Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 11/2019
Caràcter: ordinari
Dia: 17 d’octubre de 2019
Hora: de 19 a 21.15 h en primera convocatòria
Lloc: Saló Gòtic de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Assistents
Alcaldessa presidenta:

Sra. Joana Gomila Lluch

(PSM MxM)

3r tinent alcalde:
4a tinent alcalde:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
1a tinent alcalde
Regidor:
Regidora:
Regidora:
2a tinent alcalde:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:

Sr. José López Bosch
Sra. Laura Anglada Seara
Sr. Andreu Cardona Mir (IND)
Sra. Maria Jesús Bagur Benejam (IND)
Sr. Pere Fiol Benejam
Sr. Damià Moll Cardona
Sra. Noemí Camps Villalonga
Sr. Andreu Bosch Mesquida
Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
Sra. Maria Alexandra Moll Taltavull
Sra. Fàtima Anglada Ametller
Sr. Sergio Servera Moreno
Sr. Antonio Luis Juaneda Cabrisas
Sra. Juana María Pons Torres
Sra. Blanca de Olivar Oliver
Sr. Juan David Benejam Escanellas
Sra. María Antonia Taltavull Fernández
Sr. Eudimio José Carrasco González
Sr. Jaume Anglada Bagur
Sra. Isabel León Martínez

(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSIB-PSOE Ciutadella)
(PSIB-PSOE Ciutadella)
(PSIB-PSOE Ciutadella)
(PSIB-PSOE Ciutadella)
(UP-GxC)
(UP-GxC)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(Cs)
(Cs)
(Cs)

Secretària:
Interventora:

Sra. Caterina Barceló Martí
Sra. Elvira Capó García

Absents
Hi assisteixen tots.
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Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. (Ple ordinari de dia 19-09-2019).
(https://vimeo.com/367234715#t=00m02s)
2. Presa de possessió del càrrec de regidora de la Sra. Isabel León Martínez (exp.
2019/006030). (https://vimeo.com/367234715#t=00m28s)
3. Comunicacions d’Alcaldia. (https://vimeo.com/367234715#t=02m34s)
4. Proposta d’aprovar el nomenament dels regidors que han de participar com a
cavallers per anar a la processó de Sant Antoni 2020 (exp. 2019/010168).
(https://vimeo.com/367234715#t=03m30s)
5. Proposta d’aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal número 13,
reguladora de la taxa per a la prestació del servei de recollida a domicili, transport i
depuració
de
fems
i
residus
sòlids
urbans
(exp.
2019/001118).
(https://vimeo.com/367234715#t=04m48s)
6. Proposta d'aprovar el compte general corresponent a l'exercici 2018, que comprèn el
de l'Ajuntament, els dels patronats d'Escoles Infantils i de l'Hospital Municipal, i el del
Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella de Menorca (exp.
2019/001487). (https://vimeo.com/367234715#t=18m20s)
7. Proposta d’aprovar la concessió d’una bonificació del 95 % de l’ICIO (impost sobre
construccions, instal·lacions i obres) per a l’obertura al públic de la Cova de s’Aigua a
Cala Blanca (exp. 2019/003044). (https://vimeo.com/367234715#t=33m03s)
8. Proposta d’aprovar el programa temporal d’impuls a les tasques de Recursos
Humans i Contractació (exp. 2019/009172).(https://vimeo.com/367234715#t=35m54s)
9. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) d’instar el ministre en funcions, el senyor
Ábalos, a respectar els drets dels residents de viatjar amb descompte de resident
(exp. 2019/010482). (https://vimeo.com/367234715#t=55m11s)
10. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre subvencionar el transport públic per a
malalts (exp. 2019/010518). (https://vimeo.com/367234715#t=1h17m42s)
11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre la porta metàl·lica de Can Saura Miret
(exp. 2019/010483). (https://vimeo.com/367234715#t=1h23m28s)
12. Precs i preguntes https://vimeo.com/367234715#t=1h38m55s)
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari de dia 19-09-2019)
(https://vimeo.com/367234715#t=00m02s)
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 anterior (Ple ordinari del dia 19 de
setembre de 2019).
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Acord
En no haver-hi cap cosa a objectar, se sotmet l’acta a votació, que S’APROVA per unanimitat
(20 vots a favor dels 21 membres que, de fet i dret, componen aquest ple).
2. Presa de possessió del càrrec de regidora de la Sra. Isabel León Martínez (exp.
2019/006030) (https://vimeo.com/367234715#t=00m28s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch, que diu que, rebuda la credencial expedida per la
Junta Electoral Central dia 7 d’octubre del 2019, que designa com a electa la senyora Isabel
León Martínez de la candidatura de Ciudadanos, i que, efectuades les dues declaracions, una
sobre les causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que li proporcioni o li
pugui proporcionar ingressos econòmics, i l’altra sobre els seus béns patrimonials, de
conformitat amb el disposat a l’article 75 de la Llei de bases de règim local, escau que es
procedeixi al jurament o a la promesa del càrrec de regidora d’aquest ajuntament.
A continuació, l’alcaldessa convida la senyora Isabel León Martínez a pujar a la tarima.
Intervé la senyora León Martínez, que diu: Promet complir fidelment les obligacions del càrrec
de regidora de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca amb lleialtat a Espanya, i guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat.
Una vegada feta la promesa, l’alcaldessa li posa la medalla.
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/367234715#t=02m15s)
3. Comunicacions d’Alcaldia (https://vimeo.com/367234715#t=02m34s)
La secretària dóna compte de les comunicacions d’Alcaldia següents:
3.1. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 1648, de dia 8 d’octubre
de 2019, per la qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdits número 19/2019 del present
exercici sota la modalitat de generació de crèdits i transferència entre partides per un import total
de 93.280,71 euros (exp. 2019/010415).
3.2. Resolució d’Alcaldia número 135, de dia 15 d’octubre de 2019, per la qual se nomenen els
representants com a membres del Consell Rector del Patronat Municipal d’Escoles Infantils
quant al personal docent i quant als representants d’associacions de mares i pares dels centres
(exp. 2019/009391).
Els presents acorden que en queden assabentats.
4. Proposta d’aprovar el nomenament dels regidors que han de participar com a cavallers
per
anar
a
la
processó
de
Sant
Antoni
2020
(exp.
2019/010168)
(https://vimeo.com/367234715#t=03m30s)
La senyora Mercadal Marquès, regidora delegada, dona compte de la proposta de l’Àrea
Socioeducativa i de Dinamització Econòmica (Servei de Festes), de dia 1 d’octubre de 2019,
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dictaminada favorablement per unanimitat a la Comissió Informativa Socioeducativa i de
Dinamització Econòmica, en sessió ordinària celebrada el dia 10 d’octubre de 2019, i que diu:
«Atès que s'han de nomenar tres regidors per anar dalt cavall a la processó cívica i religiosa dels
Tres Tocs el dia 17 de gener, festa de Sant Antoni i commemoració de la Conquesta de
Menorca, així com també els regidors que en seran suplents, la regidora que subscriu
PROPOSA:
Que el Ple de l'Ajuntament aprovi la designació dels següents regidors com a cavallers a la
processó del Dia de Sant Antoni 2020:
- Titular: Sra. Fàtima Anglada Ametller. Suplent: Sra. M. Alexandra Moll Taltavull.
- Titular: Sr. Damià Moll Cardona. Suplent: Sra. M. Jesús Bagur Benejam.
- Titular: Sra. M. Antònia Taltavull Fernández. Suplent: Sra. Juana Maria Pons Torres.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
No hi ha intervencions.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
5. Proposta d’aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal número 13,
reguladora de la taxa per a la prestació del servei de recollida a domicili, transport i
depuració
de
fems
i
residus
sòlids
urbans
(exp.
2019/001118)
(https://vimeo.com/367234715#t=04m48s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de dia 8 d’octubre de 2019, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada l’11
d’octubre de 2019, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC), i 3 reserves de vots (PP i Cs), que,
una vegada esmenada de viva veu en sessió plenària pel regidor mateix, en el primer punt
d’acord i en el sentit d’afegir «inicialment», diu:
«Atès que, en data del 14 de febrer de 2019, la inspectora de Consum emet informe de
necessitat amb relació a la modificació puntual de l’Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de
la taxa per a la prestació del servei de recollida a domicili, transport i depuració de fems i
residus sòlids urbans, en el sentit d’incloure a l’article sisè les tarifes corresponents a: Port
Esportiu de Cala en Bosc, Club Nàutic de Ciutadella, Port de Son Blanc i Port urbà de
Ciutadella, d’acord amb el cost que per cada servei ha quantificat l’empresa concessionària
de recollida, transport i tractament de residus al municipi de Ciutadella;
Atès que, a l’informe esmentat, la inspectora de Consum proposa incorporar a l’Ordenança
núm. 13, a l’article 6è, les tarifes següents:
TARIFA
20 (Port Vell)
21 (Port Son Blanc)

RECOLLIDA

TRACTAMENT
5.802,52 €
3.481,51 €

2.991,08 €
939,06 €
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22 (Club Nàutic Ciutadella)
23 (Dàrsena C. en Bosc)

2.785,21 €
2.645,58 €

417,36 €
1.391,20 €

Atès que, en data del 19 d’agost de 2019, es realitza informe tècnic per part de l’enginyer
industrial municipal, on es realitzen una sèrie de consideracions a la documentació
presentada per l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas SA amb relació als costos
de les tarifes relatives als ports i ports esportius de municipis;
Vist que, en data del 27 de setembre de 2019, mitjançant RE 18107, l’entitat Fomento de
Construcciones y Contratas SA presenta una memòria tècnica i econòmica de la programació
i del cost que tindria per al servei la inclusió dels nous punts de recollida en les zones
portuàries, i que respondria al requeriment efectuat basant-se en l’informe de la inspectora de
Consum de data del 12 de setembre de 2019;
Atès que, en data del 4 d’octubre de 2019, l’enginyer industrial municipal emet nou informe
on informa que l’increment previst de la taxa no superarà el cost del servei, i que no troba
inconvenient que es modifiqui l’Ordenança fiscal amb la incorporació de les noves tarifes
basant-se en els costos previstos que suposarà l’ampliació necessària del servei;
Vist l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció de data del 8 d’octubre de 2019;
PROPÒS:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la
taxa per a la prestació del servei de recollida a domicili, transport i depuració de fems i
residus sòlids urbans, i afegir-hi a l’article sisè les tarifes corresponents a: Port Esportiu de
Cala en Bosc, Club Nàutic de Ciutadella, Port de Son Blanc i Port Urbà de Ciutadella, amb el
desglossament següent:
TARIFA
20 (Port Vell)
21 (Port Son Blanc)
22 (Club Nàutic Ciutadella)
23 (Dàrsena C. en Bosc)

RECOLLIDA

TRACTAMENT
5.802,52 €
3.481,51 €
2.785,21 €
2.645,58 €

2.991,08 €
939,06 €
417,36 €
1.391,20 €

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptius, mitjançant l’exposició
d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest ajuntament i en el BOIB, pel termini de trenta dies
hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i podran plantejar les reclamacions
que estimin oportunes.
TERCER. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el
termini anteriorment indicat, que l'acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/367234715#t=07m02s)
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Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/367234715#t=11m17s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/367234715#t=11m48s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/367234715#t=14m55s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/367234715#t=16m58s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per tretze (13) vots a favor (7 PSM MxM, 4
PSIB-PSOE Ciutadella i 2 UP-GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana GOMILA LLUCH, el
senyor José LÓPEZ BOSCH, la senyora Laura ANGLADA SEARA, el senyor Andreu CARDONA
MIR, la senyora Maria Jesús BAGUR BENEJAM, el senyor Pere FIOL BENEJAM, el senyor
Damià MOLL CARDONA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, el senyor Andreu BOSCH
MESQUIDA, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la senyora Maria Alexandra
MOLL TALTAVULL, la senyora Fàtima ANGLADA AMETLLER i el senyor Sergio SERVERA
MORENO; i vuit (8) abstencions de vot (5 PP i 3 Cs): les del senyor Antonio Luis JUANEDA
CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER,
el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS. la senyora María Antonia TALTAVULL
FERNÁNDEZ, el senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA
BAGUR i la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ.
6. Proposta d'aprovar el compte general corresponent a l'exercici 2018, que comprèn el
de l'Ajuntament, els dels patronats d'Escoles Infantils i de l'Hospital Municipal, i el del
Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella de Menorca (exp.
2019/001487) (https://vimeo.com/367234715#t=18m20s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de dia 10 d’octubre de 2019, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, que també actua com a Comissió
Especial de Comptes, en sessió ordinària celebrada l’11 d’octubre de 2019, amb 4 vots a favor
(PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vots (PP i Cs), i que diu:
«La Comissió de Règim Interior, actuant com a Comissió Especial de Comptes, en sessió del 209-19, va informar en sentit favorable el compte referenciat, comprensiu de l’Ajuntament mateix,
dels patronats d’Escoles Infantils i de l’Hospital Municipal i del Consorci per al Desenvolupament
Esportiu de Ciutadella de Menorca.
En el BOIB número 122, amb data del 5-09-19, es publicà un anunci amb el període d’exposició
pública per a la presentació de reclamacions comprès entre els dies 6-09-19 i 8-10-19, ambdós
inclusivament.
Passat el termini d’exposició pública sense haver-se formulat cap al·legació contra el compte
esmentat, escau ara l’aprovació d’aquest per part del Ple Municipal.
Per tot l’exposat, qui subscriu proposa al Ple Municipal:
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Primer. Aprovar el compte general corresponent a l'exercici 2018, comprensiu de l’Ajuntament
mateix, dels patronats d’Escoles Infantils i de l’Hospital Municipal, i del Consorci per al
Desenvolupament Esportiu de Ciutadella de Menorca.
Segon. Remetre el compte general aprovat, juntament amb tota la documentació que la integra,
a la fiscalització del Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, tal
com s'estableix en l'article 212.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
No obstant, el Ple Municipal, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/367234715#t=19m50s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/367234715#t=24m08s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/367234715#t=25m05s)
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/367234715#t=28m24s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/367234715#t=29m32s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/367234715#t=29m58s)
Acord
Es fa la votació separada dels dos punts de la proposta a petició del Grup Municipal Ciudadanos
(Cs).
Se sotmet el primer punt de la proposta a votació, que S’APROVA per tretze (13) vots a
favor (7 PSM MxM, 4 PSIB-PSOE Ciutadella, 2 UP-GxC): els de la Senyora Alcaldessa,
Joana GOMILA LLUCH, el senyor José LÓPEZ BOSCH, la senyora Laura ANGLADA
SEARA, el senyor Andreu CARDONA MIR, la senyora Maria Jesús BAGUR BENEJAM, el
senyor Pere FIOL BENEJAM, el senyor Damià MOLL CARDONA, la senyora Noemí CAMPS
VILLALONGA, el senyor Andreu BOSCH MESQUIDA, la senyora Maria Gràcia MERCADAL
MARQUÈS, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Fàtima ANGLADA
AMETLLER i el senyor Sergio SERVERA MORENO; i vuit (8) abstencions de vot (5 PP i 3
Cs): les del senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la senyora Juana María PONS
TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David BENEJAM
ESCANELLAS, la senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ, el senyor Eudimio José
CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA BAGUR i la senyora Isabel LEÓN
MARTÍNEZ.
Se sotmet el segon punt de la proposta a votació, que S’APROVA per setze (16) vots a favor
(7 PSM MxM, 4 PSIB-PSOE Ciutadella, 2 UP-GxC i 3 Cs): els de la Senyora Alcaldessa, Joana
GOMILA LLUCH, el senyor José LÓPEZ BOSCH, la senyora Laura ANGLADA SEARA, el
senyor Andreu CARDONA MIR, la senyora Maria Jesús BAGUR BENEJAM, el senyor Pere
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FIOL BENEJAM, el senyor Damià MOLL CARDONA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA,
el senyor Andreu BOSCH MESQUIDA, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la
senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Fàtima ANGLADA AMETLLER, el
senyor Sergio SERVERA MORENO, el senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el
senyor Jaume ANGLADA BAGUR i la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ; i cinc (5) abstencions
de vot (PP): les del senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la senyora Juana María PONS
TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David BENEJAM
ESCANELLAS i la senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ.
7. Proposta d’aprovar la concessió d’una bonificació del 95 % de l’ICIO (impost sobre
construccions, instal·lacions i obres) per a l’obertura al públic de la Cova de s’Aigua a
Cala Blanca (exp. 2019/003044) (https://vimeo.com/367234715#t=33m03s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de dia 7 d’octubre de 2019, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada l’11
d’octubre de 2019, amb 5 vots a favor (PSM, PSOE, GxC i Cs); i 2 reserves de vot (PP), i que
diu:
«Vista la sol·licitud formulada per part del CONSELL INSULAR DE MENORCA, en data del 1803-19, per tal d'obtenir la bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres,
aplicada a la llicència d'instal·lació i obres per a l'adequació d'accés al públic i les visites
guiades a la Cova de s'Aigua de Cala Blanca;
Atès que, en data del 2-10-19, mitjançant acord de Junta de Govern, s'ha aprovat la
corresponent liquidació on es detalla la liquidació de l’ICIO per un import de 9.363,48 €;
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 es consideren d'interès municipal, ja que valoren el patrimoni
geològic de Menorca, incrementen l'oferta cultural del municipi i contribueixen a
desestacionalitzar l'oferta turística;
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 liquidació de llicència d'instal·lació i obres per a l'adequació d'accés al públic i les visites
guiades a la Cova de s'Aigua de Cala Blanca, en considerar-se d'especial interès públic i d’utilitat
social.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
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Intervencions
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/367234715#t=34m52s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per setze (16) vots a favor (7 PSM MxM, 4
PSIB-PSOE Ciutadella, 2 UP-GxC i 3 Cs): els de la Senyora Alcaldessa, Joana GOMILA
LLUCH, el senyor José LÓPEZ BOSCH, la senyora Laura ANGLADA SEARA, el senyor Andreu
CARDONA MIR, la senyora Maria Jesús BAGUR BENEJAM, el senyor Pere FIOL BENEJAM, el
senyor Damià MOLL CARDONA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, el senyor Andreu
BOSCH MESQUIDA, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la senyora Maria
Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Fàtima ANGLADA AMETLLER, el senyor Sergio
SERVERA MORENO, el senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume
ANGLADA BAGUR i la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ; i cinc (5) abstencions de vot (PP):
les del senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, la
senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS i la
senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ.
8. Proposta d’aprovar el programa temporal d’impuls a les tasques de Recursos Humans i
Contractació (exp. 2019/009172) (https://vimeo.com/367234715#t=35m54s)
La senyora Gomila Lluch, alcaldessa, dóna compte de la proposta d’Alcaldia de dia 8 d’octubre
de 2019, dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió
ordinària celebrada l’11 d’octubre de 2019, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves
de vots (PP i Cs), i que diu:
«Atès que l'administració local ha de treballar per adequar els serveis municipals a les
necessitats i demandes de la ciutadania, optimitzar els recursos humans dels quals disposa
l’Ajuntament i facilitar la relació entre la ciutadania i l’administració municipal;
Atès que fins al passat mes de juliol un empleat, amb perfil de tècnic, donava suport al Servei de
Recursos Humans i a Contractació quant al seguiment del contracte de RLT, i, a més,
gestionava les ofertes genèriques de feina que es plantejaven com a necessàries per la manca
de borses per cobrir vacants de diferents llocs de feina i el relatiu al seguiment del contracte de
la neteja de dependències municipals;
Atès que les necessitats actuals estan condicionades al fet que l’Ajuntament està elaborant el
projecte de relació de llocs de treball (RLT) amb l'objectiu d'ordenar els diferents llocs de treball
d'acord amb les necessitats dels diferents serveis i de la ciutadania, projecte que es va adjudicar
a l'empresa Nuevos Tiempos Consultores SL (NUTCO); i que les tasques relacionades amb la
seva negociació, aprovació i implementació requeriran un seguiment especial;
A més, altres tasques necessàries queden de banda per la gestió diària del Servei, com serien,
entre d’altres:
- Elaborar l’oferta pública, i tramitar les convocatòries i els processos selectius de provisió de
llocs de treball. Gestionar les borses de feina.
- Planificar, i portar a terme les actuacions i els plans en matèria de riscos laborals.
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- Atendre les demandes sindicals i coordinar la negociació col·lectiva.
- Fer el seguiment de les propostes d’acord que proposin les diferents meses del personal;
Atès que a Contractació, des del Servei, es dona cobertura als expedients de contractació i es
prioritza en funció de les prioritats temporals i/o de finançament, però es planteja com a
necessari arribar més enllà, i és voluntat d'aquest equip de govern, en matèria de contractació:
- Fer el seguiment estricte d'alguns contractes d'administració general, com són neteja d'edificis,
assegurances, i altres.
- «Regularitzar» la normativa de la contractació d'alguns serveis i subministraments que
actualment es tracten com a contractes menors, però que, en ser periòdics, requereixen
l’elaboració dels corresponents plecs i la licitació oberta (compra de material dels serveis
municipals, material elèctric, manteniment d'ascensors, extintors, buidat de fosses...);
Per aquest motiu, els Serveis Jurídics municipals han redactat el corresponent programa
temporal d’impuls a les tasques de serveis jurídics en el qual es considera necessari comptar,
almenys durant el termini d'UN ANY, amb dos tècnics amb perfil jurídic, que serien els
necessaris per mantenir i avançar en la millora del Servei de Recursos Humans i de
Contractació;
Atès que s’ha de tenir en compte que la Llei de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2017
(vigent a dia d’avui) va flexibilitzar la prohibició de no incrementar les plantilles de personal de
cap de les administracions públiques, però, així i tot, l’Ajuntament es troba en un cas
excepcional que requereix adoptar la mesura temporal de disposar de més tècnics per a la
millora del funcionament dels serveis públics;
Atès, per tant, que, per dur aquest programa endavant i poder nomenar dos tècnics com a
personal funcionari interí, és necessari que el Ple de l'Ajuntament declari aquest programa com
a prioritari per a justificar els dos nomenaments excepcionals;
Atès que, quant a sostenibilitat financera, cal dir que aquest seria un programa puntual per als
mesos que van del desembre de 2019 al novembre de 2020, aproximadament, i, per tant,
econòmicament aquest programa seria puntual i extraordinari per UN ANY, i no implicaria un
problema per a la sostenibilitat financera de l'Ajuntament; en tot cas les pròrrogues del programa
hauran de ser informades per Intervenció Municipal abans d’aprovar-les;
PROPÒS:
Aprovar el programa temporal d’impuls a les tasques de Recursos Humans i Contractació, i
declarar-lo com a prioritari a l’efecte de posar de manifest l'excepcionalitat del nomenament de
dos assessors jurídics com a funcionaris interins per dur a terme aquest programa de
reordenació de tasques en ambdós serveis, durant el termini d'un any, i mentre es realitza el
seguiment i la implantació de la RLT i la regularització dels processos de contractació, per
millorar la gestió pública i, en definitiva, oferir un servei adequat.
Segons l’article 16 de la Llei 3/2007 de la funció pública de les Illes Balears, cessaran del seu
càrrec en finalitzar els programes temporals que en motiven el nomenament. Excepcionalment,
per la naturalesa del programa, podran autoritzar-se dues prorrogues d’un any, fins a un màxim
de tres anys en global.
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No obstant, el Ple Municipal, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/367234715#t=38m34s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/367234715#t=42m49s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/367234715#t=49m55s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/367234715#t=52m35s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per setze (16) vots a favor (7 PSM MxM, 4
PSIB-PSOE Ciutadella, 2 UP-GxC i 3 Cs): els de la Senyora Alcaldessa, Joana GOMILA
LLUCH, el senyor José LÓPEZ BOSCH, la senyora Laura ANGLADA SEARA, el senyor Andreu
CARDONA MIR, la senyora Maria Jesús BAGUR BENEJAM, el senyor Pere FIOL BENEJAM, el
senyor Damià MOLL CARDONA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, el senyor Andreu
BOSCH MESQUIDA, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la senyora Maria
Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Fàtima ANGLADA AMETLLER, el senyor Sergio
SERVERA MORENO, el senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume
ANGLADA BAGUR i la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ; i cinc (5) abstencions de vot (PP):
les del senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, la
senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS i la
senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ.
9. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) d’instar el ministre en funcions, el senyor
Ábalos, a respectar els drets dels residents de viatjar amb descompte de resident (exp.
2019/010482) (https://vimeo.com/367234715#t=55m11s)
El senyor Anglada Bagur, portaveu, dona compte de la moció del Grup Municipal Ciudadanos
(Cs), amb registre d’entrada telemàtic 017644, de dia 23 de setembre de 2019, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada l’11
d’octubre de 2019, amb 1 vot a favor (Cs); i 6 reserves de vots (PSM, PSOE, GxC i PP), i que,
traduïda del castellà al català, diu:
Davant de la pujada de les tarifes dels passatges d'avió, en comptes de controlar les
companyies aèries, el ministre Ábalos amenaçava de controlar la renda dels residents que
viatgen, la qual cosa constituiria persecució i discriminació respecte als ciutadans que
utilitzen altres mitjans de transport com l'AVE i tots els altres que també finançam amb els
nostres impostos els residents a les Illes.
El ministre del PSOE Ábalos ha desbarrat fins al punt d'amenaçar i, fins i tot, parlar del
suposat caràcter eventualment “pervers” (sic.) d'exercir el dret dels residents a les Illes de
volar amb el corresponent descompte per a pal·liar els efectes de la insularitat (doble
insularitat, en el cas dels residents menorquins).
A més, també cal tenir en compte que les intencions del ministre són encara més injustes, si
és possible, atès el balanç tan desfavorable de Balears, que rep molt manco del que aporta a
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l'Estat. Efectivament, la balança fiscal és molt desfavorable per a la nostra comunitat, que
aporta al tresor públic estatal any rere any molts de centenars de milions, que en alguns
exercicis han arribat a ser bastants més de 1.000 milions per damunt del que després es rep,
mentre s'han fet inversions multimilionàries per a millorar el transport en regions molt millor
comunicades que la nostra, a l'AVE i a moltes altres infraestructures, i, fins i tot, en aeroports
ruïnosos, tan inútils com els de Ciudad Real o Castelló, “emblemàtics” únicament pels fons
públics que s'hi han malgastat.
Una cosa és ser solidaris i una altra és ser el que col·loquialment s'anomena “beneits”. Tal
com es deia als els Estatuts d'UPCM: “El regionalisme és plenament compatible amb la
solidaritat amb les altres regions. No obstant, no ha de confondre's solidaritat amb
subordinació a interessos econòmics forans. Les regions que aporten més per habitant, com
la nostra, no han de ser les que manco rebin de l'Estat.”
El que cal fer, en sentit diametralment oposat a les declaracions del ministre del PSOE, és,
d'acord amb el programa de Ciutadans, avançar en “un finançament territorial equitatiu,
transparent i eficaç”, que ha de “garantir la igualtat bàsica de tots els ciutadans, amb
independència del seu lloc de residència, en particular, quan es tracta del gaudi dels serveis
públics essencials”, com el transport.
Al Sr. Ábalos li ha sortit una vena inquisitorial, més digna d'un dirigent de la KGB de l'extinta
URSS, que no d'un ministre de Foment. En comptes de centrar-se en els casos de picaresca
i preus abusius d'algunes companyies que a vegades es denuncien, anuncia que es dedicarà
a perseguir i a discriminar els residents que, com tots els menorquins, patim els efectes
adversos de la doble insularitat i, especialment, els que viatgen més, ja sigui per obligació o
per devoció, per realitzar fins i tot activitats tan “perverses” com el turisme, la qual cosa seria
pel seu costat una palpable infracció de l'article 14 de la Constitució, que estableix la igualtat
de tots els espanyols davant la Llei.
Raons per les quals el Grup Municipal de Ciudadanos presenta al Ple de l'Ajuntament de
Ciutadella la moció següent:
1r Instar el ministre en funcions Ábalos a respectar els drets dels menorquins en
particular i dels ciutadans de les Illes en general, i a reconèixer el dret de tots els
residents a viatjar amb el corresponent descompte en els trajectes en els quals
s'aplica.
2n Instar el ministre en funcions Ábalos a complir l'article 14 de la Constitució, sense
discriminar de cap manera cap ciutadà amb residència a les Illes per exercir els seus
drets com a resident.
Intervencions
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/367234715#t=58m55s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/367234715#t=59m53s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/367234715#t=1h03m38s)
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/367234715#t=1h05m22s)
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Intervé el senyor Juaneda Cabrisas, que proposa una esmena in voce a la moció en els dos
punts d’acord, en el sentit que li donarien una redacció diferent; i afegir un tercer punt d’acord,
per la qual cosa quedarien de la manera següent:
Primer: El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern d’Espanya a garantir la universalitat
del descompte per al transport aeri i marítim del 75 % per a residents de les Illes Balears i de la
resta de territoris fora de la península amb les condicions actualment establertes.
Segon: El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella rebutja qualsevol intent de vincular el descompte de
resident amb el nivell de renda i limitar-ne l’ús a un determinat nombre de viatges.
Tercer: El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern d’Espanya a convocar l’Observatori
de Preus i Connectivitat per al transport aeri de Canàries i Balears per al correcte control dels
preus finals i evitar possibles augments abusius de preus.
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/367234715#t=1h07m55s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch, que diu que les esmenes que proposa el Partit
Popular podrien ser objecte d’una moció diferent. (https://vimeo.com/367234715#t=1h11m24s)
Intervé
el
senyor
Anglada
Bagur
(https://vimeo.com/367234715#t=1h11m29s)

per

a

dir

que

no

les

accepten.

Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/367234715#t=1h11m45s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/367234715#t=1h16m01s)
Acord
Se sotmet a votació la moció presentada, que S’APROVA per desset (17) vots a favor (3 Cs, 7
PSM MxM, 2 UP-GxC i 5 PP): els del senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor
Jaume ANGLADA BAGUR, la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ, la Senyora Alcaldessa, Joana
GOMILA LLUCH, el senyor José LÓPEZ BOSCH, la senyora Laura ANGLADA SEARA, el
senyor Andreu CARDONA MIR, la senyora Maria Jesús BAGUR BENEJAM, el senyor Pere
FIOL BENEJAM, el senyor Damià MOLL CARDONA, la senyora Fàtima ANGLADA AMETLLER,
el senyor Sergio SERVERA MORENO, el senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la senyora
Juana María PONS TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David
BENEJAM ESCANELLAS i la senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ; i quatre (4)
vots en contra (PSIB-PSOE Ciutadella): el de la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, el
senyor Andreu BOSCH MESQUIDA, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS i la
senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL.
10. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre subvencionar el transport públic per a
malalts (exp. 2019/010518) (https://vimeo.com/367234715#t=1h17m42s)
La senyora Pons Torres, regidora, dona compte de la moció del Grup Municipal Popular (PP), de
dia 4 d’octubre de 2019, amb registre d’entrada telemàtic 018877 de dia 6 d’octubre de 2019,
dictaminada a la Comissió Informativa Permanent ordinària de Territori i Entorn i Serveis Urbans,
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de dia 11 d’octubre 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 de Cs (1), i que diu:
«Atès que els ciutadans del nostre municipi s’han de desplaçar per necessitat a Maó per anar a
visites a metges especialistes, a urgències o a altres consultes i gestions a l’Hospital Mateu
Orfila;
Atès que això suposa un cert greuge respecte d’altres municipis, els ciutadans dels quals tenen
aquest hospital més proper al seu lloc de residència;
Atès que l’aparcament de l’esmentat centre hospitalari sol estar molt ocupat, la qual cosa fa que
sigui més còmode i pràctic anar-hi amb el transport públic i no amb vehicle privat;
Atès que les competències en matèria de transport públic corresponen al Consell Insular de
Menorca, i en el marc d’aquestes funcions pot establir beneficis per a compensar determinades
situacions, tal com ho ha fet amb altres serveis, esdeveniments o manifestacions;
Per tot això, el Grup Municipal del Partit Popular proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
L’Ajuntament de Ciutadella insta el Consell Insular de Menorca a estudiar i establir un
sistema de compensació dels costos del transport públic (autobús) per al desplaçament
dels ciutadans de Ciutadella per anar a l’Hospital Mateu Orfila a Maó.»
Intervencions
Intervé la senyora Anglada Ametller que demana que s’esclaresqui si «establir» es refereix «al
fet de posar-se d’acord», o de «fundar o instal·lar».(https://vimeo.com/367234715#t=1h19m05s)
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/367234715#t=1h20m55s)
Intervé la senyora Pons Torres per aclarir que «establir» vol dir «posar en pràctica»
(https://vimeo.com/367234715#t=1h21m21s)
Intervé la senyora Anglada Ametller, que diu que troba important matisar aquest «establirà».
Continua dient que nosaltres no «establirem» en la manera del que farem, sinó que
«establirem» en la manera que ens posarem d’acord amb el Consell Insular. Diu que és
important que quedi anotat.(https://vimeo.com/367234715#t=1h22m45s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre la porta metàl·lica de Can Saura Miret
(exp. 2019/010483) (https://vimeo.com/367234715#t=1h23m28s)
La senyora de Olivar Oliver, regidora, dona compte de la moció del Grup Municipal Popular (PP)
de dia 4 d’octubre de 2019, amb registre d’entrada telemàtic 018878, de dia 6 d’octubre de 2019,
dictaminada a la Comissió Informativa Permanent ordinària de Territori i Entorn i Serveis Urbans,
de dia 11 d’octubre de 2019, amb el vot favorable dels representants del PP (2); i la reserva de
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vot dels representants del PSM (2), del PSOE (1), de GxC (1) i de Cs (1), que, traduïda del
castellà al català —i que, una vegada esmenada de viva veu per la regidora mateixa en el sentit
d’eliminar la darrera frase del punt d’acord que diu: «o que dugui a terme qualsevol altra solució
compatible amb la normativa vigent.»—, diu:
Al Grup Municipal del Partit Popular de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca han arribat
reiterades queixes dels vesins del carrer Sant Joan Baptista de Ciutadella, relacionades amb
la porta metàl·lica que al seu dia es va obrir en el mur que rodeja el pati de Can Saura Miret, i
l’objectiu de la qual era facilitar l'entrada i la sortida de vehicles amb motiu de les obres que
s’hi realitzaven.
En ser una porta metàl·lica, a part de l'efecte estètic poc adequat, genera un renou molt
desagradable, amb les molèsties que suposa per als vesins, i que a l'estiu s'accentua
notablement a causa de les activitats municipals. Per exemple, molts de dies a les 7 h del
matí hi entren camions per a carregar i descarregar cadires.
És important ressaltar que Can Saura Miret és una casa senyorial situada en ple nucli antic
de Ciutadella de Menorca, que forma part del conjunt històric cultural de la ciutat, erigida
entre el final del segle XVII i el principi del XVIII, amb un gran enfront exterior d'estil barroc.
L'edifici va ser adquirit i rehabilitat per l'Ajuntament de Ciutadella i, després d'uns 32 mesos
d'obres, amb una inversió aproximada d'uns 6 milions d'euros, i havent transcorregut diversos
anys des de la finalització d’aquestes, crida poderosament l'atenció a aquest grup municipal
que es mantengui l'obertura del mur del pati i que no s'hagin pres les mesures adequades,
com ara evitar-hi els grafits, l’efecte estètic, els renous i altres molèsties.
Afegim a l'anteriorment manifestat que Can Saura Miret disposa d'una entrada de garatge
independent, la qual pot ser utilitzada per evitar d'aquesta manera molèsties als vesins.
Per l'anteriorment exposat, el Grup Municipal del Partit Popular proposa al Ple de
l'Ajuntament de Ciutadella l'adopció de l'acord següent:
El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella insta l'equip de govern municipal que tanqui, sense
més demora, l'espai obert al seu dia en el carrer Sant Joan Baptista, que en retiri la
barrera metàl·lica existent actualment i restitueixi el mur de marès a l’estat inicial.
Intervencions
Intervé el senyor Cardona Mir, que demana a la senyora de Olivar Oliver que li aclareixi què
volen dir quan diuen «sense més demora», si és una cosa immediata, si és una cosa de la
setmana que ve, si és una cosa d’aquí a un any... (https://vimeo.com/367234715#t=1h27m48s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/367234715#t=1h29m30s)
Intervé la senyora de Olivar Oliver, que diu que quan diuen: «sense més demora», volen dir:
«com més prest millor».(https://vimeo.com/367234715#t=1h31m09s)
Intervé el senyor Cardona Mir (https://vimeo.com/367234715#t=1h32m50s)
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Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch, per a dir que si «sense més demora» vol dir «ja» ho
hauran de votar en contra perquè ho faran amb el projecte. Si lleven l’expressió «sense més
demora» (entenent que es farà quan s’executi el projecte), hi faran un vot d’abstenció. Per tant,
sol·licita al PP que esmenin la moció en el sentit indicat; i així podran fer un vot d’abstenció.
(https://vimeo.com/367234715#t=1h34m09s)
Intervé la senyora de Olivar Oliver (https://vimeo.com/367234715#t=1h34m56s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/367234715#t=1h35m24s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/367234715#t=1h36m27s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch, que vol saber si esmena la moció el Grup Popular,
atès que per al PSM MxM és molt important. (https://vimeo.com/367234715#t=1h37m15s)
Intervé la senyora de Olivar Oliver per a dir que el Grup Popular retira l’expressió «sense més
demora» sempre que puguin obtenir alguna resposta més concreta pel que fa a l’espai i al
temps
en
què
es
pugui
dur
a
terme
aquest
projecte.
(https://vimeo.com/367234715#t=1h37m34s)
Intervé el senyor Cardona Mir per a dir que, en teoria, dins el 2020 és quan està previst executar
aquest projecte d’activitats. (https://vimeo.com/367234715#t=1h38m01s)
Intervé l’alcaldessa, Gomila Lluch, per a dir que entenen que aquesta moció es duria a votació
amb dues esmenes en el punt d’acord. Una, que seria retirar «sense més demora»; i una altra,
que seria retirar «o que dugui a terme qualsevol altra solució compatible amb la normativa
vigent.» (https://vimeo.com/367234715#t=1h38m10s)
El punt d’acord que se sotmet a votació, amb les dues esmenes (una del PP i l’altra del PSM
MxM), diu:
El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella insta l'equip de govern municipal que tanqui l'espai
obert al seu dia en el carrer Sant Joan Baptista, que en retiri la barrera metàl·lica existent
actualment i restitueixi el mur de marès a l’estat inicial.
Acord
Se sotmet la moció esmenada a votació, que S’APROVA per vuit (8) vots a favor (5 PP i 3
Cs): els del senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la senyora Juana María PONS
TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David BENEJAM
ESCANELLAS i la senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ, el senyor Eudimio José
CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA BAGUR i la senyora Isabel LEÓN
MARTÍNEZ; i tretze (13) abstencions de vot (7 PSM MxM, 4 PSIB-PSOE Ciutadella i 2
UP-GxC): les de la Senyora Alcaldessa, Joana GOMILA LLUCH, el senyor José LÓPEZ
BOSCH, la senyora Laura ANGLADA SEARA, el senyor Andreu CARDONA MIR, la senyora
Maria Jesús BAGUR BENEJAM, el senyor Pere FIOL BENEJAM, el senyor Damià MOLL
CARDONA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, el senyor Andreu BOSCH MESQUIDA,
la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la senyora Maria Alexandra MOLL
TALTAVULL, la senyora Fàtima ANGLADA AMETLLER i el senyor Sergio SERVERA
MORENO.
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12. Precs i preguntes https://vimeo.com/367234715#t=1h38m55s)
Es dona compte dels precs i de les preguntes següents:
Precs
1. Prec del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic 017937, de
dia 25 de setembre de 2019: (https://vimeo.com/367234715#t=1h39m05s)
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En data del 21-09-2019, a la secció “Sorprende y no sorprende” del diari Menorca, es feia
ressò d’una notícia que aquest grup voldria catalogar com a representativament trista. Es
tracta de l’estat, lamentable, de conservació de l’escut de la nostra ciutat, ubicat a la façana
del nostre ajuntament (perfectament a la vista per a tothom que s’hi fixi). A la foto de data del
25-09-2019 que presentam adjunta, a part d’una altra que també va sortir publicada al diari
recentment, es pot apreciar la greu deterioració que pateix el nostre escut representatiu de
tots els ciutadellencs. És obvi que el material, el marès, està greument erosionat pel pas del
temps i per la falta de manteniment, sobretot a la part inferior de l’escut mateix. A més, els
símbols heràldics estan pràcticament ja desapareguts amb aquesta erosió. No es tracta de
culpar ni aquest consistori ni els anteriors, o tal vegada culpar-los a tots, ja que entre tots s’ha
deixat que passi açò, dia rere dia, any rere any.
PREC
Per l’anteriorment exposat, el Grup Municipal de Ciutadans insta l’equip de Govern a
restablir l’estat original de l’escut de Ciutadella que està a la vista exterior de l’Ajuntament, i
restaurar-lo perquè torni a dotar de la dignitat i del sentiment que ha d’emetre i que es
mereixen aquest escut i aquest poble.
Es presenten adjuntes 2 fotos de l’escut mencionat per comprovar-ne l’estat de conservació.

Jaume Anglada Bagur.
Portaveu C’s Ciutadella.»

Intervencions
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/367234715#t=1h40m44s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/367234715#t=1h41m44s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/367234715#t=1h41m50s)
2. Prec del Grup Municipal Popular (PP), de dia 4 d’octubre de 2019, amb registre
d’entrada telemàtic 018879 de dia 6 d’octubre de 2019, esmenat mitjançant registre
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d’entrada telemàtic 019058, de 7 d’octubre de 2019, que, traduït del castellà al català, diu:
(https://vimeo.com/367234715#t=1h42m57s)
A la plaça Nova de Ciutadella, al costat de l'estàtua de Rafel Oleo i Quadrado, fa
aproximadament quatre mesos es va retirar per part de l'Ajuntament un banc on solen
descansar la gent gran durant el passeig diari. Vist que ha transcorregut un temps que, al nostre
entendre, és més que suficient per a reparar-lo:
SOL·LICITAM a l'Ajuntament de Ciutadella la restitució del banc situat al costat de l'estàtua de
Rafel Oleo i Quadrado a la plaça Nova tan ràpidament com sigui possible.
Ciutadella, 4 d’octubre de 2019
La regidora
Blanca Olivar Oliver
Intervencions
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/367234715#t=1h43m43s)
Intervé la senyora de Olivar Oliver (https://vimeo.com/367234715#t=1h44m31s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/367234715#t=1h45m00s)
3. Prec del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic 018989, de
7
d’octubre
de
2019,
que,
traduït
del
castellà
al
català,
diu:
(https://vimeo.com/367234715#t=1h45m05s)
«CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA presenta el següent PREC davant de
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca en el Ple de dia 17-10-2019 de la corporació municipal.
1. Durant els mesos d'estiu del 2019 alguns ciutadans del municipi de Ciutadella de
Menorca ens han fet arribar les queixes pel que fa a l'horari d'obertura i de tancament
dels banys públics de la plaça des Born. Ens informen que no sempre estan oberts i
disponibles, i així s’incompleix l'horari estipulat. Des de Ciutadans ja vam realitzar les
preguntes pertinents sobre l'horari d'obertura i de tancament dels banys esmentats
durant la celebració del Ple de la corporació municipal de dia 25 de juliol de 2019. A la
qual cosa la regidora Noemí Camps va contestar que estan oberts cada dia, 12 hores
seguides, des de les 8 del matí fins a les 8 de la nit. No obstant, hem d'informar aquest
ple i la regidora que la seva afirmació no és certa, tal com ens ho han transmès els
ciutadans, i així com ho hem pogut comprovar nosaltres mateixos. Així mateix, hem
constatat que, per motius que desconeixem, els dies en els quals els banys estan
tancats solen coincidir en diumenge.
2. De fet, després del Ple de dia 25 de juliol 2019, vam poder comprovar que durant el
mes d'agost els banys es trobaven tancats en diverses ocasions, a pesar que en cas
que es complís l'horari afirmat per la regidora haurien de trobar-se oberts. Davant de la
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persistència de les queixes de ciutadans relatives a la situació esmentada durant el
setembre, jo mateix dia 29-09-2019 vaig anar a comprovar si es complia l'horari que la
regidora va afirmar. Em vaig sorprendre quan vaig voler obrir els banys aquell mateix dia
i es trobaven tancats. L’incompliment esmentat suposa inconvenients tant als nostres
ciutadans com als visitants, que veuen com és quasi impossible accedir a l'únic bany
públic del nucli antic de Ciutadella, fet que s'aguditza els diumenges.
(Se’n presenten fotografies adjuntes)
Per aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans
Instam l'equip de govern a complir fermament l'horari d'obertura diàriament durant dotze hores
ininterrompudes, de vuit del matí a vuit del vespre, dels banys públics de la plaça des Born, tal
com la regidora va manifestar en el Ple.
Eudimio Carrasco González (Regidor CS)”
Intervencions
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/367234715#t=1h47m16s)
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/367234715#t=1h48m56s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/367234715#t=1h49m47s)
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/367234715#t=1h51m30s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/367234715#t=1h51m38s)
4. Prec del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic 019008, de
7
d’octubre
de
2019,
que,
traduït
del
castellà
al
català,
diu:
(https://vimeo.com/367234715#t=1h51m46s)
«CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA presenta el següent PREC davant de
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca en el Ple de dia 17-10-2019 de la corporació municipal.
1. Durant la celebració del Ple de la corporació municipal de dia 19-09-2010 es van formular una
sèrie de preguntes a la regidora Noemí Camps en relació amb les previsions de l'equip de
govern per a posar fi a l'acumulació d'aigües pluvials i inundacions que tenen lloc en el carrer
des Tennis de la urbanització de Calespiques des de fa ja diversos anys, i que afecten vesins i
transeünts cada vegada que hi ha pluges abundants. En aquestes preguntes la regidora va
constatar l'existència d'un projecte redactat des de 2012, amb el pressupost pendent de tancar,
d'un cost aproximat de 250.000 €; a més d'afirmar que es té prevista una actuació provisional
que es realitzaria aquest hivern, consistent a perforar el pou localitzat en el punt esmentat, atès
que actualment està cobert de sediments. L’actuació esmentada es realitzaria aquest hivern en
comptar ja amb un projecte el cost del qual ja s'ha estimat.
Per aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans
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Instam l'equip de govern a incloure en els pressupostos de 2020 la posada en marxa i
l’execució del projecte del carrer des Tennis, a causa de la gran problemàtica que suposa per als
vesins i els transeünts del carrer.
Instam l'equip de govern a realitzar les millores proposades en el Ple de dia 19-09-2019 per la
regidora, consistents en la neteja periòdica del pou, a l'espera de la realització de l'obra definitiva
recollida en el projecte previst.
Eudimio Carrasco González (Regidor CS)»
Intervencions
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/367234715#t=1h53m19s)
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/367234715#t=1h54m22s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/367234715#t=1h54m52s)
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/367234715#t=1h55m40s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/367234715#t=1h55m54s)
5. Prec del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 019624, de 14
d’octubre de 2019, referent als habitatges ocupats del carrer Bisbe Juano, que diu:
(https://vimeo.com/367234715#t=1h56m03s)
Durant el mandat anterior, el Grup Municipal Popular va presentar, en diferents ocasions,
iniciatives davant el Ple per conèixer l’estat en què es trobaven les actuacions per desallotjar les
persones que ocupaven il·legalment els habitatges del carrer Bisbe Juano.
El Juliol de 2017 es va presentar un prec, l’octubre de 2017 es va presentar una moció (que no
va ser aprovada per mor dels vots en contra de l’anterior equip de govern), i el març de 2018 es
van presentar unes preguntes per conèixer si hi havia novetats en el procediment judicial per
desnonar els ocupants il·legals, i sobre els serveis de llum i aigua que tenien els immobles.
L’abril de 2019, finalment, es va desallotjar un dels habitatges i, amb l’objectiu que no tornés a
ser desocupat, es va enderrocar la coberta de l’immoble, i es va perdre, d’aquesta manera, la
consideració d’habitatge.
Ara hem tingut coneixement que, pel que sembla, s’ocupa il·legalment la planta inferior d’aquest
edifici.
Per tot l’exposat, pregam:
1. Que el regidor responsable expliqui a aquest ple si té coneixement de l’ocupació il·legal
de la planta inferior de l’edifici on es va enderrocar la coberta.
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2. Que doni comptes de l’estat dels procediments judicials per desocupar els altres dos
habitatges, i si s’ha iniciat el procediment per recuperar la planta inferior de l’edifici
ocupat.
3. Que, d’ara en endavant, quan es produeixi un desallotjament, l’equip de govern
s’asseguri que l’habitatge o l’edifici no tornarà a ser ocupat il·legalment (amb
enderrocament parcial o tapiant portes i finestres o qualsevol possible punt d’accés, o
iniciant-ne d’urgència l’enderrocament total).
Ciutadella, 11 d’octubre de 2019
JOAN BENEJAM ESCANELLAS
Regidor del Grup Municipal Popular»
Intervencions
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/367234715#t=1h57m15s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/367234715#t=2h01m03s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/367234715#t=2h01m45s)
6. Prec del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic 019702, de
15 d’octubre de 2019, i que diu: (https://vimeo.com/367234715#t=2h02m30s)
«Exposició de motius:
Al carrer Ruiz i Pablo, al cap de cantó amb el carrer Eivissa, hi ha, des de fa un temps,
aquesta cantonada –i un bon tros del carrer- tancada per mor d’unes obres, tot i que
aquestes estiguin aturades ara mateix i ja des de fa un temps. Dins la banda del carrer
Eivissa el pas per als vianants que van per la voravia esquerra en direcció al carrer Ruiz i
Pablo és impossible, durant devers una vintena de metres, per culpa d’una tanca protectora
(no opaca) que hi ha perquè ningú pugui accedir (o caure) al gran clot que fa el solar, de
devers 45 metres aproximats de llargària (dins el carrer Ruiz i Pablo) per 35 metres
aproximats de fondària (dins el carrer Eivissa), i no els queda més remei, a aquests vianants,
que davallar la voravia, sense cap pas vial perquè ho facin amb seguretat.
A la banda més llarga (a la voravia del carrer Ruiz i Pablo) es pot transitar a peu, encara que
estrets (no arriba a l’amplària d’1’5 metres); però, a més, com deim, a la banda un poc més
curta (carrer Eivissa) és impossible, ja que els que hi caminen, ho recalcam, han de davallar
la voravia per seguir-ho fent. Creim que aquests fets descrits, per mor de la col·locació i la
ubicació de la citada tanca, poden vulnerar el que diu l’Ordenança de l’ocupació i/o la
utilització de la via pública per obres, concretament l’article 6; tot i que les obres estiguin, com
deim, aturades de fa estona, aquest fet no eximeix que es complesquin les ordenances, tot i
que també sabem que l’Ajuntament, excepcionalment, podrà autoritzar passos d’amplada
inferior (com diu l’article 5 de la citada ordenança). Amb tot açò, el que cercam és que ningú
corri perill a l’hora de caminar per la voravia en un carrer bastant transitat, ja que aquesta
gran obra amb tanques creim que pot estar de manera irregular, basant-nos en les citades
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ordenances, i que són d’obligat compliment fer-les per part dels regidors de l’equip de
Govern, però també pels regidors de l’oposició. Per tot açò,
Prec:
Per aquests motius esgrimits, el Grup Municipal de Ciutadans insta l’equip de Govern a fer
complir l’Ordenança d’ocupació de la via pública per obres, mitjançant els articles que així ho
consideren als carrers objecte d’aquest prec.
Es presenten adjuntes fotos de la ubicació del terreny buit, així com de les tanques tant d’un carrer com de l’altre.
Jaume Anglada Bagur.
Portaveu C’s Ciutadella.»

Intervencions
Intervé la senyora Bagur Benejam (https://vimeo.com/367234715#t=2h05m00s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/367234715#t=2h05m38s)
Preguntes (https://vimeo.com/367234715#t=2h06m00s)
Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), de dia 16 d’octubre de 2019, amb registre
d’entrada 019890, de dia 16 d’octubre de 2019:
PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL
L’AJUNTAMENT, RELATIVES AL PONT DE CALA GALDANA

POPULAR

AL

PLE

DE

El mes de setembre de 2017 el Partit Popular va presentar una moció on posava de manifest el
greu estat en què es trobava el pont de Cala Galdana. La moció va ser aprovada per unanimitat
i es van aprovar el punts d’acord següents:
1. Encarregar un certificat de solidesa (...) al tècnic municipal.
2. Enviar una còpia del certificat esmentat als diferents grups de l’oposició
3. Habilitar una partida pressupostària als pressupostos de 2108, per arreglar l’estructura (...)
Posteriorment, set mesos després, mitjançant un prec, vam demanar com estava el tema i la
contesta va ser que el regidor delegat s’havia “despistat” i no havia seguit amb la moció.
El 2 d’abril de 2019, es va presentar una moció instant a “donar complimenta a (...) l’acord
adoptat en sessió ordinària el 21 de setembre de 2017.”
I ara, sis mesos després, a les portes d’acabar la temporada turística del 2019, i atès que el pont
de Cala Galdana segueix exactament igual, el Grup Municipal Popular demana:
1. Com està l’informe o el certificat que van sol·licitar el setembre de 2017, l’encàrrec del
qual va ser aprovat en sessió plenària?
a. Si està fet, quan pensen entregar-nos-en una còpia i donar compliment a l’acord
del Ple de setembre de 2017?
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b. Si encara no està fet, quan tenen previst fer aquest informe o certificat?
2. No creuen vostès que vint-i-cinc mesos és temps més que suficient per fer aquest
informe i donar compliment a l’acord de Ple?
3. Podrem veure el pont de Cala Galdana en bon estat a l’inici de la temporada turística
del 2020 i no en l’estat lamentable en què es troba actualment?
Ciutadella, 16 d’octubre de 2019
JUANA MARI PONS TORRES
Regidora del Grup Municipal del Partit Popular»
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/367234715#t=2h07m10s)
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/open?id=1ROg0YPrPcQDDtzvTSeutqc9zt0U6TDI-

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