Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 4/2019
Caràcter: extraordinari
Dia: 11 d’abril de 2019
Hora: de 19 a 21 h en primera convocatòria
Lloc: Saló Gòtic de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Assistents
Alcaldessa presidenta:

Sra. Joana Maria Gomila Lluch

(PSM MxM)

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

Sr. José Antonio Juaneda Mercadal (IND)
Sra. Marta Marquès Seguí (IND)
Sr. José López Bosch (IND)
Sr. Oriol Baradad Baldomà
Sra. Laura Anglada Seara (IND)
Sra. Noemí Camps Villalonga
Sra. Maria Alexandra Moll Taltavull
Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
Sr. Joan Salord Justo (IND)
Sra. Natividad Isidora Benejam Bagur
Sr. Sergio Servera Moreno
Sr. Sebastià Servera Moll
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)
(PSM MxM)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(GxC)
(GxC)
(GxC)
(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. María Asunción Pons Fullana
Sr. Juan Triay Lluch

(PP)
(UPCM)
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La senyora Natividad Benejam Bagur s’incorpora a la sessió en el punt 3 de l’ordre del dia.
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari del 21-03-2019).
(https://vimeo.com/330013698#t=00m12s)
2. Comunicacions d’Alcaldia. (https://vimeo.com/330013698#t=01m37s)
3. Proposta d’atorgament de la Medalla d’Or de la Ciutat a favor del senyor Fernando
Ortiz
Fernández,
a
títol
pòstum
(exp.
2019/003513).
(https://vimeo.com/330013698#t=04m01s)
4. Proposta conjunta de la corporació municipal de l’Ajuntament de Ciutadella amb
relació a l’estat de l’escola infantil Francesc de Borja Moll de Ciutadella (exp.
2019/003395). (https://vimeo.com/330013698#t=07m55s)
5. Proposta d’aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Ciutadella a la Declaració de «Davos
2018: cap una Baukultur d’alta qualitat per a Europa» (exp. 2019/003794).
(https://vimeo.com/330013698#t=15m47s)
6. Proposta de ratificar la Resolució d’Alcaldia número 38/2019, de dia 22 de març de
2019, relativa a l’aprovació de la delimitació de l’àrea de regeneració i renovació
urbana
del
nucli
històric
de
Ciutadella
(exp.
2019/003003).
(https://vimeo.com/330013698#t=21m05s)
7. Proposta d’aprovar la recuperació del 100 % de les retribucions dels empleats
municipals durant les baixes per incapacitat laboral temporal (2019/003518).
(https://vimeo.com/330013698#t=32m32s)
El debat dels punts 8, 9, 10 i 11 es fa de manera conjunta, mentre que la votació es
fa per separat
8. Proposta d’aprovar la bonificació de l’IBI de l’exercici 2018 sol·licitat pel Cercle
Artístic-Societat
Cultural
(exp.
2017/012356).
(https://vimeo.com/330013698#t=42m42s)
Votació punt 8 (https://vimeo.com/330013698#t=1h00m50s)
9. Proposta d’aprovar la bonificació de l’IBI de l’exercici 209 sol·licitat pel Cercle ArtísticSocietat Cultural (exp. 2019/000905).
Votació punt 9 (https://vimeo.com/330013698#t=1h01m20s)
10. Proposta d’aprovar la bonificació de l’IBI de l’exercici 2018 sol·licitat pel Casino 17 de
Gener (exp. 2016/010795).
Votació punt 10 (https://vimeo.com/330013698#t=1h01m55s)
11. Proposta d’aprovar la bonificació de l’IBI de l’exercici 2019 sol·licitat pel Casino 17 de
Gener (exp. 2019/001345).
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Votació punt 11 (https://vimeo.com/330013698#t=1h02m18s)
12. Moció del Grup Municipal Popular (PP) d’instar l’equip de govern a complir l’acord de
Ple que es va adoptar per unanimitat dia 21 de setembre de 2017 amb relació a
l’estat del pont de cala Galdana (exp. 2019/003722). Votació punt 8
(https://vimeo.com/330013698#t=1h02m44s)
13. Precs i preguntes. (https://vimeo.com/330013698#t=1h22m58s)
Precs (https://vimeo.com/330013698#t=1h23m05s)
Preguntes de viva veu (https://vimeo.com/330013698#t=1h32m10s)
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació de l’acta de la sessió
(https://vimeo.com/330013698#t=00m12s)

anterior

(Ple

ordinari

del

21-03-2019)

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 21 de març de 2019.
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/330013698#t=00m22s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch: (https://vimeo.com/330013698#t=01m01s)
Acord
Se sotmet l’acta a votació, que S’APROVA per unanimitat (18 vots a favor dels 21 membres
que, de fet i dret, componen aquest ple).
2. Comunicacions d’Alcaldia (https://vimeo.com/330013698#t=01m37s)
La secretària dóna compte de les comunicacions d’Alcaldia següents:
2.1. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de dia 27-03-2019, per la qual
s’aprova la relació de factures de crèdit reconegut número 11/2019 per un import brut de
215.449,68 € (exp. 2019/003091).
2.2. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de dia 27-03-2019, per la qual
s’aprova la relació de factures de crèdit reconegut número 12/2019 per un import brut de
74.685,99 € (exp. 2019/003092).
2.3. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de dia 3-04-2019, per la qual
s’aprova la relació de factures de crèdit reconegut número 13/2019 per un import brut de
12.917,19 € (exp. 2019/003419).
2.4. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de dia 10-04-2019, per la qual
s’aprova la relació de factures de crèdit reconegut número 14/2019 per un import brut de
143.596,59 € (exp. 2019/003809).
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2.5. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 654, de 25 de març de
2019, per la qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdits número 3/2019 en el
pressupost de l’Ajuntament, amb la modalitat de generació de crèdits i transferències entre
partides per un import de 372.681,33 € (exp. 2019/003160).
2.6. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 692, de 28 de març de
2019, per la qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdits número 4/2019, del vigent
pressupost, amb la modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de despesa per un
import de 13.162,21 € (exp. 2019/003423).
Els presents acorden que en queden assabentats.
3. Proposta d’atorgament de la Medalla d’Or de la Ciutat a favor del senyor Fernando
Ortiz
Fernández,
a
títol
pòstum
(exp.
2019/003513)
(https://vimeo.com/330013698#t=04m01s)
La senyora Gomila Lluch, alcaldessa, dóna compte de la proposta d’Alcaldia de dia 1 d’abril de
2019, dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa en sessió ordinària celebrada el dia
5 d’abril de 2019, amb tres vots a favor (PSM-1; PSOE-1 i GxC-1); i dues reserves de vot (PP-2).
La proposta, una vegada esmenada per l’alcaldessa mateixa de viva veu en sessió plenària en
el sentit d’afegir un segon punt d’acord, diu:
«ASSUMPTE: ATORGAMENT DE LA MEDALLA D'OR DE LA CIUTAT A FAVOR DEL SR.
FERNANDO ORTIZ FERNÁNDEZ, A TÍTOL PÒSTUM
Atès que la pròxima celebració a Ciutadella del Simpòsium Fernando Ortiz: Transculturaciones
caribeñas y mediterráneas, del 25 al 28 d’abril de 2019, posa de relleu els extraordinaris valors
científics de la persona de Fernando Ortiz Fernández, un dels més prestigiosos antropòlegs de
l’Amèrica Hispana del segle XX, amb una biografia lligada a la nostra ciutat;
Atès que l’any 2002, per unanimitat de la corporació municipal de Ciutadella, es va obrir un
expedient per tal de determinar alguna forma de reconeixement institucional a la figura del Sr.
Fernando Ortiz, tot considerant algunes possibilitats, com ara l’atorgament, a títol pòstum,
d’alguna de les distincions honorífiques previstes en el Reglament d’Honors i Distincions de la
corporació en vigor;
Atès que Fernando Ortiz Fernández està considerat per la comunitat científica internacional un
dels més extraordinaris antropòlegs culturals d’Amèrica Llatina del segle XX; fou també
historiador, etnòleg, sociòleg, musicòleg i professor universitari a la Universitat de l’Havana,
creador dels nous conceptes de la transculturació i els estudis afrocubans; va publicar una
extensíssima obra d’investigació, avui reconeguda internacionalment;
Atès que la seva infància i l’adolescència van discórrer íntegrament a Ciutadella, on vivia un
parent seu; ja en l’etapa menorquina va donar proves d’estima a la cultura insular, per com va
elaborar un seguit de treballs i d’estudis sobre costums i tradicions, en particular les festes de
Sant Joan; després de finalitzar la formació universitària a Madrid, i un cop retornat a Cuba,
encara va voler mantenir vius els seus vincles personals amb la Ciutadella dels seus
avantpassats menorquins, i és així que va actuar alguns anys com a corresponsal del diari de
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Ciutadella El Noticiero; molts de llibres i textos memorístics, en aquest sentit, posen de relleu els
seus constants records sobre Menorca i la Ciutadella en què va residir;
Atès que a la Junta de Portaveus, celebrada el 15 d’octubre de 2018, es va proposar reprendre
el procediment d’atorgament, a títol pòstum, d’algun tipus de distinció honorífica a la figura del
senyor Ortiz, aprofitant la celebració a Ciutadella, del 25 al 28 d’abril de 2019, del Simpòsium
Fernando Ortiz: Transculturaciones caribeñas y mediterráneas;
Atès que la proposta va ser acceptada pels membres assistents a la Junta de Portaveus,
celebrada en data 15 d’octubre de 2018;
Per tot l’exposat, qui subscriu
PROPOSA
Primer: L’atorgament de la Medalla d’Or de la ciutat al Sr. Fernando Ortiz Fernández, a títol
pòstum.
Segon: Proposar la data de 27 d’abril per a fer la proclamació pública de la distinció en el marc
de la recepció institucional que l’Ajuntament de Ciutadella oferirà als participants en el
Simpòsium Fernando Ortiz que s’ha de celebrar a la nostra ciutat del 25 al 28 d’abril.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
L’alcaldessa dóna compte de la proposta; i no hi ha cap més intervenció.
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).
4. Proposta conjunta de la corporació municipal de l’Ajuntament de Ciutadella amb
relació a l’estat de l’escola infantil Francesc de Borja Moll de Ciutadella (exp.
2019/003395) (https://vimeo.com/330013698#t=07m55s)
La senyora Gomila Lluch, alcaldessa, dóna compte de la proposta conjunta de la corporació
municipal de dia 29 de març de 2019, signada pel senyor Josep Juaneda Mercadal (portaveu
del Grup Municipal PSM Més per Menorca), per la senyora Noemí Camps Villalonga (portaveu
del Grup Municipal PSOE), pel senyor Joan Benejam Escanellas (portaveu del Grup Municipal
PP), pel senyor Sergi Servera Moreno (portaveu suplent del Grup Municipal Gent per
Ciutadella), pel senyor José Felipe Negrete Caballero (per ordre del portaveu del Grup Municipal
d’UPCM, senyor Joan Triay Lluch); i pel senyor Diego Pons Pons (regidor no-adscrit), la qual va
ser dictaminada favorablement, per unanimitat, a la Comissió Informativa Socioeducativa, en
sessió ordinària celebrada el dia 5 d’abril de 2019, que diu:
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«Atès que el passat dia 11 de març de 2019, amb registre d'entrada 4494/2019, l'EI Francesc de
Borja Moll i la seva associació de mares i pares d'alumnes van fer una petició al president del
Patronat Municipal d'Escoles Infantils;
Atesa la necessitat d'obres a l'EI. Francesc de Borja Moll i el coneixement que en té el Patronat
Municipal d'Escoles Infantils;
Atès el coneixement que en té també l'IBISEC i la proposta que fa anys que es va tractant i
revisant, sense que a hores d'ara tengui encara una forma concreta amb un projecte que doni
forma a totes les necessitats detectades per aquest organisme;
Atès que no s'han inclòs les obres en el Pla d'Infraestructures de la Conselleria d'Educació per al
proper quadrienni 2019-2023;
Atès que el titular del centre i el propietari de l'immoble és el Govern de les Illes Balears mateix;
Atès que la Comissió Executiva del Patronat Municipal d'Escoles Infantils, reunida en sessió de
dia 14 de març de 2019, on representants de l'EI Francesc de Borja Moll hi van assistir per
poder explicar la seva postura, va acordar que es presentés al Ple de l'Ajuntament de Ciutadella
una proposta per tal d’instar la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears que es
tenguin en compte les necessitats d'obres de l'EI Francesc de Borja Moll de Ciutadella;
Atès que aquesta proposta va ser aprovada pel Consell Rector del Patronat Municipal d’Escoles
Infantils en sessió de dia 28 de març de 2019;
Per tot l’exposat, es PROPOSA al Ple per al seu debat i, si escau, l’aprovació dels següents
acords:
Primer. Instar la Conselleria d'Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears a realitzar
una inspecció per part dels tècnics de l’BISEC, per tal de comprovar l’estat actual de la l’escola
infantil Francesc de Borja Moll de Ciutadella i d’aquelles actuacions que siguin considerades
urgents, es faci una planificació per a la seva intervenció el més aviat possible.
Segon. Instar la Conselleria d'Educació i Universitats a fer una revisió del Pla d'Infraestructures
de la Conselleria d'Educació per al proper quadrienni 2019-2023, per tal d’incloure les obres que
restin pendents d’executar a l'EI Francesc de Borja Moll.»
Intervencions
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/330013698#t=11m13s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/330013698#t=13m20s)
Acord
Se sotmet la proposta conjunta a votació, que S’APROVA per unanimitat (19 vots a favor dels
21 membres que, de fet i dret, componen aquest ple).
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5. Proposta d’aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Ciutadella a la Declaració de «Davos
2018: cap una Baukultur d’alta qualitat per a Europa» (exp. 2019/003794)
(https://vimeo.com/330013698#t=15m47s)
La senyora Gomila Lluch, alcaldessa, dóna compte de la proposta de l’Alcaldia de dia 4 d’abril
de 2019, dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa en sessió ordinària celebrada el
dia 5 d’abril de 2019, amb tres vots a favor (PSM-1; PSOE-1; i GxC-1); i dues reserves de vot
(PP-2), que diu:
«Atès que, els dies 21 i 22 de gener de 2018, els ministres europeus de cultura es van reunir a
Davos, convidats pel president de la Confederació Helvètica, Alain Berset, amb l’objectiu
d’adoptar una declaració conjunta per promoure conjuntament, en l’àmbit europeu, una
Baukultur (cultura de la construcció) d’alta qualitat per a Europa;
Atès que aquest document va ser impulsat l’any 2018, Any Europeu del Patrimoni, per diverses
organitzacions acadèmiques, socials i culturals d’Europa, amb el suport de la UNESCO, el
Consell d’Europa i la Comissió Europea;
Atesa la Declaració de Davos 2018: cap a una Baukultur d’alta qualitat per a Europa, que va ser
finalment subscrita i signada pels ministres de cultura dels estats signants del Conveni Cultural
Europeu i dels estats observadors del Consell d’Europa, i per representants de la UNESCO,
ICCROM (Centre Internacional d’Estudis per a la Conservació i la Restauració dels béns
Culturals), el Consell d’Europa, la Comissió Europea, el Consell d’Arquitectes d’Europa, el
Consell Europeu d’Urbanistes, ICOMOS Internacional i Europa Nostra;
Atès que el Consell de Govern de la CAIB, i a proposta de la Conselleria de Cultura, Participació
i Esports, va acordar el 15 de març de 2019 l’adhesió a la Declaració de Davos;
Atès que la Demarcació de Menorca del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears ha
sol·licitat a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca la seva adhesió a aquesta declaració;
Tal com es desprèn del text de la declaració, que s’adjunta amb aquesta proposta, el concepte
de Baukultur s’aplica a l’urbanisme i a l’arquitectura, i fa referència al paper fonamental de la
cultura en l’entorn construït i a la necessitat de fomentar un espai construït de qualitat i
d’estimular la identitat comuna d’Europa;
Atès que, en aquest context, la Declaració de Davos estableix que les polítiques s’han de dur a
terme a partir d’enfocaments sostenibles i subratlla el valor i el caràcter irreemplaçable del
paisatge i del patrimoni cultural d’Europa; i, així mateix, posa l’accent no només en les ciutats i
les àrees urbanes, sinó també en la perifèria i en les àrees rurals i en la seva interconnexió;
Atès que la Baukultur abasta totes les activitats humanes que modifiquen l’entorn construït en
conjunt, en què s’inclouen tots els valors dissenyats i construïts que s’insereixen en el medi
natural i s’hi relacionen; així, doncs, comprèn els edificis existents i inclou monuments i altres
elements del patrimoni cultural, com també el disseny i la construcció d’edificis moderns,
infraestructures, espais públics i paisatges;
PROPÒS al Ple de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca l’adopció dels acords següents:
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1. L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca s’adhereix a la Declaració de «Davos 2018: cap a una
Baukultur d’alta qualitat per a Europa».
2. Traslladar aquest acord a la Demarcació de Menorca del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les
Illes Balears.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/330013698#t=18m33s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/330013698#t=19m32s)
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).
6. Proposta de ratificar la Resolució d’Alcaldia número 38/2019, de dia 22 de març de
2019, relativa a l’aprovació de la delimitació de l’àrea de regeneració i renovació urbana
del nucli històric de Ciutadella (exp. 2019/003003) (https://vimeo.com/330013698#t=21m05s)
La senyora Gomila Lluch, alcaldessa, dóna compte de la proposta d’Alcaldia de dia 27 de març
de 2019 de ratificació de la Resolució d’Alcaldia número 38/2019, dictaminada a la Comissió
Informativa ordinària de Territori i Entorn, de dia 5 d’abril de 2019, amb el vot favorable dels
representants del PSM (1), del PSOE (1) i de GxC (1); i la reserva de vot dels representants del
PP (2) i d’UPCM (1), que diu:
«Vista la resolució d'Alcaldia núm, 38/2019 de 22 de març de 2019, que, literalment copiada, diu:
"Antecedents
En el Boletín Oficial del Estado, de 10 de març del 2018, es publicà el Reial decret 106/2018, de
9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal de l’Habitatge 2018-2021. En aquesta disposició
normativa, al capítol vuitè, regula el programa de foment de la regeneració i la renovació urbana
i rural, i el seu objecte és el finançament de la realització conjunta d’obres de rehabilitació en
edificis i habitatges, i les de renovació o urbanització d’espais públics dins d’àmbits d’actuació
denominats àrea de regeneració i renovació urbana o rural prèviament delimitats.
El programa preveu ajuts que van dirigits al foment de la conservació, a la millora de l’eficiència
energètica, a la implantació de l’accessibilitat universal dels habitatges i edificis, i també del medi
urbà, on es desenvolupa la vida de la gent del poble, i, per tant, inclou en aquest darrer apartat
consolidació, pavimentació, jardineria, infraestructures, instal·lacions, serveis d’abastiment
d’aigua i sanejament, enllumenat. En darrer terme, cal destacar que també són subvencionables
els costos de redacció de projectes, direccions d’obra, informes tècnics i certificacions
necessàries, i les despeses derivades de la gestió administrativa.
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A l’article 49 del Reial decret 106/2018, es preveu que les comunitats autònomes hauran de
remetre al Ministeri de Foment, les propostes d’actuacions en àrees de regeneració i renovació
urbana. En aquest sentit en el BOIB número 23, de 21 de febrer del 2019, ha sortit publicada la
Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual s’estableix el procediment de
selecció de les propostes presentades per accedir al finançament de les actuacions de
regeneració i renovació urbana i rural de l’any 2019.
La resolució preveu com a requisits la delimitació de l’àrea de regeneració i renovació urbana, i
que aquesta tengui almenys un 70 % de l’edificabilitat, excloses plantes inferiors destinades a
altres usos existents dins l’àrea de regeneració i renovació urbana i rural, tengui com a
destinació l’ús residencial d’habitatge. A més, valora com a prioritàries les actuacions, com la
d’avui proposada, quan afectin àmbits inclosos en àrees declarades conjunts històrics.
De fet, en la proposta presentada per accedir al finançament de les actuacions de regeneració i
renovació del conjunt històric de Ciutadella, existeixen necessitats de millora del teixit
residencial, necessitats de renovació de la urbanització d’espais públics urbans i equipaments
públics. Es tracta, en definitiva, de treballar amb l’objectiu de valorar les qualitats singulars del
centre històric de Ciutadella i revitalitzar-lo en el seu ús per l’habitatge permanent, i fer més
assequible la seva rehabilitació, fer possible l’accessibilitat als habitatges amb població amb
dificultats de mobilitat, i millorar l’embelliment i els serveis per a tots.
La delimitació és la configurada pel Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric Artístic de
Ciutadella de Menorca, publicat al BOCAIB de 24 d’abril de 1999.
Fonaments de dret
Art. 48 del Reial decret 106/2008, que regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021; Resolució del
Conseller de Territori, Energia i Mobilitat, per la qual s’estableix el procediment de selecció de les
propostes presentades per accedir al finançament de les actuacions de regeneració i renovació
urbana i rural per a l’any 2019; article 21.1 de la Llei 7/1985, de bases de règim local que
atribueix a l’Alcaldia la competència per adoptar els acords que no estiguin assignats als altres
òrgans de l’Ajuntament;
RESOLC
Primer. Aprovar la delimitació de l’àrea de regeneració i renovació urbana del nucli històric de
Ciutadella, d’acord amb la documentació adjunta.
Segon. Aprovar la documentació escrita i gràfica que acompanya la delimitació de l’àrea de
regeneració i renovació urbana de Ciutadella de Menorca, requerida en el punt 5 de l’annex, de
la resolució del Conseller de Territori, Energia i Mobilitat que estableix el procediment de selecció
de propostes per accedir al finançament de les actuacions de regeneració i renovació urbana.
Tercer. Sol·licitar a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears la
inclusió de l’àrea de regeneració i renovació urbana la zona del nucli antic de Ciutadella de
Menorca, en el programa de Foment de la regeneració i renovació urbana previst en el Reial
decret 106/2018, de 9 de març, que regula el Pla Estatal de l’Habitatge 2018-2021.
Quart. Elevar al Plenari de l’Ajuntament de Ciutadella el present acord per a la seva ratificació.
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Quint. Donar publicitat de la delimitació de l’àrea de regeneració i renovació urbana del nucli
històric de Ciutadella, així com de les ajudes previstes per la millora dels habitatges que es
preveuen en el Reial decret 106/2018, de 9 de març."
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA
Ratificar la resolució d'Alcaldia núm. 38/2019, de dia 22 de març de 2019, relativa a l'aprovació
de la delimitació de l’àrea de regeneració i renovació urbana del nucli històric de Ciutadella,
d’acord amb la documentació adjunta.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/330013698#t26m28s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/330013698#t=27m40s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/330013698#t=28m12s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/330013698#t=29m44s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/330013698#t=30m10s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/330013698#t=31m05s)
Acord
Se sotmet la proposta de ratificació de la Resolució d’Alcaldia número 38/2019 a votació, que
S’APROVA per unanimitat (19 vots a favor dels 21 membres que, de fet i dret, componen
aquest ple).
7. Proposta d’aprovar la recuperació del 100 % de les retribucions dels empleats
municipals durant les baixes per incapacitat laboral temporal (2019/003518)
(https://vimeo.com/330013698#t=32m32s)
El senyor Salord Justo, regidor delegat, dóna compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
Seguretat Ciutadana (Servei de Recursos Humans), de dia 2 d’abril de 2019, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió ordinària celebrada el dia 4 d’abril de
2019, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vots (PP i UPCM), que diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans, amb data del 29-03-2019, que,
copiat literalment, diu:
"L’article 48.1 del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral, i l’article 53.1 del Pacte del Personal
Funcionari de l’Ajuntament de Ciutadella establien que es completarà el subsidi econòmic
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percebut pels empleats per compte de la Seguretat Social amb la quantitat necessària fins
arribar al 100 % de totes les retribucions que li correspongués percebre en actiu.
Però amb l’entrada en vigor del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, mitjançant el seu article 9 se suspenia l’aplicació
dels articles esmentats i de la prestació econòmica del 100 % durant la baixa per incapacitat
laboral temporal.
En el seu lloc, s’apliquen, des de llavors, els següents límits màxims generals en les baixes per
contingències comunes:
Dies

Percentatge complement retribucions

Del dia 1r al dia 3r de baixa

50 % de les retribucions

Del dia 4t al dia 20è de baixa

75 % de les retribucions

A partir del 21è dia de baixa

100 % de les retribucions

No obstant, la disposició addicional quinquagèsima quarta de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
pressuposts generals de l’Estat per a 2018, sense la derogació expressa de l’article 9 del RDL
20/2012 que permeti entendre que s’aixeca la suspensió operada per aquell, torna habilitar les
administracions per complementar el subsidi durant la baixa per incapacitat temporal fins al 100
% de les seves retribucions des del primer dia de baixa, amb la prèvia negociació col·lectiva en
cada administració, en els següents termes:
«Disposició addicional quinquagèsima quarta. Prestació econòmica en la situació
d’incapacitat temporal del personal al servei de les administracions públiques i dels
organismes i les entitats públiques dependents d’aquestes
Un. Cada Administració Pública podrà determinar, amb la prèvia negociació col·lectiva, les
retribucions a percebre pel personal al seu servei o al dels organismes i les entitats públiques
dependents, en situació d’incapacitat temporal i en el cas del personal funcionari al qual se li
hagi expedit llicència per malaltia, d’acord amb les regles següents:
1a Respecte del personal funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el
personal estatutari i laboral, es podrà establir un complement retributiu des del primer dia
d’incapacitat temporal que, sumat a la prestació del Règim General de la Seguretat Social, arribi
fins a un màxim del cent per cent de les seves retribucions fixes del mes d’inici de la incapacitat
temporal.
2a Respecte del personal funcionari inclòs en el Règim de Mutualisme Administratiu, d’acord
amb el règim retributiu establert en la seva normativa, a més del subsidi d’incapacitat temporal,
cada administració pública podrà acordar, amb la prèvia negociació col·lectiva, per al període de
temps que no comprengui l’aplicació del subsidi d’incapacitat temporal, la percepció de fins al
cent per cent de les retribucions, bàsiques i complementàries, corresponents a les seves
retribucions fixes del mes d’inici de la incapacitat temporal. Durant la percepció del subsidi per
incapacitat temporal, aquest podrà ser complementat per l’òrgan encarregat de la gestió de
personal, amb la prèvia negociació col·lectiva, fins arribar com a màxim al cent per cent de les
retribucions que el funcionari hagués percebut el mes d’inici de la incapacitat temporal.
Per al període de temps en el qual ja s’apliqui el subsidi per incapacitat temporal, s’estarà al que
es prevegi en la seva actual normativa reguladora.
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Dos. Per a la determinació del previst en els apartats anteriors, podran, si escau, establir-se
diferents escenaris retributius en funció del tipus de contingència que hagi donat lloc a la
incapacitat temporal o a la durada d’aquesta, sense que en cap cas el règim de seguretat social
de pertinença pugui justificar un tracte més perjudicial per a un o altre col·lectiu, i computar amb
aquesta finalitat tant les prestacions o subsidis als quals es tengui dret com a les retribucions
que s’abonin per l’administració respectiva, per la qual cosa dita administració haurà d’aprovar,
d’acord amb el previst en l’apartat anterior, l’abonament d’unes retribucions que permetin
garantir aquesta equivalència de percepcions.
Els supòsits d’incapacitat temporal derivats de contingències professionals, així com els que
afectin la dona en estat de gestació, hauran de tenir necessàriament el tractament més
favorable dels acordats per l’Administració respectiva.
Tres. Per les distintes administracions públiques s’haurà de regular la forma de justificació de les
absències per causa de malaltia o que donin lloc a una incapacitat temporal, mitjançant
l’exigència del corresponent comunicat de baixa o documentació acreditativa, segons
procedeixi, des del primer dia d’absència.
Quatre. Cada administració pública dissenyarà un pla de control de l’absentisme, que haurà de
ser objecte de difusió pública, a través del respectiu portal de transparència. En el portal
esmentat seran igualment objecte de publicació les dades d’absentisme, classificades per la
seva causa, amb una periodicitat almenys semestral.
(...)»
Atesa la nova regulació, i atès que es proposa per part de l’equip de govern de l’Ajuntament de
Ciutadella la restauració del complement de fins al 100 % de les retribucions des del primer dia
de baixa per incapacitat temporal;
Atès que en la mesa negociadora del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Ciutadella,
en sessió de dia 13-03-2019, es va arribar a un acord sobre aquesta proposta en els següents
termes:
«Incapacitat temporal del personal funcionari i laboral
1. En els supòsits d’incapacitat laboral temporal legalment declarada i mentre duri, l’Ajuntament
completarà el subsidi econòmic percebut pel personal funcionari i laboral per compte de la
Seguretat Social amb la quantitat necessària fins arribar al 100 % de totes les retribucions fixes
del mes d’inici de la incapacitat temporal des del primer dia de baixa.
2. Els empleats que s’absentin o causin baixa per malaltia o accident hauran de comunicar
aquesta contingència al més aviat possible a l’Ajuntament i, en tot cas, fer arribar el certificat de
baixa dins el termini legalment establert o la documentació acreditativa, segons procedeixi, des
del primer dia d’absència.
3. L’Ajuntament podrà comprovar l’estat de la malaltia o de l’accident al·legat per l’empleat, per
justificar la seva absència al treball, mitjançant reconeixement mèdic. La negativa del treballador
a aquesta comprovació podrà determinar la suspensió dels drets econòmics»;
Per tot l’exposat, procedeix que el regidor delegat en matèria de recursos humans, amb l’informe
previ de l’òrgan interventor, emeti una proposta administrativa, si així ho considera, per tal que
l’òrgan competent adopti un acord sobre el següent:
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PRIMER: Que el Ple de l’Ajuntament de Ciutadella aprovi el següent acord sobre recuperació
del 100 % de les retribucions dels empleats municipals en cas d’incapacitat laboral temporal des
del primer dia de baixa:
«Incapacitat temporal del personal funcionari i laboral
1. En els supòsits d’incapacitat laboral temporal legalment declarada i mentre duri, l’Ajuntament
completarà el subsidi econòmic percebut pel personal funcionari i laboral per compte de la
Seguretat Social amb la quantitat necessària fins arribar al 100 % de totes les retribucions fixes
del mes d’inici de la incapacitat temporal des del primer dia de baixa.
2. Els empleats que s’absentin o causin baixa per malaltia o accident hauran de comunicar
aquesta contingència el més aviat possible a l’Ajuntament i, en tot cas, hauran de fer arribar el
certificat de baixa dins el termini legalment establert o la documentació acreditativa, segons
procedeixi, des del primer dia d’absència.
3. L’Ajuntament podrà comprovar l’estat de la malaltia o de l’accident al·legat per l’empleat, per
justificar la seva absència al treball, mitjançant reconeixement mèdic. La negativa del treballador
a aquesta comprovació podrà determinar la suspensió dels drets econòmics»
SEGON: Aquest acord entrarà en vigor a partir de la data de la seva aprovació pel Ple de
l’Ajuntament, independentment de la data de publicació al BOIB.
S’informa de tot l’exposat i és el parer de qui subscriu, i se sotmet a qualsevol altra consideració
millor fonamentada en dret, per a coneixement de l'autoritat competent que, no obstant, amb el
seu superior criteri, ho resoldrà, amb la prèvia ncorporació a l'expedient dels informes
addicionals d'altres departaments municipals, que, si així es considera, es puguin sol·licitar."
PROPOSA:
PRIMER: Que el Ple de l’Ajuntament de Ciutadella aprovi el següent acord sobre recuperació
del 100 % de les retribucions dels empleats municipals en cas d’incapacitat laboral temporal des
del primer dia de baixa:
«Incapacitat temporal del personal funcionari i laboral
1. En els supòsits d’incapacitat laboral temporal legalment declarada i, mentre duri, l’Ajuntament
completarà el subsidi econòmic percebut pel personal funcionari i laboral per compte de la
Seguretat Social amb la quantitat necessària fins arribar al 100 % de totes les retribucions fixes
del mes d’inici de la incapacitat temporal des del primer dia de baixa.
2. Els empleats que s’absentin o causin baixa per malaltia o accident hauran de
comunicaraquesta contingència al més aviat possible a l’Ajuntament i, en tot cas, fer arribar el
certificat de baixa dins el termini legalment establert o la documentació acreditativa, segons
procedeixi, des del primer dia d’absència.
3. L’Ajuntament podrà comprovar l’estat de la malaltia o de l’accident al·legat per l’empleat, per
justificar la seva absència al treball, mitjançant reconeixement mèdic. La negativa del treballador
a aquesta comprovació podrà determinar la suspensió dels drets econòmics»
SEGON: Aquest acord entrarà en vigor a partir de la data de la seva aprovació pel Ple de
l’Ajuntament, independentment de la data de publicació al BOIB.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
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Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/330013698#t=36m15s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/330013698#t=37m29s)
Intervé el senyor Salord Justo (https://vimeo.com/330013698#t=39m07s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/330013698#t=41m06s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per devuit (18) vots a favor (6 PSM MxM, 4
PSOE, 3 GxC, 4 PP i 1 del regidor no-adscrit): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria
Gomila Lluch, el senyor José Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS
SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora
Laura ANGLADA SEARA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra
MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD
JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA
MORENO, el senyor Sebastià SERVERA MOLL, 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; i una (1)
abstenció de vot (UPCM): la del senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO.
8. Proposta d’aprovar la bonificació de l’IBI de l’exercici 2018 sol·licitat pel Cercle ArtísticSocietat Cultural (exp. 2017/012356) (https://vimeo.com/330013698#t=42m40s)
Intervé l’alcaldessa per a dir que es farà el debat conjunt dels punts 8, 9, 10 i 11 de l’ordre del dia
i la votació per separat.
El senyor López Bosch, regidor delegat, dóna compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
Seguretat Ciutadana (Servei de Gestió Tributària), de dia 3 d’abril de 2019, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió ordinària celebrada el dia 4 d’abril de
2019, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vots (PP i UPCM), que diu:
«Atès que en data del 7 de desembre de 2017 (Registre d'entrada núm. 021271/2017), el
CERCLE ARTÍSTIC DE CIUTADELLA presenta escrit davant l'Ajuntament de Ciutadella, i
sol·licita la bonificació dels rebuts d'IBI corresponents a l'exercici 2018, amb relació als immobles
amb referències cadastrals 1484128EE7218S0001QE i 1484103EE7218S0001FE;
Atès que en la mateixa sol·licitud de bonificació, s’adjunta còpia del model 036, on queda
acreditat que el CERCLE ARTÍSTIC DE CIUTADELLA està donat d'altra a l'epígraf d'activitats
culturals;
Atès que, una vegada revisada tota la documentació aportada per l'entitat cultural, i seguint els
criteris generals establerts per l'Ajuntament de Ciutadella, imprescindibles per poder optar a la
bonificació de l'impost de béns immobles, es constata que:
1. L'entitat cultural és una entitat sense ànim de lucre.
2. L'entitat cultural està registrada al Registre d'Entitats de la CAIB i de l'Ajuntament de
Ciutadella.
14

3. L'entitat cultural realitza activitats adreçades a infants, gent gran o a col·lectius en risc
d'exclusió social;
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella, a l’Ordenança fiscal núm.1, reguladora de l'impost sobre
béns immobles, estableix, a l’article 5·5 que gaudiran d'una bonificació de fins al 95 % de la
quota de l'impost els immobles en els quals es desenvolupin activitats econòmiques que siguin
declarades d'especial interès o d’utilitat municipal pel fet de concórrer-hi circumstàncies socials,
culturals, històriques i artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin aquesta declaració;
Atès que, una vegada consultades les dades cadastrals dels immobles objecte de la bonificació,
es determina que:
El 67 % de l’espai de l’immoble 1484103EE7218S0001FE es destina a activitats culturals.
El 100 % de l’espai de l’immoble 1484128EE7218S0001QE es destina a activitats culturals;
Atès que, una vegada consultades les dades amb l'Oficina de Recaptació Municipal, les dues
liquidacions d'IBI corresponents a les referències cadastrals abans citades ja han estat
abonades;
Vist l'informe emès pel pel tècnic del Servei en data del 29-03-19;
Per tot l'exposat,
PROPÒS:
PRIMER: Aprovar una bonificació del 67,00 % del rebut de l'impost de béns immobles amb
referència cadastral 1484103EE7218S0001FE al CERCLE ARTÍSTIC DE CIUTADELLA de
l'exercici 2018, per tots els motius exposats anteriorment.
SEGON: Aprovar una bonificació del 95,00 % del rebut de l'impost de béns immobles amb
referència cadastral 1484128EE7218S0001QE al CERCLE ARTÍSTIC DE CIUTADELLA de
l'exercici 2018, per tots els motius exposats anteriorment.
TERCER: Retornar al CERCLE ARTÍSTIC DE CIUTADELLA (G07048440) el imports que es
relacionen a continuació:
. Immoble 1484103EE7218S0001FE.........791,87€
. Immoble 1484128EE7218S0001QE........161,04€
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
El senyor López Bosch dóna compte de les propostes números 8, 9, 10 i 11 de l’ordre del dia.
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/330013698#t=47m04s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/330013698#t=49m05s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/330013698#t=49m50s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/330013698#t=53m19s)
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Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/330013698#t=56m04s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/330013698#t=57m39s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/330013698#t=58m20s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/330013698#t=58m52s)
Intervé el senyor Pons Pons (https://vimeo.com/330013698#t=59m06s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/330013698#t=59m22s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/330013698#t=1h00m30s)
Acord (https://vimeo.com/330013698#t=1h00m50s)
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per devuit (18) vots a favor (6 PSM MxM, 4
PSOE, 3 GxC, 4 PP i 1 del regidor no-adscrit): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria
Gomila Lluch, el senyor José Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS
SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora
Laura ANGLADA SEARA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra
MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD
JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA
MORENO, el senyor Sebastià SERVERA MOLL, 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; i una (1)
abstenció de vot (UPCM): la del senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO.
9. Proposta d’aprovar la bonificació de l’IBI de l’exercici 2019 sol·licitat pel Cercle ArtísticSocietat Cultural (exp. 2019/000905) (https://vimeo.com/330013698#t=42m40s)
Es transcriu la proposta de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de
dia 3 d’abril de 2019, dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en
sessió ordinària celebrada el dia 4 d’abril de 2019, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3
reserves de vot (PP i UPCM), i que ha estat tractada en el punt 8:
«Atès que en data 15 de gener de 2019 (Registre d'entrada núm.000778/2019) el CERCLE
ARTÍSTIC DE CIUTADELLA presenta escrit davant l'Ajuntament de Ciutadella, i sol·licita la
bonificació dels rebuts d'IBI corresponents a l'exercici 2019, amb relació als immobles amb
referències cadastrals 1484128EE7218S0001QE i 1484103EE7218S0001FE;
Atès que, en la mateixa sol·licitud de bonificació, s’adjunta còpia del Model 036 on queda
acreditat que el CERCLE ARTÍSTIC DE CIUTADELLA està donat d'alta a l'epígraf d'activitats
culturals;
Atès que, una vegada revisada tota la documentació aportada per l'entitat cultural, i seguint els
criteris generals establerts per l'Ajuntament de Ciutadella, imprescindibles per poder optar a la
bonificació de l'impost de béns immobles, es constata que:
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1. L'entitat cultural és una entitat sense ànim de lucre.
2. L'entitat cultural està registrada al Registre d'Entitats de la CAIB i de l'Ajuntament de
Ciutadella.
3. L'entitat cultural realitza activitats dirigides a infants, gent gran, o col·lectius en risc d'exclusió
social;
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella, a l’Ordenança fiscal núm.1, reguladora de l'impost sobre
béns immobles, estableix a l’article 5·5 que gaudiran d'una bonificació de fins al 95 % de la
quota de l'impost els immobles en els quals es desenvolupin activitats econòmiques que siguin
declarades d'especial interès o d’utilitat municipal pel fet de concórrer-hi circumstàncies socials,
culturals, històriques i artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin aquesta declaració;
Atès que, una vegada consultades les dades cadastrals dels immobles objecte de la bonificació,
es determina que:
• El 67 % de l’espai de l’immoble 1484103EE7218S0001FE es destina a activitats culturals.
• El 100 % de l’espai de l’immoble 1484128EE7218S0001QE es destina a activitats culturals;
Vist l'informe del tècnic del Servei de data del 29-03-19;
Per tot l'exposat,
PROPÒS:
PRIMER: Aprovar una bonificació del 67,00 % del rebut de l'impost de béns immobles amb
referència cadastral 1484103EE7218S0001FE al CERCLE ARTÍSTIC DE CIUTADELLA de
l'exercici 2019, per tots els motius exposats anteriorment.
SEGON: Aprovar una bonificació del 95,00 % del rebut de l'impost de béns immobles amb
referència cadastral 1484128EE7218S0001QE al CERCLE ARTÍSTIC DE CIUTADELLA de
l'exercici 2019, per tots els motius exposats anteriorment.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Les intervencions dels punts 8, 9, 10 i 11 queden reflectides al punt 8 de l’ordre del dia.
Acord (https://vimeo.com/330013698#t=1h01m20s)
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per devuit (18) vots a favor (6 PSM MxM, 4
PSOE, 3 GxC, 4 PP i 1 del regidor no-adscrit): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria
Gomila Lluch, el senyor José Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS
SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora
Laura ANGLADA SEARA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra
MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD
JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA
MORENO, el senyor Sebastià SERVERA MOLL, 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; i una (1)
abstenció de vot (UPCM): la del senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO.

17

10. Proposta d’aprovar la bonificació de l’IBI de l’exercici 2018 sol·licitat pel Casino 17 de
Gener (exp. 2016/010795) (https://vimeo.com/330013698#t=42m40s)
Es transcriu la proposta de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de
dia 3 d’abril de 2019, dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en
sessió ordinària celebrada el dia 4 d’abril de 2019, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3
reserves de vot (PP i UPCM), i que ha estat tractada en el punt 8:
«Atès que, en data 10 de gener de 2018 (registre d'entrada núm. 000436/2018), el CASINO 17
DE GENER presenta escrit davant l'Ajuntament de Ciutadella, i sol·licita, entre altres coses, la
bonificació dels rebuts d'IBI corresponents a l'exercici 2018, amb relació a l’immoble amb
referència cadastral 1986107EE7218N0001BK;
Atès que a l’expedient de referència consta còpia del model 036, on queda acreditat que el
CASINO 17 DE GENER està donat d'altra a l'epígraf d'activitats culturals;
Atès que, una vegada revisada tota la documentació aportada per l'entitat cultural, i seguint els
criteris generals establerts per l'Ajuntament de Ciutadella, imprescindibles per poder optar a la
bonificació de l'impost de béns immobles, es constata que:
1. L'entitat cultural és una entitat sense ànim de lucre.
2. L'entitat cultural està registrada al Registre d'Entitats de la CAIB i de l'Ajuntament de
Ciutadella.
3. L'entitat cultural realitza activitats adreçades a infants, a gent gran, o a col·lectius en risc
d'exclusió social;
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella, a l’Ordenança fiscal núm.1, reguladora de l'impost sobre
béns immobles, estableix a l’article 5·5 que gaudiran d'una bonificació de fins al 95 % de la
quota de l'impost els immobles en els quals es desenvolupin activitats econòmiques que siguin
declarades d'especial interès o d’utilitat municipal pel fet de concórrer-hi circumstàncies socials,
culturals, històriques i artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin aquesta declaració;
Atès que, una vegada consultades les dades cadastrals de l’immoble objecte de la bonificació,
es determina que:
El 78 % de l’espai de l’immoble 1986107EE7218N0001BK es destina a activitats culturals;
Atès que, una vegada consultades les dades amb l'Oficina de Recaptació Municipal, la liquidació
d'IBI corresponent a la referència cadastral abans citada ja ha estat abonada;
Vist l'informe emès pel tècnic del Servei;
Per tot l'exposat,
PROPÒS:
PRIMER: Aprovar una bonificació del 78,00 % del rebut de l'impost de béns immobles amb
referència cadastral 1986107EE7218N0001BK al CASINO 17 DE GENER de l'exercici 2018, per
tots els motius exposats anteriorment.
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SEGON: Retornar al CASINO 17 DE GENER (G07051923) 3.395,26 € corresponents al 78 %
de l'import d'IBI de l'exercici 2018.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Les intervencions dels punts 8, 9, 10 i 11 queden reflectides al punt 8 de l’ordre del dia.
Acord (https://vimeo.com/330013698#t=1h01m55s)
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per devuit (18) vots a favor (6 PSM MxM, 4
PSOE, 3 GxC, 4 PP i 1 del regidor no-adscrit): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria
Gomila Lluch, el senyor José Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS
SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora
Laura ANGLADA SEARA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra
MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD
JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA
MORENO, el senyor Sebastià SERVERA MOLL, 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; i una (1)
abstenció de vot (UPCM): la del senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO.
11. Proposta d’aprovar la bonificació de l’IBI de l’exercici 2019 sol·licitat pel Casino 17 de
Gener (exp. 2019/001345) (https://vimeo.com/330013698#t=42m40s)
Es transcriu la proposta de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de
dia 3 d’abril de 2019, dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en
sessió ordinària celebrada el dia 4 d’abril de 2019, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3
reserves de vot (PP i UPCM), i que ha estat tractada en el punt 8:
«Atès que, en data del 29 de gener de 2019 (registre d'entrada núm.001685/2019), el CASINO
17 DE GENER presenta escrit davant l'Ajuntament de Ciutadella sol·licitant la bonificació dels
rebuts d'IBI corresponents a l'exercici 2018 amb relació a l’immoble amb referència cadastral
1986107EE7218N0001BK;
Atès que, en data de l’1-04-19, RE 6017, l'entitat CASINO 17 DE GENER ha presentat una
instància on rectifica la petició de data del 29-01-19 RE 1685, ja que l'exercici que es demana
bonificar és el del 2019 en tost del de 2018;
Atès que, a l’expedient esmentat, consta còpia del model 036, on queda acreditat que el
CASINO 17 DE GENER està donat d'altra a l'epígraf d'activitats culturals;
Atès que, una vegada revisada tota la documentació aportada per l'entitat cultural, i seguint els
criteris generals establerts per l'Ajuntament de Ciutadella, imprescindibles per poder optar a la
bonificació de l'impost de béns immobles, es constata que:
1. L'entitat cultural és una entitat sense ànim de lucre.
2. L'entitat cultural està registrada al Registre d'Entitats de la CAIB i de l'Ajuntament de
Ciutadella.
3. L'entitat cultural realitza activitats adreçades a infants, a gent gran, o a col·lectius en risc
d'exclusió social;
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Atès que l'Ajuntament de Ciutadella, a l’Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'impost sobre
béns immobles, estableix a l’article 5·5 que gaudiran d'una bonificació de fins al 95 % de la
quota de l'impost els immobles en els quals es desenvolupin activitats econòmiques que siguin
declarades d'especial interès o d’utilitat municipal pel fet de concórrer-hi circumstàncies socials,
culturals, històriques i artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin aquesta declaració;
Atès que, una vegada consultades les dades cadastrals de l’immoble objecte de la bonificació,
es determina que:
El 78 % de l’espai de l’immoble 1986107EE7218N0001BK es destina a activitats culturals;
Vist l'informe emès pel tècnic del Servei de data del 29-03-19;
Per tot l'exposat,
PROPÒS:
Aprovar una bonificació del 78,00 % del rebut de l'impost de béns immobles amb referència
cadastral 1986107EE7218N0001BK al CASINO 17 DE GENER de l'exercici 2019, per tots els
motius exposats anteriorment.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Les intervencions dels punts 8, 9, 10 i 11 queden reflectides al punt 8 de l’ordre del dia.
Acord (https://vimeo.com/330013698#t=1h02m18s)
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per devuit (18) vots a favor (6 PSM MxM, 4
PSOE, 3 GxC, 4 PP i 1 del regidor no-adscrit): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria
Gomila Lluch, el senyor José Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS
SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora
Laura ANGLADA SEARA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra
MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD
JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA
MORENO, el senyor Sebastià SERVERA MOLL, 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; i una (1)
abstenció de vot (UPCM): la del senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO.
12. Moció del Grup Municipal Popular (PP) d’instar l’equip de govern a complir l’acord de
Ple que es va adoptar per unanimitat dia 21 de setembre de 2017 amb relació a l’estat del
pont de cala Galdana (exp. 2019/003722) (https://vimeo.com/330013698#t=1h02m44s)
El senyor Carrasco Domingo, regidor, dóna compte de la moció del Grup Municipal Popular,
amb registre d’entrada telemàtic número 006063, de dia 2 d’abril de 2019, dictaminada a la
Comissió Informativa ordinària de Territori i Entorn de dia 5 d’abril de 2019 —amb l’esmena del
PP en el sentit d’afegir un segon punt a la moció—, amb el vot favorable dels representants del
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PP (2) i la reserva de vot dels representants del PSM (1), PSOE (1), GxC (1) i UPCM (1). Una
vegada esmenada la moció, diu:
«Atès que al Ple ordinari de dia 21 de setembre de 2017 vaig presentar una moció referent a
l'estat en què es trobava el pont de cala Galdana, que va ser aprovada per unanimitat després
d'acceptar una esmena de l'equip de govern:
Atès que la moció esmentada es denunciava el greu estat que a simple vista presentava
l'estructura del pont de cala Galdana;
Atès que, passats 7 mesos de l'aprovació d'aquesta moció, concretament al Ple d'abril de 2018,
just abans de començar una nova temporada turística i davant la passivitat de l'equip de govern
en un tema com aquest, vaig presentar un prec per instar a complir amb la major brevetat
possible la moció esmentada;
Atès que, al final de la temporada turística del 2018, concretament al Ple de setembre,
continuàvem sense tenir notícies del tema en qüestió, vaig presentar un altre prec per instar, per
tercera vegada, a analitzar el veritable estat del pont de cala Galdana i per instar, una vegada
més, complir aquella moció;
Atès que, actualment, passat més d'un any i mig des que es va aprovar aquella moció i a les
portes de començar una nova temporada turística, seguim sense tenir absolutament cap notícia
de l'estat real del pont de cala Galdana, tot i haver-ho presentat, comptant aquesta vegada, fins
en quatre ocasions al Ple;
Per tot açò, el Grup Municipal Popular presenta davant el Ple la moció següent:
1. Complir, de manera immediata i en un termini màxim de 15 dies (abans del dia 26 d’abril de
2019), l’acord adoptat en sessió ordinària al Ple de dia 21 de setembre de 2017 referent a l’estat
del pont de cala Galdana.
2. Dur a terme i executar les actuacions que es detallin a l’informe en un termini màxim de 30
dies des que es disposi de l’informe en qüestió.»
Intervencions
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/330013698#t=1h04m53s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/330013698#t=1h07m00s)
Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/330013698#t=1h08m21s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/330013698#t=1h13m14s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/330013698#t=1h16m35s)
Intervé el senyor Pons Pons (https://vimeo.com/330013698#t=1h17m42s)
Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/330013698#t=1h18m30s)
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Acord
Se sotmet la moció a votació, que NO S’APROVA per cinc (5) vots a favor (4 PP i 1 UPCM):
els del senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE,
el senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT, el senyor Juan CARRASCO DOMINGO i el senyor José
Felipe NEGRETE CABALLERO; tretze (13) vots en contra (6 PSM MxM, 4 PSOE i 3 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, el senyor Sergio SERVERA MORENO i el senyor Sebastià SERVERA
MOLL; i una (1) abstenció del vot: la del regidor no-adscrit, senyor Diego PONS PONS.
13. Precs i preguntes (https://vimeo.com/330013698#t=1h22m58s)
Es dóna compte dels precs següents:
Precs (https://vimeo.com/330013698#t=1h23m05s)
Precs del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), amb
registre d’entrada 006620, de dia 10 d’abril de 2019, que, traduïts del castellà al català, diuen:
“1. A la urbanització de Son Carrió l'estat d'alguns carrers és lamentable. En concret, les fotos
que adjuntam a aquest escrit corresponen als carrers de sa Perdiu i de sa Cadernera.
Com s’hi pot apreciar, els clots proliferen en la major part de la superfície de la calçada i
molts superen els 10 cm de profunditat, cosa que hi fa perillosa la circulació amb bicicleta o a
peu.
Consultats els veïns sobre aquesta situació, ens manifesten que fa almenys dotze anys que
hi ha un projecte per a reasfaltar aquesta zona, però que quan s'han adreçat als
responsables municipals preguntant sobre els plans per a la reparació de la calçada, se'ls ha
respost amb evasives.
La urbanització de Son Carrió està habitada per un nombre gens menyspreable de residents
i, al mateix temps, suposa un important nucli turístic per la seva situació entre les platges de
Santandria i Cala Blanca, i per l'existència de nombroses instal·lacions hoteleres.
Per tot l'anterior, sol·licitam a l'equip de govern de l'Ajuntament de Ciutadella que realitzi les
gestions necessàries per a tornar a un bon estat de conservació la calçada d'aquests dos
carrers.
2. La transparència de les entitats públiques és un factor de gran importància i no sols en els
mitjans digitals, sinó també a l’hora de facilitar al ciutadà tota la informació que sigui possible
per a fer més senzills els tràmits davant l'administració.
És per açò que sol·licitam de l'equip de govern de l'Ajuntament de Ciutadella que faci les
gestions necessàries perquè tots els edificis on hi hagi serveis municipals i que atenguin el
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públic tenguin a la vista, als accessos, els horaris en què els ciutadans hi poden acudir per a
ser atesos.
José Negrete Caballero”
Intervencions al prec número 1, referent a la urbanització de Son Carrió
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/330013698#t=1h24m05s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/330013698#t=1h26m40s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/330013698#t=1h26m47s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/330013698#t=1h27m49s)
Intervencions al prec número 2, referent a la transparència de les entitats públiques
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/330013698#t=1h28m28s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/330013698#t=1h30m44s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/330013698#t=1h31m52s)

Preguntes (https://vimeo.com/330013698#t=1h32m08s)
Pregunta
de
viva
veu
del
(https://vimeo.com/330013698#t=1h32m10s)

senyor

Carrasco

Domingo

Intervencions a la pregunta (https://vimeo.com/330013698#t=1h32m35s)
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/1OfqyXKG5YW4Lf0GgFV8f2HF9D3Xz0ZP0?
usp=sharing
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s’indiquen, aquests es reprodueixen a la
plataforma Vimeo.
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