Per tot açò, el Grup Municipal Popular presenta davant el Ple la moció següent:
1. Que l'equip de Govern doni les explicacions oportunes dels motius pels quals no està inclosa
la plaça de l’Empordà als plecs de prescripcions tècniques del tractament fitosanitari per al
control de la processionària.
2. Que l'equip de Govern expliqui a aquest ple quin procediment s'ha seguit per erradicar la
plaga, quin control es durà i de quina manera es garantirà la seguretat ciutadana a la plaça de
l’Empordà.
3. Que s'inclogui de forma immediata la plaça de l’Empordà a la llista d’actuacions del servei
fitosanitari de control de la processionària.
4. Que es faci un control a tot el municipi de la plaga de processionària, especialment on hi ha
parcs infantils o presència d’infants, a fi de poder actuar i garantir la seva seguretat.»
Intervencions
Intervé la senyora Moll Taltavull (https://vimeo.com/313347429#t=30m39s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/313347429#t=33m54s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/313347429#t=34m28s)
Intervé la senyora Moll Taltavull (https://vimeo.com/313347429#t=37m02s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/313347429#t=39m44s)
Intervé la senyora Moll Taltavull (https://vimeo.com/313347429#t=40m20s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/313347429#t=40m57s)
Acord
Se sotmeten els punts tercer i quart de la proposta a votació (atès que els punts primer i segon
s’entenen acomplerts en aquesta sessió), que S’APROVEN per unanimitat (19 vots a favor dels
21 membres que, de fet i dret, componen aquest ple).
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9. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la caldera d’aigua calenta de
l’Escorxador Municipal (exp. 2019/000450) (https://vimeo.com/313347429#t=41m55s)
El senyor Carrasco Domingo, regidor, dóna compte de la moció del Grup Municipal Popular (PP)
de dia 11 de gener de 2019, amb registre d’entrada 000646, que va ser dictaminada a la
Comissió Informativa extraordinària de Territori i Entorn, de dia 11 de gener de 2019, amb el vot
favorable dels representants del PP (2); i la reserva de vot dels representants del PSM (2), del
PSOE (1), de GxC (1) i d’UPCM (1), que diu:
«Atès que hem tingut coneixement que la caldera d’aigua calenta de l’Escorxador Municipal es
troba avariada i sense funcionament;
Atès que, segons les dades a les quals hem tingut accés, fa més d’un any des que va deixar de
funcionar;
Atès que, des que es va avariar la caldera de l’Escorxador, s’ha seguit fent feina gràcies a una
caldera que una empresa privada va deixar temporalment a l’Ajuntament per tal que el normal
funcionament de l’Escorxador no es veiés afectat ni interromput;
Atès que la caldera esmentada és d’unes dimensiones molt menors de les que necessita
l’Escorxador, ja que es tracta d’una caldera d’ús domèstic;
Atès que fa alguns dies la caldera cedida temporalment també s’ha espenyat, i ha deixat
l’Escorxador sense aquest servei tan necessari per poder procedir amb els treballs propis
d’aquestes instal·lacions;
Atès que, des que va deixar de funcionar la caldera de l’Escorxador, aquest equip de govern ha
elaborat dos pressuposts (2018 i 2019) i a cap dels dos s’hi ha inclòs cap partida pressupostària
per a la reparació o la substitució de la màquina en qüestió;
Atès que, a hores d’ara, es torna a donar servei d’aigua calenta a l’Escorxador gràcies a una
segona caldera cedida per una empresa privada;
Per tot açò, el Grup Municipal Popular presenta davant el Ple la moció següent:
1. Instar la regidora delegada de l’Escorxador municipal a explicar al Ple les qüestions següents:
- Quines gestions s’han fet per solucionar aquesta problemàtica?
- Des de quin dia es troba fora de funcionament la caldera de l’Escorxador?
- Per quins motius a hores d’ara encara no s’ha arreglat o substituït la caldera?
- Per què no s’ha plasmat cap partida pressupostària per a fer front a aquesta despesa als
pressupostos municipals de 2018 ni als de 2019?
- Quan hi donaran una solució definitiva?
2. Instar l’equip de govern a arreglar o substituir la caldera d’aigua calenta de l’Escorxador
Municipal amb la major brevetat possible.»
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Intervencions
Intervé la senyora Moll Taltavull (https://vimeo.com/313347429#t=43m50s)
Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/313347429#t=46m34s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/313347429#t=47m54s)
Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/313347429#t=48m09s)
Acord
El regidor, senyor Joan Carrasco, retira la moció en haver-se donat les explicacions en
aquesta sessió.
10. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) d’instar
el Govern Balear que modifiqui la normativa de Ports per tal que els informes municipals
preceptius siguin vinculants (exp. 2019/000546) (https://vimeo.com/313347429#t=48m25s)
El senyor Negrete Caballero, regidor, dóna compte de la moció del Grup Municipal d’Unió des
Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), de dia 11 de gener de 2019 amb registre d’entrada
000648, dictaminada a la Comissió Informativa extraordinària de Territori i Entorn, de dia 11 de
gener de 2019, amb el vot favorable del representant d’UPCM; i la reserva de vot dels
representants del PSM (2), del PP (2), del PSOE (1) i de GxC (1), que, una vegada esmenada
de viva veu pel regidor mateix amb l’afegit en el punt segon d’acord de la referència a la Llei
6/2014, de 18 de juliol; i que, traduïda del castellà al català, diu:
«L'execució d'obres per part de Ports de les Illes Balears en els ports que són de la seva
competència es duu a terme en l'actualitat sense que sigui necessari comptar amb cap
aprovació per part dels ajuntaments que n’estan afectats.
D'aquesta manera, l'empresa pública dependent del Govern Balear pot executar les
modificacions i reformes que cregui oportunes en els ports que gestiona, encara que les
obres esmentades comptin amb l'oberta oposició de les entitats locals.
El port de Ciutadella constitueix una part importantíssima de la imatge i l'atractiu de la nostra
ciutat, i entenem que és de capital importància que les actuacions que s’hi duguin a terme
comptin amb l'aprovació dels representants dels ciutadellencs.
La Llei 10/2005 de Ports de les Illes Balears estableix en l'article 9 que l'aprovació dels plans
directors de ports corresponen exclusivament a Ports de les Illes Balears, i deixen la
possibilitat de participar prou a les administracions afectades en un posterior desplegament
reglamentari.
El desenvolupament esmentat, plasmat en el Decret 11/2011, de 18 de febrer, estableix en
l'article 8 que es demanarà un informe, no vinculant i relatiu tan sols a les competències que
els afecten, als ajuntaments afectats pels plans esmentats.
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Les obres recollides en els plans esmentats es podran executar sense comptar amb
l'aprovació de l'Ajuntament i sense que hagin d'adaptar-se a cap PGOU vigent.
En el cas d'obres excepcionals no previstes en el Pla director del port, tan sols és preceptiva
l'audiència de l'Ajuntament, sense cap tipus de possibilitat d'oposar-se de forma efectiva per
part d’aquest, tal com ho recullen els articles onze i quinze del decret citat.
Per tant, ens trobam davant d'una regulació que no té per a res en compte els interessos dels
habitants de les poblacions on es pretén actuar per part de l'autoritat portuària, que pot
violentar la voluntat dels ajuntaments al seu gust.
Raons per les quals el Grup Municipal d'UPCM presenta al Ple la moció següent:
1. Instar el Govern Balear perquè modifiqui el Reglament 11/2011 de Ports de les Illes
Balears de manera que no es puguin executar obres en els ports sense comptar amb
l'informe vinculant i favorable dels municipis que n’estan afectats.
2. Instar el Govern Balear que modifiqui la Llei 10/2005 i la Llei 6/2014, de 18 de juliol, de
manera que recullin l'obligatorietat de comptar amb l'aprovació dels municipis afectats per a
qualsevol actuació que es pretengui realitzar en el seu terme municipal, ja es tracti de la
creació d'una nova instal·lació portuària o de qualsevol obra de reforma o d’ampliació a
realitzar en instal·lacions preexistents.»
Intervencions
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/313347429#t=51m49s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/313347429#t=11m24s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/313347429#t=53m52s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/313347429#t=56m34s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/313347429#t=58m55s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/313347429#t=1h01m11s)
Acord
Se sotmet la moció esmenada a votació, que S’APROVA per un vot a favor (UPCM): el del
senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO; i devuit (18) abstencions de vot (5 PSM MxM, 4
PSOE, 3 GxC, 5 PP i 1 del regidor no-adscrit): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria
Gomila Lluch, el senyor José Antonio JUANEDA MERCADAL, el senyor José LÓPEZ BOSCH,
el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la senyora Noemí
CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia
MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora
BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO, el senyor Sebastià SERVERA
MOLL, 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 i el senyor Diego PONS PONS.
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11. Precs i preguntes (https://vimeo.com/313347429#t=01h02m18s)
Es dóna compte dels precs i de les preguntes següents:
Precs (https://vimeo.com/313347429#t=01h02m21s)
Prec del Grup Municipal Popular (PP), de dia 21 de gener de 2019, amb registre d’entrada
telemàtic 001282 de 22 de gener de 2019 amb relació als parquímetres:
(https://vimeo.com/313347429#t=1h02m26s)
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A Ciutadella hi ha 31 màquines per al control de parquímetres repartits en diferents punts del
nucli urbà.
Aquestes màquines han quedat obsoletes i, per fer-ne la renovació, al pressupost del 2019
s’ha considerat una partida de 296.450 €.
A dia d’avui hem tingut coneixement que més de 10 màquines tenen problemes: o no
funcionen correctament, o no hi funciona el pagament per targeta, o, directament, estan fora
de servei.
Per tant, més del 33 % de les màquines de Ciutadella presenten problemes. Un nombre que
consideram elevat, tenint en compte l’obligatorietat de treure el tiquet de l’aparcament.
Aquesta situació causa que el ciutadà hagi d’anar cercant una màquina que funcioni per
poder treure el tiquet.
Per tot el que s’ha exposat, es prega:
1. Que l’equip de govern doni prioritat al contracte d’adquisició de les màquines per al control
del parquímetre, a fi de poder substituir les actuals expenedores i poder donar el servei
adequat.
2. Que el regidor delegat expliqui si s’han pres algun tipus de mesures per pal·liar la falta de
servei, i quina postura s’ha pres davant les possibles al·legacions que fan els ciutadans de
les infraccions.
Ciutadella de Menorca, 21 de gener de 2019
JOAN BENEJAM ESCANELLAS
Regidor Portaveu del Grup Municipal Popular
de l’Ajuntament de Ciutadella»
Intervencions
Intervé el senyor Baradad Baldomà (https://vimeo.com/313347429#t=1h03m48s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/313347429#t=1h06m52s))
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/313347429#t=1h10m45s)
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Intervé el senyor Baradad Baldomà (https://vimeo.com/313347429#t=1h11m04s)
2. Precs del Grup Municipal Popular (PP), de dia 22 de gener de 2019, amb registre
d’entrada telemàtic 001330 de dia 22 de gener de 2019, que, traduïts del castellà al català,
diuen: (https://vimeo.com/313347429#t=1h22m29s)
«Vistes les nombroses queixes amb relació a l'estat i a la falta de manteniment de diferents
parcs infantils del nostre terme municipal;
PREC: (https://vimeo.com/313347429#t=1h22m29s)
1. Que aquest equip de govern expliqui les gestions i actuacions realitzades davant de les
queixes plantejades a aquest ajuntament, i que s'exposi si s'han sol·licitat pressupostos per a
reposar els jocs romputs o deteriorats.
2. Que s’indiqui si s'ha realitzat alguna llista o i/o un pla de treball i/o una actuació per a
poder resoldre les deficiències que impliquen un major perill, i perquè aquests puguin estar
arreglats al més prest possible, ja que els parcs són, en aquests moments, uns dels pocs
espais lúdics de què disposen els més petits per a jugar.
Vist que en la darrera reunió del Patronat d'Escoles Infantils es va exposar la problemàtica
amb relació a l'estat estructural de l'escola infantil Francesc de Borja Moll;
Vist que la titularitat d'aquesta escola infantil és la Conselleria d'Educació del Govern IB;
Vist que es va dir a la reunió esmentada que es tornaria a parlar amb la Conselleria, a fi de
poder arribar a una solució;
PREC: (https://vimeo.com/313347429#t=1h16m20s)
1. Que s’exposin les gestions realitzades des de la data, a fi de renegociar el conveni subscrit
amb la Conselleria d'Educació del Govern Balear.
2. Que es donin a conèixer les possibles solucions que des de la Conselleria hagueren pogut
plantejar a aquest equip de govern per a poder resoldre al més àgilment possible la situació
anteriorment citada.
Ciutadella de Menorca, 22 de gener de 2019
Raquel Pericás
Regidora del grup municipal PP
Ajuntament de Ciutadella de Menorca»
Intervencions al primer prec
Intervé la senyora Benejam Bagur (https://vimeo.com/313347429#t=1h13m16s)
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/313347429#t=1h14m50s)
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Intervé la senyora Benejam Bagur (https://vimeo.com/313347429#t=1h15m20s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/313347429#t=1h15m39s)
Intervencions al segon prec
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/313347429#t=1h07m02s)
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/313347429#t=1h21m12s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/313347429#t=1h21m23s)
La batlessa indica que el prec i les preguntes presentades per UPCM (registre d’entrada
001468) es contestaran a la pròxima sessió plenària perquè les ha presentat el mateix dia.
(https://vimeo.com/313347429#t=01h22m42s)
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/1ZVII8ZMOZomToR8onyeDP1VMtAZQ8Fyp?
usp=sharing
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s’indiquen, aquests es reprodueixen a la
plataforma Vimeo.

20

