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Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 13/2019
Caràcter: ordinari
Dia: 19 de desembre de 2019
Hora: de 19 a 21.50 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:
2a tinent alcalde:
Regidor:
Regidor:
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 Alexandra Moll Taltavull
Sra. Fàtima Anglada Ametller
Sr. Sergio Servera Moreno
Sr. Antonio Luis Juaneda Cabrisas
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)
(UP-GxC)
(UP-GxC)
(PP)
(PP)
(PP)
(Cs)
(Cs)
(Cs)

Secretària:
Interventora:

Sra. Caterina Barceló Martí
Sra. Elvira Capó García

Absents
Regidora:
Regidora:
Regidora:

Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
Sra. Juana María Pons Torres
Sra. Blanca de Olivar Oliver

(PSIB-PSOE Ciutadella)
(PP)
(PP)

1

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari de dia 21-11-2019).
(https://vimeo.com/381112668#t=00m08s)
2. Comunicacions d’Alcaldia. (https://vimeo.com/381112668#t=00m34s)
3. Proposta d’aprovar la jornada de treball general de 35 hores efectives setmanals en
l’àmbit de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca (exp. 2019/009708).
(https://vimeo.com/381112668#t=04m13s)
4. Proposta de resoldre les al·legacions i d’aprovar definitivament el pressupost general
de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponent a l’exercici 2020, que
comprèn el de l’entitat mateixa i els dels patronats municipals d’Escoles Infantils i de
l’Hospital, el del Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella i el de la
Fundació Ciutadella Cultura, així com les plantilles de personal (exp. 2019/011471).
(https://vimeo.com/381112668#t=33m08s)
5. Proposta d’aprovar la baixa dels drets reconeguts i les obligacions reconegudes
d’exercicis tancats (exp. 2019/013058). (https://vimeo.com/381112668#t=52m29s)
6. Proposta d’aprovar inicialment el Catàleg municipal de camins rurals de Ciutadella de
Menorca (exp. 2019/003345). (https://vimeo.com/381112668#t=54m50s)
7. Proposta d’atorgar un reconeixement en forma de felicitació pública, i la seva concessió
per escrit, als participants en l’operatiu de rescat el dia 14 de novembre de 2019 (exp.
2019/013000). (https://vimeo.com/381112668#t=1h09m10s)
8. Proposta conjunta dels grups del govern local PSM Més per Menorca, PSIB-PSOE
Ciutadella, UP-Gent per Ciutadella, PP i Ciudadanos, per instar AENA, amb relació a les
obres, per a la construcció d’una torre de control física a l’aeroport de Menorca
(2019/012852). (https://vimeo.com/381112668#t=1h17m56s)
9. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) sobre la violència de gènere (exp.
2019/012827). (https://vimeo.com/381112668#t=1h20m25s)
10. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) relativa a l’aprovació d’una ordenança de
vehicles
de
mobilitat
personal
(VMP),
(exp.
2019/013009).
(https://vimeo.com/381112668#t=1h26m32s)
11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a impulsar els taxis de 7 places (exp.
2019/013010). (https://vimeo.com/381112668#t=1h43m58s)
12. Precs i preguntes. (https://vimeo.com/381112668#t=2h02m44s)
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari de dia 21-11-2019)
(https://vimeo.com/381112668#t=00m08s)
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 21 de
novembre de 2019).

2

Acord
En no haver-hi cap cosa a objectar, se sotmet l’acta a votació, que S’APROVA per unanimitat
(18 vots a favor dels membres presents).
2. Comunicacions d’Alcaldia (https://vimeo.com/381112668#t=00m34s)
La secretària dona compte de les comunicacions d’Alcaldia següents:
2.1. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 1766, de dia 27 de
novembre de 2019, per la qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdits número 22/2019,
amb la modalitat de generació de crèdits i transferències entre partides, per un import total de
203.880, 43 € (expedient 2019/012366).
2.2. Resolució de l’Àrea Socioeducativa i de Dinamització Econòmica número 590, de dia 4 de
desembre de 2019, per la qual es nomenen els membres del Consell Escolar Municipal durant el
mandat del 2019 al 2023, pel que fa als representants del professorat; de les mares i els pares;
de l’alumnat; del personal d’administració i serveis; dels centres educatius; i també de les
associacions o entitats d’àmbit local (expedient 2018/011164).
2.3. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 1965, de dia 13 de
desembre de 2019, per la qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdits número 23/2019 de
transferències entre partides per un import total de 140.725,33 € (expedient 2019/013270).
2.4. Resolució de l’Alcaldia número 164, de dia 19 de desembre de 2019, per la qual es modifica
la delegació de competències, a partir de dia 20 de desembre i mentre duri el permís de
maternitat de la regidora Gràcia Mercadal Marquès, en el sentit que es deleguen al senyor
Andreu Bosch Mesquida les facultats del Servei de Joventut i del Punt Jove Municipal; en la
senyora Maria Alexandra Moll Taltavull les gestions i actes administratius que afecten a Festes; i
en la senyora Noemí Camps Villalonga la matèria de Formació i Ocupació (expedient
2019/006774):
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 164 DE 19 DE DESEMBRE DE 2019
«Assumpte: modificació de la delegació de competències del Servei de Joventut, del
Servei de Festes i del Servei de Formació i Ocupació mentre duri el permís de maternitat
de la regidora delegada d’aquests serveis
Mitjançant la Resolució d’Alcaldia número 82, de 5 de juliol de 2019, es va aprovar l’organització
dels serveis administratius de l’Ajuntament i de la delegació de competències als regidors;
Atès que es fa necessària una modificació de la delegació de competències dels serveis
delegats en la regidora senyora Maria Gràcia Mercadal Marquès mentre es trobi de permís per
maternitat;
Atès que els serveis afectats són els següents:

3

3. ÀREA SOCIOEDUCATIVA I DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
3.6. SERVEI DE JOVENTUT
3.7. SERVEI DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
3.7.2. Festes
3.7.3. Formació i Ocupació
Per tot l’exposat,
RESOLC:
PRIMER: Modificar la delegació de competències del Servei de Joventut, del Servei de Festes i
del Servei de Formació i Ocupació a partir del dia 20 de desembre de 2019 i mentre duri el
permís de maternitat de la regidora Maria Gràcia Mercadal Marquès, en el sentit següent:
3.6. SERVEI DE JOVENTUT
Al regidor Sr. ANDREU BOSCH MESQUIDA, les facultats de dirigir, gestionar i resoldre
mitjançant actes administratius que afectin tercers amb relació a temes de JOVENTUT I DEL
PUNT JOVE MUNICIPAL.
3.7. SERVEI DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
3.7.2. Festes
3.7.3. Formació i Ocupació
A la regidora Sra. MARIA ALEXANDRA MOLL TALTAVULL, les facultats de dirigir, gestionar i
resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers amb relació a FESTES.
A la regidora Sra. NOEMÍ CAMPS VILLALONGA, les facultats de dirigir, gestionar i resoldre
mitjançant actes administratius que afectin tercers amb relació a FORMACIÓ I OCUPACIÓ.
SEGON: Manar la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB),
d’acord amb l’article 44 del ROF, de la qual es donarà compte al Ple de l’Ajuntament en la
primera sessió que se celebri.
L’alcaldessa
Joana Gomila Lluch

La secretària
Caterina Barceló Martí»

2.5. Escrit de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (registre d’entrada 023140, de 28 de
novembre de 2019) de contesta a l’acord de Ple de l’Ajuntament de dia 19 de setembre de 2019
en què se sol·licitava a l’SCIB que es pronunciés sobre l’existència de duplicitats, o de possibles
duplicitats, en l’abonament de complements a la Policia Local. En contesta a aquesta petició, la
Sindicatura diu que no pot atendre aquesta sol·licitud de l’Ajuntament perquè per a examinar
aquests tipus de qüestions només el Parlament pot promoure aquesta activitat. (exp.
2019/009396).
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2.6. Donar compte que, el dia 25 de novembre de 2019 (RE 022830/2019), el senyor A. C. C.,
en nom d’ACTÚA BALEARES, demana intervenir en el Ple d’aquest ajuntament, basant-se en el
Reglament de participació ciutadana, per tal que l’Ajuntament de Ciutadella valori aquest
reglament de participació, i insta l’equip de govern a fomentar aquesta participació i la pluralitat
dins el municipi. Es dona compte del que preveu aquest reglament perquè es passi després a la
Junta de Portaveus (exp. 2019/009614).
Els presents acorden que en queden assabentats.
3. Proposta d’aprovar la jornada de treball general de 35 hores efectives setmanals en
l’àmbit de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca (exp. 2019/009708)
(https://vimeo.com/381112668#t=04m13s)
La senyora Anglada Seara, regidora delegada, dona compte de la proposta de l’Àrea
d’Organització i Seguretat Ciutadana (Servei de Recursos Humans), de dia 18 de desembre de
2019, i, atès que la proposta no va ser dictaminada per la comissió informativa respectiva, se
sotmet a votació la ratificació de la seva inclusió en l'ordre del dia (d'acord amb l'article 53.3. del
Reglament orgànic municipal), la qual s’aprova per unanimitat (18 vots a favor dels membres
presents).
La proposta diu:
«Exposició de motius
Atès que la DA144a de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, dels pressupostos generals per a l’Estat per
a l’exercici de 2018 (LPGE 2018), en la seva disposició addicional 144a, ha previst la possibilitat
que els ajuntaments -entre d’altres organismes del sector públic- puguin modificar la jornada de
treball ordinària del seu personal, de conformitat amb els requisits i les condicions que en el
mateix precepte es determinen;
Atès que, mentrestant l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca no adopti, per òrgan competent, la
modificació de la jornada en els termes de la DA144a LPGE 2018 indicada, és d’aplicació, a tot
el personal d’aquest ajuntament, així i com al dels seus organismes autònoms, la mateixa
jornada de treball que la fixada per als funcionaris de l’administració civil de l’Estat, amb
l’aplicació de les normes previstes per a aquestes sobre equivalència i reducció de jornada;
A dia d’avui, aquesta jornada es computa en quantia anual i suposa una mitjana setmanal de 37
hores i mitja, sens perjudici de les jornades especials existents o que, si escau, s’estableixin;
Atès que és voluntat de l’equip de govern, en la mesura del possible, millorar les condicions de
feina del personal empleat municipal (funcionaris i contractats en règim laboral), així com del
personal depenent dels seus organismes autònoms (Patronat Municipal de l’Hospital i Patronat
Municipal d’Escoles Infantils), tot açò dins dels marges prevists per la llei, i treballar així per a un
bon equilibri entre els interessos i benestar del personal municipal juntament amb la realització
dels serveis públics amb la normalitat i qualitat adequades, cosa que, a la fi, ha de suposar un
benefici per a la comunitat i la ciutadania en general;
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Atès que la proposta d'acord ha estat sotmesa a Mesa General de Negociació del Personal
Funcionari i Laboral, i s’hi ha votat favorablement tant per part de l'Administració com per part de
la representació del personal, i s’han sol·licitat un parell d'esmenes respecte a açò;
Vists els informes emesos respecte a l’assumpte, els quals es troben incorporats a l’expedient
administratiu;
Per tot l’abans exposat, la Regidoria de Personal sotmet a consideració la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMER. Establir, de conformitat amb la possibilitat prevista en el punt segon de la DA144a de
la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, i amb efectes
des de l’1 de febrer de 2020, una jornada de treball general per al personal funcionari i
laboral al servei de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca de 35 hores setmanals de treball
efectiu de mitjana, en còmput anual, sens perjudici de les jornades especials existents o
que, si escau, s’estableixin.
SEGON. Continuar les negociacions oportunes a fi d’intentar assolir millores en la realització
dels diferents serveis municipals, i, en especial, dels col·lectius sotmesos a jornades especials
existents o que, si escau, es puguin establir.
S’hauran de dictar les instruccions que corresponguin als efectes per a cada col·lectiu de
personal, de conformitat amb les necessitats dels serveis municipals.
TERCER. Autoritzar els organismes autònoms municipals, el Patronat Municipal de l’Hospital i el
Patronat Municipal d’Escoles Infantils perquè s’adhereixin a la implantació de la jornada de
treball general de 35 hores setmanals de treball efectiu de mitjana, en còmput anual, sens
perjudici de les jornades especials existents o, si escau, que s’estableixin; tot açò, tenint en
compte el compliment de les condicions i les limitacions establertes per la DA144a de la LPGE
2018.
QUART. Declarar la decisió del consistori d’impulsar els processos d’estabilització de l’ocupació
temporal de les places de personal estructural de plantilla que, estant dotades
pressupostàriament, hagin estat ocupades temporalment i ininterrompudament durant més de
tres anys, d’acord amb la legislació de pressupostos de l’Estat, de manera que la taxa de
cobertura temporal de les places incurses en procediments quedi, al final dels períodes prevists
per la llei, per davall del 8 %.
Del resultat d’aquest procés, se n’ha de donar la informació estadística corresponent al Ministeri
d’Hisenda i Funció Pública mitjançant el sistema d’informació salarial del personal de
l’administració (ISPA).
CINQUÈ. Comunicar aquest acord a la representació del personal funcionari i laboral, als dos
patronats municipals, a l’oficina pública competent, i publicar-lo al BOIB, al tauler d’anuncis i a la
seu electrònica municipal per a general coneixement.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
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Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/381112668#t=14m15s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/381112668#t=15m34s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/381112668#t=16m52s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/381112668#t=18m55s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/381112668#t=21m57s)
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/381112668#t=22m31s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/381112668#t=27m30s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/381112668#t=29m04s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/381112668#t=29m30s)
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/381112668#t=30m26s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per dotze (12) vots a favor (7 PSM MxM, 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 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 sis (6) abstencions de vot (3 PSOE i 3 PP): les de la
senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, el senyor Andreu BOSCH MESQUIDA, la senyora Maria
Alexandra MOLL TALTAVULL, el senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, el senyor Juan
David BENEJAM ESCANELLAS i la senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ.
4. Proposta de resoldre les al·legacions i d’aprovar definitivament el pressupost
general de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponent a l’exercici 2020, que
comprèn el de l’entitat mateixa i els dels patronats municipals d’Escoles Infantils i de
l’Hospital, el del Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella i el de la
Fundació Ciutadella Cultura, així com les plantilles de personal (exp. 2019/011471)
(https://vimeo.com/381112668#t=33m08s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de dia 18 de desembre de 2019, i, atès que la
proposta no va ser dictaminada per la comissió informativa respectiva, se sotmet a votació la
ratificació de la seva inclusió en l'ordre del dia (d'acord amb l'article 53.3. del Reglament orgànic
municipal), la qual s’aprova per unanimitat (18 vots a favor dels membres presents).
La proposta diu:
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«Atès que el Ple de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, en sessió celebrada en data del
21-11-19, acordà l’aprovació inicial del pressupost general de l'exercici de 2020, i, de
conformitat amb la normativa aplicable, es publicà el mateix en el BOIB de data del 23-11-19,
amb l’establiment d’un període de 15 dies perquè els interessats el poguessin examinar i hi
poguessin presentar reclamacions;
Atès que, en data del 3-12-19, amb registre d’entrada número 23557, es presenta reclamació
formulada per part del Sr. A. H. G., actuant en nom i representació del CLUB VOLEIBOL
CIUTADELLA, contra l'acord d'aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de
Ciutadella de l'exercici 2020;
Atès que la reclamació formulada es fonamenta en el disposat a l’article 170.2 b), de l’RD
2/2004, de 5 de març, aprovatori del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals en
el sentit que el pressupost aprovat no considera dotació per portar a terme el compliment
d’obligacions que, a l’entendre del reclamant, són exigibles a l’entitat local per part d’aquests,
que estan constituïdes per l'aportació econòmica derivada del conveni signat entre el CLUB
VOLEIBOL CIUTADELLA i l'Ajuntament de Ciutadella en data del 25 de gener de 2008;
Atès que el reclamant gaudeix de legitimació activa per tal d’interposar la reclamació
formulada, havent-la presentada en temps i forma, de conformitat amb el disposat als articles
169.1 i 170.1 b) del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 2/2004;
Atès que el motiu al·legat pel reclamant constitueix un dels apartats pels quals poden esser
interposades reclamacions contra l’aprovació inicial del pressupost general aprovat per
l’Ajuntament, de conformitat amb el disposat a l’article 170.2 del text refós de la Llei
reguladora d’hisendes locals aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març;
Vist l'informe emès per Secretaria i Intervenció, de data del 18-12-19, que conclou que, atès
que la sentència 353/2019 del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Palma de
Mallorca, amb relació al recurs interposat pel club Voleibol Ciutadella contra l'acord
d'aprovació de la declaració de nul·litat de ple dret del conveni aprovat el 25-11-2008 (Ple
18.05.17) no és ferma, i havent interposat l'Ajuntament recurs d'apel·lació contra l'esmentada
sentència en data del 12-12-19;
Atès que, de conformitat amb el disposat a l’article 169.1 de l’RD 2/2004, de 5 de març,
mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, abans de
l'aprovació definitiva d’aquest, s'ha de procedir a la resolució de la reclamació formulada
contra l'aprovació provisional;
Per tot l’exposat, qui subscriu proposa al Ple Municipal l’adopció dels acords següents:
PRIMER: Desestimar la reclamació formulada contra l’aprovació inicial del pressupost
general de l’Ajuntament per al present exercici de 2020, presentada pel CLUB VOLEIBOL
CIUTADELLA en considerar que l'Ajuntament de Ciutadella no està obligat a portar a terme la
dotació pressupostària reclamada, de conformitat amb l'informe tècnic emès a l'efecte.
SEGON: Aprovar definitivament el pressupost general de l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca per a l'exercici 2020, que queda com segueix:
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INGRESSOS
Ajuntament

DESPESES

34.373.493,83 € 34.373.493,83 €

Patronat d'Escoles Infantils

1.115.500,00 €

1.115.500,00 €

Patronat de l'Hospital Municipal

2.782.450,71 €

2.782.450,71 €

Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella

309.836,40 €

309.836,40 €

Fundació Ciutadella Cultura

228.170,00 €

228.170,00 €

TERCER: Aprovar definitivament les corresponents plantilles de personal que comprenen tots
els llocs de treball reservats a funcionaris i al personal laboral.
QUART: Publicar al BOIB l'acord d'aprovació definitiva.
CINQUÈ: Procedir a realitzar-ne la corresponent remissió al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques.

No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/381112668#t=36m20s)
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/381112668#t=36m30s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/381112668#t=40m55s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/381112668#t=41m45s)
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/381112668#t=44m37s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/381112668#t=45m20s)
Acord
Es fa la votació separada del primer punt de la proposta de la resta de punts a petició del Grup
Municipal Ciudadanos (Cs).
Se sotmet el primer punt de la proposta a votació, que S’APROVA per dotze (12) vots a favor
(7 PSM MxM, 3 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 Alexandra MOLL TALTAVULL, la
senyora Fàtima ANGLADA AMETLLER i el senyor Sergio SERVERA MORENO; tres (3)
abstencions (Cs): les del senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume
ANGLADA BAGUR i la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ; i tres (3) vots en contra (PP): els del
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senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS i la
senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ.
Se sotmeten el segon, el tercer, el quart i el cinquè punts de la proposta a votació de forma
conjunta, que S’APROVEN per dotze (12) vots a favor (7 PSM MxM, 3 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 Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Fàtima ANGLADA
AMETLLER i el senyor Sergio SERVERA MORENO; i sis (6) vots en contra (3 PP i 3 Cs): els
del senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, 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.
5. Proposta d’aprovar la baixa dels drets reconeguts i de les obligacions reconegudes
d’exercicis tancats (exp. 2019/013058) (https://vimeo.com/381112668#t=52m29s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dona compte de l’Àrea d’Organització i Seguretat
Ciutadana (Serveis Econòmics), de dia 12 de desembre de 2019, dictaminada a la Comissió
Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada el 13 de
desembre de 2019, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vots (PP i Cs), i que
diu:
«Atès que existeixen, a la comptabilitat municipal, obligacions reconegudes pendents de
pagament i dels drets reconeguts pendents de cobrament corresponents a exercicis anteriors, i
que s'han detectat errors i/o duplicitats, a més d’haver-hi apunts que tenen una antiguitat de més
de vint anys, i que no consta a data d’avui cap reclamació respecte a aquests i que afecten el
saldo pendent de pagament a 1 de gener;
Vist l’informe emès per Tresoreria i Intervenció municipals de data del 12 de desembre de
2019;
PROPÒS
Primer. Aprovar la baixa dels drets reconeguts i de les les obligacions reconegudes
d’exercicis tancats, d’acord amb les relacions que es transcriuen a continuació:
Obligacions reconegudes:
Exercici Aplicació Núm. oper.
1996

Descripció

Import

Observacions

151.600.00 219960000001
219960000002

Urbanisme – Adquisició
terrenys

12.026,40 €

23 anys – Resta apunts
adquisició terrenys

609,43 €

23 anys – Resta apunts
adquisició terrenys

219960000003
1996

151.600.75 219960000004

Urbanisme – Inversió
nova en terrenys

1996

340.609.73 219960000005

Esports – Asfaltat pista
atletisme

2.935,94 € 23 anys – resta partida
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1998

Urbanisme –
Urbanització sector
151.609.72 211980000001
Alfons V – Camí Sant
Joan

1998

151.681.03 219980000002

1999

151.600.03 219990000002

Urbanisme – Terrenys
sectors C2 i C3

21 anys –
10.525,86 € Probablement baixa
adjudicació
226,58 €

20 anys – resta apunt
adquisició terrenys

219990000003
219990000004

Urbanisme – Inversió
nova en terrenys

7.148,66 €

20 anys – resta apunts
adquisició terrenys

219990000005
219990000006
1999

Distribució i
abastament aigua
161.609.84 219990000007
potable – Col·lector
nord aigües pluvials

2000

151.210

2000

20 anys – probable
10.249,68 € import IVA o baixa
adjudicació

Urbanisme – Col·lector
220000000003 nord xarxa aigües
pluvials 3a fase

692,85 €

19 anys – probable
baixa

151.619.83 220000000002

Urbanisme – Col·lector
nord aigües pluvials

3.603,60 €

19 anys – possible
baixa

2003

151.619.01 220030000001

Rehabilitació carrer
Casilda Caimaris

2005

161.619.00 220050000007 Millora pous Son Blanc

2006

151.600.70 220060000368

Urbanisme – Adquisició
terrenys

Sanejament i
abastament aigua –
220060000014
Manteniment
d’infraestructures

2006

161.210

2006

Sanejament i
abastament aigua –
161.609.00 220060000043
Detecció i arranjament
fuites

2006

Sanejament i
abastament aigua –
161.609.90 220060000029
Col·lector nord xarxa
aigües pluvials 4A fase

2006

164.227

Cementeris – Treballs
220060000040 realitzats per altres
empreses

2006

430.461

220060000006

2006

666,98 € Possible baixa
740,80 € Possible baixa
62,51 €

Resta adquisició
terrenys Santa Catalina

614,80 €

Diferència IVA
desgravable

1.108,40 €

Diferència IVA
desgravable

0,27 € Resta

30,00 € Possible resta

Conveni carreteres
amb el CIME

31,13 € Resta

151.600.70 220060000368

Urbanisme – Adquisició
terrenys

62,51 € Resta “P”

2006

321.212

220060000372

Arranjament façana
Pius VI

2006

340.489

220060000378 Esports – Subvencions

3.070,20 €

Pagat amb partida
corrent “P”

200,00 € Possiblement resta
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aplicació “P”
2007

151.619.01 220070000420

Urbanisme – Inversió
substitució claus de pas

7.045,57 €

Pagat amb partida
corrent “P”

2007

151.619.02 220070023923

Urbanisme –
Registradors multiusos

1.933,22 €

Diferència IVA
desgravable

2007

Urbanisme – Aportació
151.767.00 220070000354 Observatori, PIMUC i
Piscina

2007

330.212

220070000384

Cultura – Manteniment
d’edificis

2007

340.226

220070000419

Esports i esbarjo –
Despeses diverses

2007

340.767.70 220070000353

Esports i esbarjo – A
consorcis – CDE

79.831,91 €

Pagaments al CDE al
dia

2007

151.767.00 220070000354

Urbanisme –
Transferència al CDE

3.712,00 €

Pagaments al CDE al
dia

2007

340.767.80 220070000355

Esports i esbarjo – A
consorcis – CDE

225.059,30 €

Pagaments al CDE al
dia

2008

151.203

2008

2311.226

2008

2311.227

Acció Social – Treballs
220080021453 realitzats per altres
empreses

2008

410.489

Medi Ambient –
220080017524 Transferència a entitats
sense ànim de lucre

2008

430.619.00 220080016657

2008

920.203

Administració General
220080010739 – Arrendament de
maquinària

2008

330.461

220080001007

Cultura –
Transferències corrents

1.867,00 €

Cap deute amb el CIME
d’abans de 2013

2008

430.461

220080029457

Turisme – Conveni
estacions nàutiques

4.233,83 €

Cap deute amb el CIME
d’abans de 2013

2008

920.227

Administració General
220080030602 – Treballs realitzats per
altres empreses

Possible resta o
114,84 € pagament amb
pressupost corrent

2008

336.461

Arqueologia i patrimoni
220080009454 – transferències
corrents

337,78 € Resta

2008

330.489

220080009550

Urbanisme i
220080011933 arquitectura – Quota
lísing
220080004244 Acció Social – Altres
220080019644 despeses diverses

Millores a les
urbanitzacions

Cultura –
Transferències corrents

3.712,00 € Pagaments al dia
Possible baixa. No es té
1.530,78 € constància de
reclamació pag.
90,00 € Resta “P”

No existeix cap lísing
329,94 € amb La Caixa a data
d’avui
2.016,30 €

Factura pagada i resta
aplicació

204,00 € Possible resta

7,11 € Resta
747,04 €

Possiblement resta
adjudicació

Quota lísing. No existeix
356,83 € cap contracte amb Sa
Nostra

272,27 €

Resta conveni CIME –
partida errònia
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2008

323.226

220080029308

Cultura – Altres
despeses diverses

1.862,66 €

Resta conveni CIME –
partida errònia

2008

323.226

220080029309

Cultura – Altres
despeses diverses

1.751,87 €

Resta conveni CIME –
partida errònia

2009

221.461

220090026957

Conveni manteniment
carreteres

2009

336.461

220090026962

Arqueologia i patrimoni
– transf. corrents

2009

135.761.00 220090026952

2010

330.489

220100028186 Cultura – Subvencions

2010

136.761

220100016783

Conveni extinció
incendis

2010

334.461

220100029759

2011

221.461

2011

Aportació 2009 Pla
Extinció incendis

734,19 € Resta
1.911,22 € Resta
21.945,73 € Resta
1.248,00 €

Renúncia a la
subvenció

150.965,09 €

Cap deute amb el CIME
d’abans de 2013

Cultura –
Transferències corrents

27.182,00 €

Cap deute amb el CIME
d’abans de 2013

220110027896

Acció social –
Transferències corrents

4.000,00 €

Cap deute amb el CIME
d’abans de 2013

2313.461

220110027898

Acció social –
Transferències corrents

2.500,00 €

Cap deute amb el CIME
d’abans de 2013

2011

432.461

220110027902

Turisme – Conveni
estacions nàutiques

7.650,00 €

Cap deute amb el CIME
d’abans de 2013

2012

161.489

Distribució i
220120014429 abastament aigua
potable – Subvencions

2012

920.226

Administració General
220120005610 – Altres despeses
diverses

2012

326.227

Educació – Treballs
220120001148 realitzats per altres
empreses

2014

1532.461

220140033207

2013

133.227

Ordenació del trànsit –
220130022844 Treballs realitzats per
altres empreses

4,00 € Resta

2013

Subministraments de
4312.221.1
220130025360 recanvis de maquinària
1
i utillatge Escorxador

4,39 € Resta

2013

135.461

220130028143

Conveni servei
d’emergències

2013

1532.461

220130028144

Conveni carreteres
amb el CIME

2017

135.461.00 220170033182 Conveni emergències

No es té deute per
25.000,00 € aquest concepte amb el
CIME

2018

135.461.00 220180033944 Conveni servei

25.000,00 € No es té deute per

Conveni carreteres
amb el CIME

31,79 € Resta

4.692,08 €

Cap deute amb el CIME
d’abans de 2013

“P” no consta
283,20 € reclamació pagament,
potser pagada
247,98 € Resta

No es té deute per
11.840,00 € aquest concepte amb el
CIME
661,97 € Resta
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aquest concepte amb el
CIME

d’emergències

TOTAL

677.524,49 €

Drets reconeguts:
Exercici Núm. oper

Descripció

Import

Observacions

10.132,13 €

No consta com a pendent de
pagament el 2000 al CIME

1993

Aportació obra
119930000013 Restauració Molí des
Comte

1996

19960000014

Projecte reforma
Biblioteca Municipal

17.645,34 € Anterior 2000

1997

19970000020

Ajut projecte
remodelació Bastió de
sa Font

22.345,63 € Anterior 2000

1997

119970000019

Aportació CIME al PMF
1997

1998

119980000016

Aportació CIME al PMF
1998

1999

199900000020

Aportació CIME al PMF
1999

1999

Quotes urbanització
119990000023 sector B-8
(indeterminat)

1998

Ajut projecte
119980000017 remodelació Bastió de
sa Font

2000

120000000137

2000

Ajut manteniment
120000000139 centres infantils
Ciutadella

2000

120000000141 Aportació PTIEC

2001

120010000067

2001

50 % quotes
120010000069 provisionals UA 42
(indeterminat)

128.488,51 €

Dret reconegut amb concepte
indeterminat

2001

Increment quotes
120010000070 Sector B8
(indeterminat)

160.888,46 €

Dret reconegut amb concepte
indeterminat

2002

120020000089

65.625,84 €

Dret reconegut amb concepte
indeterminat

Subvenció CAIB
auxiliar ajuda a domicili

Ajut obres manteniment
Escorxador

Increment pressupost
B8 (indeterminat)

Comentari CIME: examinada
l'obertura 2000 en el nou programa
(SIC), resulta que no figura cap
5.433,47 €
d'aquestes despeses com a
pendent de pagament d'exercicis
anteriors, per la qual cosa
448,57 € consideram que s'han de donar de
baixa
4.892,19 €

9.367,03 € Anterior 2000

54.916,64 € Anterior 2000
801,75 € Resta
1.095,81 €

Liquidat – compensació deutes
abril 2001

15.029,50 € Liquidat tot el justificat
3.296,42 € Resta
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La diferència (28307,28 –
19527,79) de 8.779,49 correspon
8.779,49 € al 25 % de l'aportació del MAP que
va ser anul·lada per incompliment
de terminis

2003

120030000111 Aportació obres PIC

2003

Aportació col·lector
120030000112 nord xarxa aigües
pluvials 4 fase

2004

Contractació 2
120040000105 treballadors fisioteràpia
Centre de Dia

8.504,72 € Import no justificat possiblement

2005

Implantació sistema
120050000173 informació geogràfica i
territorial

2.253,81 €

2005

120050000174 Aportació PTIEC 2005

La resta per import de 2070,00
(2031,00 no justificat + 39,38 baixa
6.031,00 € de l'actuació realitzada, s'anul·la a
31.12.2006 i no es va incorporar
(...)

2005

Ampliació quotes
120050000190 projecte sector B8
(indeterminat)

2005

120050000193

2006

Increment quotes
120060000215 urbanització UA26
(indeterminat)

2008

120080003483

Projectes d’intervenció
familiar

2008

120080003520

Promoció activitat física
gent gran

2008

120080003737

Increment quotes B8
(indeterminat)

2009

Conveni
120090003123 commemoració assalt
dels turcs

2009

120090003124

2009

Ajut contractació
120090003230 oficials i peons
manteniment platges

2.678,00 € Resta

2009

Ajut contractació peons
120090003235 i oficials manteniment
camins rurals

1.261,41 € Resta

120090003125 PIC 2009

El pendent correspon a la
diferència entre la minoració de
7.009,44 € l'aportació de la CAIB -9277,01 i la
major aportació per romanents del
MAP 2.540,13

2009

Quotes provisionals
UA18 (indeterminat)

Projectes formació
contínua

La diferència correspon al 25 % de
l'aportació del MAP que va ser
23.736,18 €
anul·lada per incompliment de
terminis

Anul·lat ajut per manca de
justificació

297.418,32 €

Dret reconegut amb concepte
indeterminat

95.042,48 €

Dret reconegut amb concepte
indeterminat

47.273,21 €

Dret reconegut amb concepte
indeterminat

23.636,23 € Menor justificació
4.653,00 €
18.022,34 €

Liquidat – Compensació deutes
setembre 2010
Dret reconegut amb concepte
indeterminat

309,49 € Resta
2.529,84 € Resta
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2009

120090003126

PIC 2009 Carrer sa
Vinyeta

El pendent correspon a la suma de
les aportacions de la CAIB
11.039,80 I de l'aportació del MAP
37.241,56 €
26.201,76, anul·lades perquè
l'Ajuntament va adjudicar les obres
fora de termini
El pendent correspon a la suma de
les aportacions de la CAIB
27.455,61 € 4.059,83 I de l'aportació del MAP
23.395,82, anul·lades perquè
l'Ajuntament va adjudicar les (...)

2009

120090003127

PIC 2009 Sa Vinjolita
Son Carrió

2009

120090003224

Quotes provisional B9
(indeterminat)

2009

120090003225

Increment quotes UA38
(indeterminat)

2009

PIC 2009 pluvials
120900003128 Fivaller i Marquès
Albranca

1.887,57 € Resta

2009

120090003133 Projecte carrer Lepant

7.744,33 €

2009

120090003139

Impermeabilització
CEIP Joan Benejam

2009

120090003140

2 Fase vestuaris camps
de futbol Sant Antoni

7.144,13 €

2009

120090003141 Adequació c/ Santíssim

77.952,76 €

2009

120090003142 Reforma Geriàtric

3.021,72 €

2009

120090003143

Vestuaris annexos
Camí Vell

226,70 €

2009

120090003144

Millora Pere
Casasnovas

2009

Pavimentació i
120090003145 infraestructures carrer
Castell Rupit

2009

Pavimentació i
120090003146 infraestructures carrers
adjacents Pins

0,50 €

2009

120090003148 Reordenació plaça Pins

50,00 €

2009

120090003149

Reforma paviment
annex Poliesportiu

2009

120090003150

Reordenació
Contramurada

2009

120090003151

Façana pavelló Sant
Joan

2012

120120003854 Programa PISE 11/12

2010

Rehabilitació ferms
120100003608 diversos carrer PIC
2010

2010

120100003688

Eficiència energètica
sistema enllumenat

215.006,46 €

Dret reconegut amb concepte
indeterminat

14.172,12 €

Dret reconegut amb concepte
indeterminat

0,03 €

0,83 €
31.883,65 €

Restes RD Fons Estatal Inversió
Local

168,25 €
0,02 €
1.068,85 €
3.820,11 € Resta no justificada
67.087,85 € Baixa adjudicació
135,23 €

Restes RD Fons Estatal Inversió
Local
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públic actes festius
2010

120100003689

Renovació lluminàries
Camí de Baix

20.522,68 €

2010

120100003690

Col·locació lluminàries
Camí sa Farola

15.750,00 €

2010

120100003691

Instal·lació comptadors
fotovoltaics coberta Poli

77,26 €

2010

120100003692 Millora mobilitat urbana

257,50 €

2010

120100003693

Reordenació vial Sant
Antoni M. Claret

2010

120100003696

Reordenació plaça
Sevilla

0,03 €

2010

Renovació xarxa
120100003697 abastament aigua
potable Cala Morell

3,48 €

2010

Adequació
120100003699 instal·lacions esportives
de tennis

2010

120100003702

Adequació pla de Sant
Joan

3.273,78 €

2011

120110003984

Ampliació Mercat des
Peix

11.465,40 €

2013

120130003877

Conveni actuacions
millores turístiques

2014

120140000928

Ajut per a millores a
l’Escorxador Municipal

2014

Ajut restauració
120140004729 baluards Bastió de sa
Font

2015

PIC 201 consolidació
120150002447 parcial forjat Pere
Casasnovas

2015

120150002446

2016

Ajut Fira
120160003053 d’Ensenyaments
Superiors

PIC 2015 nou tancat
CEIP Pere Casasnovas

TOTAL

24.278,95 €

3.098,24 €

182.698,11 €

Obres totalment acabades
(realitzada fiscalització CAIB)
Saldo no gastat dels 500.065,77
euros del conveni

1.056,66 € Resta
94,30 € Resta

1.662,46 € Obres acabades
885,66 € Obres acabades
158,29 € Resta

1.810.897,33 €

Segon. Que es procedeixi a practicar els assentaments comptables que pertoquin per fer
efectiva aquesta baixa de drets i obligacions a la comptabilitat municipal.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
No hi ha intervencions.
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Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per dotze (12) vots a favor (7 PSM MxM, 3
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 Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Fàtima ANGLADA
AMETLLER i el senyor Sergio SERVERA MORENO; i sis (6) vots d’abstenció (3 PP i 3 Cs):
les del senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, 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 inicialment el Catàleg municipal de camins rurals de Ciutadella de
Menorca (exp. 2019/003345) (https://vimeo.com/381112668#t=54m50s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea de Territori i
Entorn i Serveis Urbans (Servei de Manteniment i Millora de la Via Pública), de dia 9 de
desembre de 2019, dictaminada a la Comissió Informativa ordinària de Territori i Entorn i Serveis
Urbans, de dia 13 de desembre de 2019, amb el vot favorable dels representants del PSM (2),
del PSOE (1) i d’Unidas Podemos (1); i la reserva de vot dels representants del PP (2) i de Cs
(1), i que diu:
«Atès que la Llei 13/2018, de 28 de desembre, de camins públics i rutes senderistes de Mallorca
i Menorca regula l’elaboració dels catàlegs de camins, al títol II, capítol II, articles 11-19;
Atès que, d’acord amb la llei mateixa, el Catàleg és un document informatiu aprovat per
l’Ajuntament i que recull les conclusions dels treballs d’investigació i de recerca sobre la situació
o l’interès dels camins -públics o privats- del seu terme municipal, en tres àmbits: la titularitat
pública, l’interès patrimonial (històric o cultural), la utilitat per a la pràctica del senderisme;
Atès que, del primer àmbit, el Catàleg ha d’aportar les proves que suporten la identificació d’un
camí com a bé immoble de titularitat pública, o com a servitud de pas pública que grava un
immoble propietat d’altri;
Atès que l’article 132 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears, estableix l’obligatorietat dels municipis de formar un inventari dels seus béns i
drets, alhora que el paràgraf G de l’article 20 del Reglament de béns de les entitats locals,
d’àmbit estatal, conté una referència específica a l’inventari de vies públiques;
Atès que, en aquest context, el Catàleg no substitueix l’inventari municipal de béns, sinó que
n’esdevé un document complementari; en aquest sentit, el catàleg no és sinó un estudi
informatiu (geogràfic, històric) que fonamenta tècnicament la inclusió dels camins de titularitat
pública a l’inventari de béns municipals: d’una banda, el Catàleg de camins té un abast superior
a l’inventari municipal de béns que regula la legislació local, atès que el catàleg recull o pot
recollir tant camins públics o servituds públiques de pas com camins de titularitat privada
d’interès patrimonial (cultural, arquitectònic, paisatgístic, etc.) o d’interès senderista (p. ex.
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camins connectors entre camins públics o que accedeixen a llocs d’interès públic, com ara
monuments, platges, etc.); per contra, l’inventari municipal sols pot comprendre béns i drets de
la corporació municipal; Però, de l’altra, el Catàleg, a través de la investigació duta a terme,
proporciona els indicis o les proves de titularitat necessaris per incloure o incorporar els camins a
l’inventari municipal de béns;
Atès que, amb l’aprovació definitiva del Catàleg municipal, s’han d’inscriure els camins del
Catàleg com a camins de titularitat municipal a l’inventari de béns municipals;
Atès que l’inventari de béns no és sinó un registre administratiu, el qual no té valor probatori ni
constitutiu de la propietat; és a dir que la inclusió d’un bé a l’inventari no pot modificar la titularitat
dominical del bé, i per aquest motiu la propietat pública que presumeix la seva inclusió a
l’inventari pot ser contradita davant dels tribunals, tal com ho especifica l’article 15.1. de la Llei
13/2018; però, inversament, i per la mateixa raó, la no-inclusió d’un bé a l’inventari no permet
alterar la naturalesa pública del bé si aquest és públic, tal com subratlla igualment l’article 11.4.
de la Llei 13/2018;
Atès que, segons la jurisprudència, basten indicis de titularitat per incorporar un camí catalogat a
l’inventari municipal de béns, i, atès que el Catàleg és un document informatiu en forma d’estudi,
aquest pot tenir, tanmateix, valor de prova de la titularitat si la investigació particularitzada d’un
camí catalogat ho acredita suficientment basant-se en les fonts informatives o documentals que
el Catàleg mateix recull o ressenya i que la investigació realitzada analitza i interpreta; altrament,
si la investigació del Catàleg resulta insuficient, l’Ajuntament pot incoar un expedient
d’investigació (fet ja previst al mateix Catàleg per als camins de titularitat dubtosa) o, si escau,
sol·licitar l’elaboració d’un dictamen pericial més complet o profund que la investigació mateixa
feta per a la redacció del Catàleg;
Atès que el Catàleg ha de ser objecte d’actualització (article 16 de la Llei 13/2018), fet que
repercuteix necessàriament en l’actualització de l’inventari de béns (que estableix igualment
l’article 132.2. de la Llei municipal i de règim local de les Illes Balears);
Atès que aquest catàleg, per ser aprovat definitivament, es va remetre el 29 de març de 2019 al
Consell Insular de Menorca, que en va emetre l’informe favorable vinculant en data del 28 de
juny de 2019, mitjançant la Resolució número 106 del conseller executiu en funcions del
Departament de Mobilitat, i, una vegada incorporades les prescripcions de l’informe, es du
aquest catàleg a Plenari Municipal per aprovar-lo inicialment;
Atès que, una vegada aprovat inicialment, s'ha d'obrir un termini d’exposició pública durant un
mes, i s’ha de notificar l’acord al Consell Insular de Menorca i als ajuntaments confrontants; en el
nostre cas, Ferreries;
Atès que, un cop resoltes les al·legacions que s’hagin pogut presentar, el Ple de l’Ajuntament ha
d’aprovar definitivament el Catàleg en un termini màxim de sis mesos comptadors des que va
finalitzar l’exposició pública i, en aquest mateix plenari, actualitzar l'inventari municipal de béns, i
incorporar-hi la informació resultant del Catàleg municipal de camins;
Atès l'informe favorable del tècnic municipal de Medi Ambient, de data del 28 de novembre de
2019;
PROPOSA:
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Primer. Aprovar inicialment el Catàleg municipal de camins rurals de Ciutadella de Menorca.
Segon. Obrir un termini d'exposició pública d'un mes, a comptar des de l'endemà de la
publicació de l'anunci al BOIB, perquè qualsevol persona o entitat el pugui consultar i pugui
presentar les al·legacions que consideri oportunes al Registre d'Entrada de l'Ajuntament. El
Catàleg es podrà consultar i descarregar del web municipal (www.ajciutadella.org), i romandrà
exposat al públic al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.
Tercer. Notificar l'acord a l'Ajuntament de Ferreries i al Consell Insular de Menorca.
No obstant, el Plenari Municipal, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé la senyora Taltavull Fernández (https://vimeo.com/381112668#t=1h05m43s)
Intervé el senyor Anglada Bagur, que diu que vol que consti en acta -i així ho demana- que
només voten la confecció i l’aprovació inicial d’aquest catàleg, entenent que aquest, en cap cas,
no pot ser vinculant en un futur a l’hora de qualque possible expropiació de terrenys a aquells
que actualment i a dia d’avui en són propietaris, encara que es considerin llavors com d’utilitat
pública, ja que entenen que la propietat privada és inviolable. A més, diu que aquest catàleg,
com ha dit el senyor López, és de caire informatiu i que només volien fer aquesta puntualització.
(https://vimeo.com/381112668#t=1h06m32s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/381112668#t=1h07m20s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (18 vots a favor dels membres
presents).
7. Proposta d’atorgar un reconeixement en forma de felicitació pública, i la seva
concessió per escrit, als participants en l’operatiu de rescat el dia 14 de novembre de
2019 (exp. 2019/013000) (https://vimeo.com/381112668#t=1h09m10s)
El senyor Servera Moreno, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea d’Organització
i Seguretat Ciutadana (Servei de Seguretat Ciutadana), de dia 9 de desembre de 2019,
dictaminada per unanimitat en sentit favorable (PSM, PSOE, GxC, PP i UPCM) a la Comissió
Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada el 13 de
desembre de 2019, i que diu:
«Antecedents:
El capvespre de dia 14-11-2019 es va denunciar a la Prefectura de la Policia Local de Ciutadella
la desaparició de F. P. M., un ciutadà de 79 anys d’edat, el qual no havia tornat a casa seva des
del matí, després de sortir a cercar esclata-sangs per la zona de Macarella.

20

La Policia va activar de seguida el protocol de recerca de persones desaparegudes i es van
iniciar les gestions de recerca per intentar localitzar-lo, amb la hipòtesi que aquesta persona
pogués haver sofert algun accident o s’hagués perdut en la zona del barranc de Macarella.
Es van mobilitzar els recursos d’emergències disponibles: dotacions de bombers (2 efectius), el
SAMU/061 (2 efectius), el CNP (3 efectius) i els 5 efectius de servei del Cos de la de Policia
Local. Ràpidament es va localitzar el vehicle de la persona desapareguda, amb la participació
també en l’operatiu de diversos familiars voluntaris i del propietari del lloc de Son Mestres de
Baix i del pagès del lloc de Torralbet.
L’orografia del terreny, pròpia d’una zona de barranc, juntament amb l’espessa vegetació van fer
que la recerca fos realment molt complicada. Afegida, aquell dia, la dificultat dels fenòmens
climatològics adversos: es feia de nit, amb unes temperatures que aquell dia eren molt baixes, i
amb una pluja que va persistir durant bona part del servei.
A les 20.27 hores es va localitzar, finalment, aquesta persona en el fons d’un dels barrancs de la
zona: desorientat, deshidratat, amb signes d’hipotèrmia i una ferida en un turmell. L’evacuació
del ferit es va fer extremadament complicada, tant per les particularitats explicades com per
l’avançada edat del ferit i la seva gran corpulència.
A les 22.44 hores l'equip de rescat aconseguí arribar amb la víctima a l’ambulància, desplaçada
fins a les proximitats del lloc de Son Mestres de Baix. Es va realitzar el trasllat al Centre de Salut
Canal Salat i, posteriorment, a l’Hospital Mateu Orfila.
Els equips desplaçats al lloc de la recerca no van poder finalitzar el servei fins a les 00 hores,
atès que el rescat es feu a peu i havien de tornar per recuperar els vehicles de feina, que van
quedar a la part oposada del barranc.
Qui subscriu aquesta proposta considera açò del tot meritori en el compliment de les seves
funcions policials dins l’àmbit de la seguretat ciutadana i la protecció civil. Així també com per la
repercussió social que implica el rescat en vida d’una persona en estat de perill, actuant de
forma professional, ràpida i eficaç. Tot açò queda palès en l’informe emès pel subinspector de
Policia i supervisor d’emergències, Francesc Pallicer Pons, i que proposa l’atorgament d’aquesta
distinció en qualitat de cap accidental.
Consideracions jurídiques:
1. Atès el que disposa la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les
Illes Balears, text consolidat per la Llei 11/2017, de 20 de desembre, de modificació de la Llei
4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears:
- «Article 52. Premis i distincions:
Cada ajuntament pot regular l’atorgament d’altres premis i distincions en els termes
que consideri oportuns, sempre que responguin a criteris d’igualtat, mèrit i objectivitat»;
2. Atès el que disposa el Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament marc
de coordinació de les policies locals de les Illes Balears (BOIB 70 del 25-05-2019), el qual fa un
desplegament normatiu al capítol V de premis i distincions:

21

- L’article 128 disposa que la tipologia pot ser de felicitació pública, entre d’altres.
- L’article 134. Supòsits per a la concessió:
«b) Als que han realitzat un servei especialment meritori en el compliment de les seves
funcions, o com a resultat d’aquestes funcions, que tengui una repercussió social
important o en els àmbits de la seguretat ciutadana, la protecció civil o el trànsit».
- L’article 137. Sol·licitud de concessió:
«Quan l’atorgament del guardó és competència de l’ajuntament, la proposta la pot
formular el batle mateix o el cap o la cap de la policia local».
- L’article 140, quant a l’atorgament de distincions:
«L’atorgament de diplomes per jubilació i felicitacions municipals és competència del
batle o de la batlessa de l’ajuntament on presti serveis l’agent, amb un acord plenari
previ. Els ajuntaments, mitjançant un acord plenari, poden atorgar condecoracions
pròpies...».
- Annex 4 del citat decret 40/2019: Puntuació fase concurs oposició:
«Art. 6. Reconeixements honorífics: d) Felicitacions públiques atorgades per la
Comunitat Autònoma o pel Ple dels ajuntaments: 0’10 punts.
Únicament poden valorar-se a l’efecte de concurs de mèrits les felicitacions atorgades
pels ajuntaments si han estat aprovades per acord plenari i estan motivades per alguna
de les causes que preveu l’article 134 d’aquest reglament. La puntuació per una
felicitació pública pot considerar-se només en els processos selectius de l’ajuntament
que l’ha concedida»;
3. Atès el vigent Reglament regulador del servei de la Policia Local de l’Ajuntament de Ciutadella
(BOIB número 6, del 12-01-2008), el qual estableix a l’article 9è, Direcció del Cos de la Policia
Local, lletra g):
«Proposar al batlle la concessió de distincions de les quals el personal del cos es faci
mereixedor»;
i a l’article 11è:
«Coordinadors de departament, lletra g) Proposar al cap del cos la concessió de
distincions de les quals el personal del cos es faci mereixedor»;
4. Atès el que disposa la Instrucció de servei número 4/2016, de 5 d’abril, de Policia de
Prevenció i Seguretat, i, en concret, el seu desenvolupament normatiu inclòs dins el Protocol
número PS-4: Felicitacions i distincions, a l’apartat Procediment, diu:
«Les concedides per la Junta de Govern o pel Ple de l’ajuntament: es concediran en
reconeixement de servei o serveis que hagin implicat sacrificis personals notables. Així mateix,
es concediran per accions o feines que hagin implicat una millora evident del servei»;
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Ateses aquestes consideracions;
Qui subscriu, tenint en compte la petició feta pel cap accidental de la Policia Local, proposa al
Ple de l’Ajuntament de Ciutadella l’atorgament d’un reconeixement en forma de felicitació
pública, i la seva concessió per escrit, als següents participants en l’operatiu de rescat:
Personal del Cos de la Policia Local:
• Gemma Pol Punsola, operadora del SAC
• Juan Bartolomé Martínez Villalonga, policia
• Francisco Torrente Caracuel, policia
• Joan Ametller Pons, policia
• Feliciano Carretero Mascaró, policia
• Miquel Moll Gener, oficial, coordinador del torn
• Francesc Pallicer Pons, subinspector, supervisor d’emergències
Personal del Cos de Bombers de Menorca:
• Manuel Marquès Pelegrí, bomber
• Pere Barceló Mercadal, bomber voluntari
Personal del Cos Nacional de Policia:
• Lucia Prior Gómez, subinspectora
• Javier Amor Gámez, policia
• Francisco José Cote Ardila, policia
• José Manuel Rodríguez López, policia
Personal del SAMU/061:
• Laura Vilar García, tècnica
• Belén Vivó Sampol, tècnica
Propietari del lloc de Son Mestres de baix:
• Pietro Perri
Pagès del lloc de Torralbet:
• Joan Bosco Pons Pons
No obstant, el Ple de l’ Ajuntament de Ciutadella, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
El senyor Servera Moreno diu que vol deixar constància avui, aquí en el Ple —i per açò la
proposta de felicitació pública—, que si avui el senyor F. P. M. està sa és gràcies a l’esforç i la
professionalitat de totes les persones que van participar en l’operatiu del rescat; i creu que, així
com quan hi ha actuacions negligents han d’investigar i se n’han de cercar els responsables,
també s’ha de reconèixer la feina feta en situacions d’emergència quan es porten a terme de
manera eficient. I diu que no oblidem que parlam d’accions no ordinàries que suposen per a les
persones que hi participen posar en risc també la seva integritat física i que, a més, tenen com a
resultat final salvar vides, i poques coses hi pot haver més importants que salvar vides [...].
(https://vimeo.com/381112668#t=1h09m10s)
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Intervé el senyor Juaneda Cabrisas per a dir que se sumen a aquest reconeixement de
felicitació pública.(https://vimeo.com/381112668#t=1h13m00s)
Intervé el senyor Anglada Bagur per a dir que el primer del que volen deixar constància des del
Grup Municipal Ciudadanos (Cs) és que donen suport, sense cap tipus de pal·liatius, tal com
van fer ja el mes passat arran d’un altre tema, a la feina feta pels cossos i per les forces de
seguretat de l’Estat; ja sigui Policia Local, Policia Nacional o Guàrdia Civil, i inclouen en aquest
suport, com no pot ser d’altra manera, també els bombers i el personal del SAMU, 061, que
també van participar en el rescat. Ara bé, volen mostrar els seus dubtes sobre si premiar, encara
que sigui només en forma de felicitació pública i escrita, pot convertir-se en un greuge
comparatiu respecte a altres casos; d’aquí el seu vot d’abstenció [...].
(https://vimeo.com/381112668#t=1h13m07s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/381112668#t=1h14m57s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/381112668#t=1h16m15s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/381112668#t=1h16m35s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per quinze (15) vots a favor (7 PSM MxM, 3
PSIB-PSOE Ciutadella, 2 UP-GxC i 3 PP): 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 Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Fàtima
ANGLADA AMETLLER, el senyor Sergio SERVERA MORENO, el senyor Antonio Luis
JUANEDA CABRISAS, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS i la senyora María
Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ; i tres (3) abstencions de vot (Cs): les del senyor Eudimio
José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA BAGUR i la senyora Isabel LEÓN
MARTÍNEZ.
8. Proposta conjunta dels grups del govern local PSM Més per Menorca, PSIB-PSOE
Ciutadella, UP-Gent per Ciutadella, PP i Ciudadanos, per instar AENA, amb relació a les
obres, per a la construcció d’una torre de control física a l’aeroport de Menorca
(2019/012852) (https://vimeo.com/381112668#t=1h17m56s)
La senyora Gomila Lluch, alcaldessa, dona compte de la proposta conjunta dels grups del
govern local, de dia 5 de desembre de 2019, signada pel portaveu del PSM Més per Menorca,
la portaveu del PSIB-PSOE Ciutadella, el portaveu d’UP-GxC, el portaveu del PP i el portaveu
de Cs, dictaminada per unanimitat en sentit favorable (PSM, PSOE, GxC, PP i Cs) a la Comissió
Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària el 13 de desembre de
2019, i que diu:
«Recentment AENA ha fet pública la seva decisió de dur a terme una prova pilot per tal
d'implementar una torre de control remota del trànsit aeri a l'Aeroport de Menorca.
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Fa més d’una dècada que la torre de control de l'Aeroport de Maó necessita una remodelació, i
més tenint en compte que les seves condicions no s'adeqüen a la Llei de riscos laborals.
En el Pla Director de l’Aeroport de Menorca estava previst que l’any 2010 s’aprovés la
construcció d’una nova torre de control, i en el DORA (Document de Regulació Aeroportuària),
aprovat pel Consell de Ministres el 27 de gener de 2017, està pressupostada la construcció
d’una torre de control a l’Aeroport de Menorca.
L'Aeroport de Menorca té una forta concentració del trànsit aeri durant els mesos d'estiu, de
manera que qualsevol incidència tindria fortes repercussions, i no hi ha cap experiència positiva
en un aeroport amb tant de volum d'operacions arreu del món.
Com queda regulat en l’Estatut del treballador, per dur a terme canvis d’aquesta envergadura se
n’ha d’informar als representants legals dels treballadors (RLT); fet que no s'ha produït en
aquests cas, i deixa en evidència una manera de gestionar poc adient en els temps actuals, ja
que deixa de banda els que realment utilitzaran la infraestructura.
Els professionals d'ENAIRE han mostrat les seves reticències al que s'ha fet públic fins ara, ja
que creuen que el sistema ha de garantir l'operativitat de l'Aeroport en temporada alta i els
moviments en horari punta, la qual cosa, en aquest cas, no és així.
Aquest projecte presenta massa dubtes i preguntes a escala logística, de protocols i de
programes informàtics que actualment no estan en funcionament a l’aeroport, i també per un
tema de manca de personal qualificat per dur a termes aquestes tasques, la qual cosa podria
provocar un fall dels sistema i, com a conseqüència, un aïllament de l’illa per aire.
Per tot açò, proposam:
Primer. Instar els responsables d'AENA SME SA a exposar als representants del personal quin
és el projecte i la previsió d'implementació, i a aclarir tots els condicionants econòmics, materials
i de recursos humans per a la implementació d'aquest pla pilot de torre de control remota.
Segon. Instar Aena perquè s'executin les obres pressupostades i planificades per a la
construcció d'una torre de control física a l'Aeroport de Menorca.
Tercer. Instar subsidiàriament el Ministeri de Foment i AENA SME SA perquè, en el supòsit de
descartar la construcció de la nova torre de control, ja pressupostada, s'adoptin les mesures
pertinents perquè disposi de la tecnologia i del personal adequat per donar el servei a la torre
remota i a la torre de contingència, i perquè es garanteixi també l'operativitat de l'aeròdrom,
especialment en temporada alta, ja que Menorca no es pot permetre patir un aïllament en cas de
fallida.
Quart. Remetre al Govern de les Illes Balears aquesta proposta d'acord i instar-lo a prendre les
mesures necessàries per donar suport a la proposta del Consell Insular de Menorca en defensa
dels interessos dels residents i visitants de Menorca.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
No hi ha intervencions.
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Acord
Se sotmet la proposta conjunta a votació, que S’APROVA per unanimitat (18 vots a favor dels
membres presents).
9. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) sobre la violència de gènere (exp.
2019/012827) (https://vimeo.com/381112668#t=1h20m25s)
El senyor Anglada Bagur, portaveu, dona compte de la moció del Grup Municipal Ciudadanos
(Cs), amb registre d’entrada telemàtic 023434 de dia 2 de desembre de 2019, dictaminada a la
Comissió Informativa Socioeducativa i de Dinamització Econòmica, en sessió ordinària
celebrada el dia 12 de desembre de 2019, amb el vot a favor de Cs (1); i amb les reserves de
vot de PSM (2), PSOE (1) i PP (2).
Una vegada esmenada pel regidor mateix en el punt d’acord, diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
En en el Ple del passat mes de novembre es va aprovar un manifest per llegir-se el Dia
Internacional de la Violència de Gènere, en el qual, per les raons que vam explicar al seu
moment, el nostre grup es va abstenir; no pel fons de la iniciativa, sinó per les mesures poc
concretes, que no passaven de ser només açò: bones intencions.
En aquest sentit, i en pro d’una solució que pugui ser adoptada per i des del nostre consistori,
que era el que vam reclamar a la intervenció d’aquell ple, voldríem que es considerés la
possibilitat d’actuar d’una forma més directa contra el covard maltractament a les dones, incloent
també els fills i les filles en aquest pla. Per açò, en aquest ple, el Grup Municipal de C’s proposa
una forma d’encarar el problema d’una manera més concreta i clara.
Es tracta del Sistema Viogén, que és un sistema de seguiment integral en els casos de violència
de gènere, de la Secretaria d'Estat de Seguretat del Ministeri de l'Interior, i que es va posar en
funcionament dia 26 de juliol de 2007, en compliment de l’establert a la Llei orgànica 1/2004, de
28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, i que,
bàsicament, consisteix a aglutinar les diferents institucions públiques que tenen competències
en matèria de violència de gènere, i integrar tota la informació d’interès que s’estimi necessària,
fer una predicció del risc atenent l’alt nivell d’aquest, realitzar seguiment i protecció a les
víctimes, efectuar una labor preventiva emetent avisos, alertes i alarmes a través del subsistema
de notificacions automatitzades quan es detecti qualque incidència o acte que pugui posar en
perill la integritat de la víctima. Es tracta, finalment, d’establir una xarxa útil que permeti el
seguiment i la protecció de forma ràpida, integral i efectiva de les dones maltractades i dels seus
fills i filles.
En aquest sentit, i amb aquest sistema, la resposta davant de qualsevol requeriment d'auxili o
necessitat d'intervenció urgent podria ser molt més ràpida, ja que hi hauria agents que
directament n’estarien alerta. Per tant, amb la comesa de protegir i garantir la seguretat de les
víctimes, aquesta seguretat es veuria incrementada i reforçada. En definitiva, es tractaria de més
coordinació entre cossos i forces de la seguretat de l’Estat, que es traduiria en una major
efectivitat per lluitar contra aquesta xacra social que ens preocupa a tots i a totes.

26

En el sentit estrictament polític, val a dir que a les Illes Balears ja són deu els municipis que
s’han adherit a aquest sistema. Deu ajuntaments, per cert, de diferent color polític, com no pot
ser d’altra manera quan el mal a erradicar afecta de forma, desgraciadament, tan habitual.
Aquests municipis són: Palma, PSOE; Calvià, PSIBPSOE; Esporles, Més; Inca, PSOE; Santa
Eulàlia, PP; Capdepera, PSOE; Artà, PSOE; i els tres darrers que s’hi acaben d’adherir, que són:
Felanitx, El PI; Pollença, Junts per Pollença; i Valldemossa, Grup Independent de Valldemossa.
Per tot l’exposat aquí i amb la finalitat d’ajudar de forma directa en allò que pot ser millorable, el
Grup Municipal de Ciutadans (Ciutadella) insta l’equip de Govern al següent:
MOCIÓ:
A fer les gestions necessàries perquè Ciutadella es pugui integrar en aquest protocol, i es facin
les passes oportunes, a fi de valorar i decidir adherir-se al Sistema Viogén, que ja està en vigor a
altres municipis de Balears, perquè la protecció a les víctimes al territori, així com les tasques
preventives, segueixin essent, i encara més amb el Sistema Viogén, una realitat tangible i
directa per abordar, i si pot ser avortar, tota execrable violència masclista del nostre municipi.»
Intervencions
Intervé la senyora Anglada Ametller (https://vimeo.com/381112668#t=1h24m13s)
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/381112668#t=1h25m25s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/381112668#t=1h26m00s)
Acord
Se sotmet la moció esmenada a votació, que S’APROVA per unanimitat (18 vots a favor dels
membres presents).
10. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) relativa a l’aprovació d’una ordenança de
vehicles
de
mobilitat
personal
(VMP),
(exp.
2019/013009)
(https://vimeo.com/381112668#t=1h26m32s)
La senyora León Martínez, regidora, dona compte de la moció del Grup Municipal Ciudadanos
(Cs), amb registre d’entrada telemàtic 023854 de dia 5 de desembre de 2019, dictaminada a la
Comissió Informativa ordinària de Territori i Entorn i Serveis Urbans, de dia 13 de desembre de
2019, amb el vot favorable del representant de Cs (1); i la reserva de vot dels representants del
PSM (2), PSOE (1), Unidas Podemos (1), PP (2), i que diu:
«La mobilitat a les ciutats està canviant, la circulació sostenible s'està estenent cada vegada
més entre els ciutadans, que busquen una alternativa al cotxe tenint en compte els grans
problemes de mobilitat que causen. A les ciutats, el nombre de persones que circulen en
bicicletes o escúters elèctrics està creixent. Però, sobretot, aquests últims, l’ús dels quals ha
crescut exponencialment en el últims anys.
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Els patinets elèctrics s'han convertit en els vehicles de mobilitat personal més populars a les
ciutats, i al nostre municipi també n’ha augmentat l’ús, a més, també s’hi han d’afegir altres
variants, com: segways, rodes elèctriques, plataformes elèctriques, etc.
Segons La Fundación Linea Directa, l’any passat aquests vehicles es van veure involucrats en
273 accidents. A això cal sumar-hi la mort de cinc persones, per una forma o una altra, a causa
d'aquest tipus de mobilitat, segons dades de la Fiscalia General de l’Estat (actualitzades fins al
novembre) i publicades al diari El País. En el 74 % dels casos (203) els patinets elèctrics van ser
els culpables d’aquests sinistres.
La DGT classifica els patinets elèctrics com a vehicles de mobilitat personal tipus A (velocitat
màx. a 20 km/h) i els del tipus B (velocitat màx. a 30 km/h). En els nuclis urbans s’hauran de
conduir al llarg de la calçada igualment altres vehicles amb motor o sense, i aquí és on entren
les ordenances municipals, que poden regular la circulació d’aquests vehicles dins el nucli urbà
municipal.
La DGT ha publicat una instrucció on es defineixen i estableixen les normes més bàsiques d’ús
per als VMP, fins que es publiqui la normativa definitiva corresponent. Els ajuntaments aproven
les seves ordenances pel que fa a la regulació de la circulació dels VMP basant-se en la
Instrucció 16/V-124 de la DGT, on diu que cada ajuntament ho aplicarà d’una manera o una altra
en funció de les ordenances municipals.
No s’estableixen altres limitacions, per la qual cosa cada municipi té la seva pròpia normativa,
com ja passa a altres ciutats.
Al nostre municipi ja comencen a existir conflictes entre VMP, i vianants, i fins i tot amb
automòbils, ja que molts d’aquests VMP circulen per la calçada i creen inseguretats en els nuclis
urbans del nostre poble.
Pel que fa a la nostra ordenança municipal publicada al BOIB de dia 23-02-2013, es compara el
Capítol II, dedicat a la circulació de vianants i ciclistes, amb 10 articles. Aquest capítol és molt
més extens, i aprofundeix molt més pel que fa a la regulació de la circulació de vianants i
bicicletes.
Tot açò a contrari dels articles que regulen la circulació dels vehicles elèctrics en el Capítol III,
que són escassos, ja que només hi consten dos articles, el 45 i el 46, i es deixa un buit molt
ampli pel que fa a la seva regulació i les normes de convivència entre els vianants i els patinets
elèctrics.
Molts d'aquests problemes es deriven de la falta de regulació en l'ús d'aquests vehicles elèctrics.
Hi ha carrils bici i zones habilitades perquè la gent pugui conduir amb seguretat amb aquest
tipus de vehicle. Es innegable que existeix un buit legal pel que fa a la seva regulació, atès que
no existeix una legislació d’àmbit estatal que reguli la circulació i les normes de convivència
d’aquests vehicles. Actualment són els ajuntaments els encarregats de regular aquesta situació
mitjançant ordenança municipal.
Per tot l’exposat anteriorment i degut a la problemàtica que pot sorgir entre ciutadans pel que fa
a la convivència de VMP, vianants i conductors, el Grup Municipal de Ciutadans proposa:
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1. Instar l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca perquè faci els tràmits pertinents i
necessaris per posar en marxa i redactar una ordenança municipal que reguli la
circulació dels VMP en el municipi de Ciutadella.
2. Instar l’Ajuntament de Ciutadella perquè aquesta ordenança que regula la circulació dels
VMP entri en vigor al més prest possible i es pugui aplicar dins l’any 2020.»
Intervencions
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/381112668#t=1h30m49s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/381112668#t=1h33m50s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/381112668#t=1h35m15s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/381112668#t=1h37m50s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/381112668#t=1h41m50s)
Acord
Es fa la votació separada dels dos punts de la moció.
Se sotmet el primer punt de la moció a votació, que S’APROVA per unanimitat (18 vots a
favor dels membres presents).
Se sotmet el segon punt de la moció a votació, que NO S’APROVA per sis (6) vots a favor (3
Cs i 3 PP): els del senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA
BAGUR, la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ, el senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, el
senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS i la senyora María Antonia TALTAVULL
FERNÁNDEZ; i dotze (12) vots en contra (7 PSM MxM, 3 PSIB-PSOE Ciutadella i 2 UPGxC): 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
Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Fàtima ANGLADA AMETLLER i el senyor Sergio
SERVERA MORENO.
11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a impulsar els taxis de set places (exp.
2019/013010) (https://vimeo.com/381112668#t=1h43m58s)
El senyor Benejam Escanellas, regidor, dona compte de la moció del Grup Municipal Popular
(PP), de dia 11 de novembre de 2019, amb registre d’entrada telemàtic 023930, de dia 8 de
desembre de 2019, dictaminada —una vegada esmenada pel regidor mateix en el sentit
d’afegir-hi un quart punt d’acord—, a la Comissió Informativa ordinària de Territori i Entorn i
Serveis Urbans de dia 13 de desembre de 2019, amb el vot favorable dels representants del PP
(2) i Cs (1); i la reserva de vot dels representants del PSM (2), PSOE (1) i Unidas Podemos (1), i
que diu:
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«Al mandat anterior, el 14 de desembre de 2016, el regidor delegat de mobilitat, el Sr. Oriol
Baradad, va fer arribar als diferents grups polítics la proposta del nou reglament del taxi de
Ciutadella, a fi de poder-ne consensuar el redactat. Entre altres novetats, considerava la
possibilitat que els taxis habilitats poguessin tenir un total de set places.
La intenció, segons diversos correus electrònics, era consensuar el Reglament i deixar-ho
preparat per a la seva aprovació per al Plenari del març de 2017. Però, abans, el Consell Insular
de Menorca, per la seva banda, havia d’aprovar el seu reglament del taxi per a recollir el tema
de les set places. Finalment, aquest tràmit no el va fer el Consell Insular, i el Reglament de
Ciutadella no es va poder tirar endavant.
Durant els mesos d’estiu es posa de manifest la falta de taxis a Ciutadella, cosa que es tradueix
en cues a les parades i en un servei que no es dona amb l’agilitat que correspon a una alta
demanda.
Si una família de cinc membres necessita agafar un taxi, amb la regulació actual han d’agafar
dos vehicles, perquè en un no hi caben. Per tant, permetre els taxis de set places faria
augmentar l’oferta de taxis, amb la millora qualitativa del servei.
A més, a Ciutadella molts de taxistes ja tenen els cotxes preparats per donar el servei de set
places, una demanda que ja fa estona que està esperant el col·lectiu de taxistes.
Finalment, tal com es fa en altres municipis d’Espanya, els taxis amb més capacitat de l’habitual,
a partir del cinquè passatger, es tradueix en el pagament d’un suplement que s’ha de reflectir a
les tarifes.
Per tots aquest motius, es presenten les següents propostes d’acord:
1. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Consell Insular de Menorca a agilitzar i
finalitzar els tràmits necessaris per regular els taxis de fins a set places, abans de l’inici
de la temporada d’estiu de 2020.
2. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Consell Insular a establir, d’acord amb el
col·lectiu dels taxistes, un suplement a les tarifes en cas que els taxis siguin ocupats per
més de cinc persones.
3. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta l’equip de govern municipal a gestionar i
tramitar la modificació del Reglament municipal del taxi, a fi que es pugui aprovar per
plenari i entrar en vigor abans de l’inici de la temporada turística de 2020.
4. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta l’equip de govern municipal a fer les gestions
oportunes per autoritzar una llicencia de taxi vinculada a un vehicle adaptat per a
persones amb mobilitat reduïda.»
Intervencions
Intervé la senyora Anglada Ametller (https://vimeo.com/381112668#t=1h47m27s)
Intervé
la
senyora
alcaldessa,
(https://vimeo.com/381112668#t=1h50m14s)

senyora

Gomila

Lluch

Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/381112668#t=1h50m32s)
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Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/381112668#t=1h51m30s)
Intervé la senyora Anglada Ametller (https://vimeo.com/381112668#t=1h56m36s)
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/381112668#t=1h57m51s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/381112668#t=1h58m15s)
Intervé la senyora Anglada Ametller, que proposa una esmena en el punt tercer d’acord de la
moció. (https://vimeo.com/381112668#t=2h00m20s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/381112668#t=2h00m56s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas, que accepta l’esmena d’afegir en el punt tercer d’acord
de la moció: «...si el Consell Insular de Menorca ha finalitzat el seu tràmit».
(https://vimeo.com/381112668#t=2h01m10s)
Intervé l’alcaldessa, la senyora Gomila, que diu que entenen que passarien a votació aquesta
moció amb l’esmena en el punt tercer: «...després que el Consell Insular de Menorca n’hagi fet
l’aprovació»; i que ho podrien fer per separat. (https://vimeo.com/381112668#t=2h01m38s)
Els punts que se sotmeten a votació, una vegada esmenat el punt tercer a petició del PSM MxM,
són els següents:
1. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Consell Insular de Menorca a agilitzar i
finalitzar els tràmits necessaris per regular els taxis de fins a set places, abans de l’inici
de la temporada d’estiu de 2020.
2. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Consell Insular a establir, d’acord amb el
col·lectiu dels taxistes, un suplement a les tarifes en cas que els taxis siguin ocupats per
més de cinc persones.
3. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta l’equip de govern municipal a gestionar i
tramitar la modificació del Reglament municipal del taxi, a fi que es pugui aprovar per
plenari i entrar en vigor abans de l’inici de la temporada turística de 2020, després que
el Consell Insular de Menorca n’hagi fet l’aprovació.
4. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta l’equip de govern municipal a fer les gestions
oportunes per autoritzar una llicencia de taxi vinculada a un vehicle adaptat per a
persones amb mobilitat reduïda.
Acord
Se sotmeten el primer punt, el tercer punt esmenat i el quart punt de la moció de forma
conjunta a votació, que S’APROVEN per unanimitat (18 vots a favor dels membres presents).
Se sotmet el segon punt de la moció a votació, que NO S’APROVA per sis (6) vots a favor (3
PP i 3 Cs): els del senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, el senyor Juan David BENEJAM
ESCANELLAS, la senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ, senyor Eudimio José
CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA BAGUR i la senyora Isabel LEÓN
MARTÍNEZ; i dotze (12) vots en contra (7 PSM MxM, 3 PSIB-PSOE Ciutadella i 2 UP-GxC):
els de la Senyora Alcaldessa, Joana GOMILA LLUCH, el senyor José LÓPEZ BOSCH, la
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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
Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Fàtima ANGLADA AMETLLER i el senyor Sergio
SERVERA MORENO.
12. Precs i preguntes (https://vimeo.com/381112668#t=2h02m44s)
Es dona compte dels precs i de les preguntes següents:
Precs
Prec del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic 022917, de dia
26 de novembre de 2019, esmenat mitjançant el registre d’entrada telemàtic 023553, de 3
de desembre de 2019, i que diu: (https://vimeo.com/381112668#t=2h02m51s)
«Al Ple des Consell Insular de Menorca del passat mes de novembre de 2019 es va aprovar la
modificació del Pla Insular Sectorial de Transport Regular de Viatgers per Carretera (PISTRVC).
Des del Grup Municipal de C’s Ciutadella creim, però, que aquesta modificació és encara
millorable, tot i l’encert de posar una línia de bus de Ciutadella directa a l’aeroport. I deim que és
millorable per dos motius:
El primer motiu és que no es va incloure ni es va mencionar als estudis previs la possibilitat de
tenir una línia de Ciutadella a Fornells (tan important o més que les que van a Son Bou o a Sant
Tomàs, per exemple).
I el segon motiu és que l’aturada (dins Maó) sentit Ciutadella-Maó, que es fa a la L1, se segueix
fent a l’Institut Joan Ramis i Ramis i no allà on és tant o més important: a l’Hospital Mateu Orfila,
on només s’hi atura si el client ho demana amb antelació. A més, de tornada, o sigui de Maó a
Ciutadella, encara és pitjor, ja que només hi ha dues recollides de clients a l’Hospital,
exactament a les 15.20 h i a les 22.15 h, cosa que creim que és totalment insuficient i injusta.
Com que la modificació del Pla es va aprovar i, per tant, entra en fase d'exposició pública,
proposam al Ple de l’Ajuntament de Ciutadella els acords següents:
1) Instar el Consell Insular de Menorca perquè habiliti una línia de transport per carretera (bus)
amb connectivitat directa de Ciutadella a Fornells i de Fornells a Ciutadella.
2) Instar el Consell Insular de Menorca perquè prengui les mesures perquè totes les sortides de
la L1 de Maó en sentit a Ciutadella tenguin aturada a l’Hospital Mateu Orfila i que en sentit
Ciutadella-Maó l’aturada del Mateu Orfila sigui una parada habitual sense necessitat que el client
ho reclami abans.
Jaume Anglada Bagur
Portaveu de C’s a l’Ajuntament de Ciutadella.»
Intervé la senyora Anglada Ametller (https://vimeo.com/381112668#t=2h04m45s)
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Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/381112668#t=2h06m47s)
Intervé la senyora Anglada Ametller (https://vimeo.com/381112668#t=2h08m28s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/381112668#t=2h09m15s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/381112668#t=2h09m26s)
Preguntes (https://vimeo.com/381112668#t=2h10m20s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch, per posar de manifest que el grup C’s ha retirat dos
blocs de preguntes (https://vimeo.com/381112668#t=2h10m21s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/381112668#t=2h10m32s)
1. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), de dia 14 de desembre de 2019, amb
registre d’entrada telemàtic 024432, de dia 15 de desembre de 2019:
(https://vimeo.com/381112668#t=2h10m54s)
D’acord amb el que disposa el Reglament orgànic municipal, el grup del Partit Popular a
l’Ajuntament de Ciutadella presenta les següents PREGUNTES perquè siguin contestades en el
Ple de la corporació, que se celebrarà el dijous 19 de desembre de 2019.
1.1. Preguntes relatives a inversions en matèria d’educació i formació a Ciutadella
En una recent reunió de l’alcaldessa amb el conseller d’Educació, Universitat i Recerca del
Govern de les Illes Balears i el director general de Planificació, Ordenació i Centres, sembla que
es van tractar els diversos projectes d’inversió que la Conselleria té pendents a Ciutadella.
Atès que consideram que hem de fer un seguiment exhaustiu del desenvolupament d’aquestes
inversions, tota vegada que venen sofrint retards inacceptables, és pel que plantejam les
preguntes següents:
Quins tràmits ha de dur a terme la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de
les Illes Balears, amb el calendari previst de cadascun d’aquests tràmits, per tal que sigui
efectiva l’entrada en funcionament del Centre Integrat de Formació Professional Hoteleria i
Turisme que està previst construir a Ciutadella?
Quins tràmits haurà de fer l’Ajuntament en tot aquest procés, i en quin calendari està previst ferlos?
Quines son les actuacions a diversos centres educatius del document que sembla que
l’alcaldessa va lliurar al conseller d’Educació, Universitat i Recerca per tal que siguin incloses al
Pla d’infraestructures educatives del Govern? Ens pot facilitar aquest document a tots els grups
polítics?
Quines actuacions està previst dur a terme a l’IES de Ciutadella i a l’Escola Infantil Borja Moll, i
que sembla que, almenys, s’iniciaran durant l’any 2020?
Ciutadella de Menorca, 14 de desembre de 2019
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El regidor i portaveu del Grup del Partit Popular
Antoni Juaneda Cabrisas»
1.2. Preguntes relatives als plans insulars d’inversió i cooperació entre el Consell i els
ajuntaments,
pel
que
fa
als
projectes
de
Ciutadella
(https://vimeo.com/381112668#t=2h15m22s)
El Consell Insular de Menorca disposa de diferents plans de cooperació, que gestiona
directament o per comanda del Govern de les Illes Balears, en els quals els ajuntaments poden
presentar els seus projectes d’inversió, i disposen així d’un finançament que ha de ser aprofitat
per a dotar el municipi de les infraestructures que necessita.
Atès que consideram que hem de fer un seguiment exhaustiu del desenvolupament d’aquestes
inversions, és pel que plantejam les preguntes següents:
Quina és la situació dels projectes que l’Ajuntament de Ciutadella va presentar al Pla Insular de
Cooperació dels anys 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019? Es demana una valoració de l’equip de
govern (el/la regidor/a que dugui el tema en cada cas) pel que fa al grau d’execució amb relació
a la subvenció concedida, i el calendari de tramitació que hi pugui haver pendent.
Quins projectes o actuacions es van presentar al Consell Insular de Menorca durant l’anterior
mandat municipal per a ser finançats amb els fons provinents de la borsa de places
turístiques? En quina situació es troben aquests projectes o actuacions?
Quins projectes o actuacions es van presentar al Consell Insular de Menorca durant l’anterior
mandat municipal, de les anomenades inversions financerament sostenibles per a ser
finançats amb el superàvit del Consell de l’any 2017? En quina situació es troben aquests
projectes o actuacions?
Quins projectes o actuacions es van presentar al Consell Insular de Menorca durant l’anterior
mandat municipal per a ser finançats amb els fons provinents de l’impost de turisme
sostenible? En quina situació es troben aquests projectes o actuacions?
Existeixen altres plans o convocatòries en els quals l’Ajuntament hi pugui presentar els seus
projectes d’inversió, a més dels que hem esmentat en les preguntes precedents? Quins?
Ciutadella de Menorca, 14 de desembre de 2019
El regidor i portaveu del Grup del Partit Popular
Antoni Juaneda Cabrisas
Intervencions a les preguntes que fan referència a inversions en matèria d’educació i formació
a Ciutadella (https://vimeo.com/381112668#t=2h11m47s)
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Intervencions a les preguntes que fan referència als plans insulars d’inversió i cooperació entre
el Consell i els ajuntaments, pel que fa als projectes de Ciutadella
(https://vimeo.com/381112668#t=2h16m15s)
2. Preguntes del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic
024453, de 16 de desembre de 2019, que, traduïdes del castellà al català, diuen:
(https://vimeo.com/381112668#t=2h30m46s)
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta les següents preguntes a l'Ajuntament
de Ciutadella de Menorca, perquè puguin ser contestades en el Ple de dia 19-12-2019
de la corporació municipal.
Des de fa temps estan apagats o fora de servei uns 15 fanals en el tram comprès entre la
rotonda de la piscina municipal i la rotonda de l'avinguda Palma de Mallorca (ROTONDA
CAVALL).
A més, hi ha fanals del mateix model que estan fora de servei al carrer Capità Negrete i al
carrer Camí de Maó.
1r Quin és el motiu pel qual aquests fanals estan apagats o fora de servei?
2n Quan tenen previst reparar els fanals esmentats?
(Es presenten fotografies adjuntes)
Eudimio Carrasco González
REGIDOR DE C’S
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/381112668#t=2h31m14s)
3. Preguntes del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic
024458, de 16 de desembre de 2019, que, traduïdes del castellà al català, diuen:
(https://vimeo.com/381112668#t=2h33m25s)
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta les següents preguntes a l'Ajuntament
de Ciutadella de Menorca, perquè puguin ser contestades en el Ple de dia 19-12-2019
de la corporació municipal.
En diferents punts del municipi de Ciutadella es van anul·lar cabines telefòniques, sense
reposar-hi posteriorment el paviment original.
1r Qui és el responsable de reposar el paviment?
2n Ha contactat l'Ajuntament amb les empreses responsables perquè hi tornin a reposar el
paviment?
3r En cas de no poder contactar amb les empreses esmentades, quina solució té prevista? I
en quines dates tornarien a reposar el paviment?
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Eudimio Carrasco González
REGIDOR DE C’S
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/381112668#t=2h33m46s)
4. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), de dia 16 de desembre de 2019, amb
registre d’entrada telemàtic 024600, de dia 17 de desembre de 2019: intervencions a les
preguntes (https://vimeo.com/381112668#t=2h35m10s)
4.1.
Relatives
a
l’antena
(https://vimeo.com/381112668#t=2h35m15s)

de

comunicacions

portàtil

L’Ajuntament de Ciutadella té un conveni amb el Consell Insular per a emprar una antena portàtil
per tal de tenir cobertura per Sant Joan i que es pot aprofitar per a zones de difícil cobertura en
casos d’emergència, com per exemple a la zona de Macarella.
On es guarda l’antena?
Des que tenim el conveni, quantes vegades s’ha emprat l’antena?
Per quin motiu el conveni indica que l’encarregat n’és una persona externa a l’Ajuntament o al
Consell?
A fi de millorar el conveni, es podrien nomenar altres persones encarregades, i que es tracti de
personal vinculat a l’Administració?
Ciutadella, 16 de desembre de 2019
MARIA ANTONIA TALTAVULL
Regidora del Grup Municipal del Partit Popular
4.2. Relatives a les carpes que s’han instal·lat a la plaça de la Catedral.
(https://vimeo.com/381112668#t=2h37m16s)
Com es pot veure a les fotos, per posar les carpes de la Fira de Nadal, es van foradar les rajoles
de la plaça de la Catedral.
Per quin motiu s’han fet aquests forats i no s’ha adoptat una solució menys agressiva?
Quants de forats s’han fet al paviment de la plaça de la Catedral?
S’ha romput cap rajola?
Arreglaran els desperfectes fets a les rajoles?
Cada vegada que es faci una fira, faran faran nous?
Troben que aquesta és la millor manera de cuidar el patrimoni?
Ciutadella, 16 de desembre de 2019
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JOAN BENEJAM ESCANELLAS
Regidor del Grup Municipal del Partit Popular
4.3. Relatives al port vell de Ciutadella (https://vimeo.com/381112668#t=2h41m09s)
Aquests darrers dies s’han instal·lat portes d’accés als pantalans nous del port de Ciutadella, i
barreres per a separar la zona de vianants. A més, amb la darrera reforma es van col·locar uns
bitlos metàl·lics brillants per separar el pas de cotxes amb el de vianants, tal com es pot veure
en aquesta foto.
Els bitlos i les portes i barreres per accedir a les passarel·les compleixen el Pla Especial de
Protecció del Conjunt Historicoartístic (PEPCHA)?
En cas contrari, quines mesures es prendran per fer complir el PEPCHA?
Ciutadella, 16 de desembre de 2019
JOAN BENEJAM ESCANELLAS
Regidor del Grup Municipal del Partit Popular
Intervencions a les preguntes que fan referència a l’antena de comunicacions portàtil
(https://vimeo.com/381112668#t=2h35m42s)
Intervencions a les preguntes que fan referència a les carpes que s’han instal·lat a la plaça de
la Catedral (https://vimeo.com/381112668#t=2h37m45s)
Intervencions a les preguntes que fan
(https://vimeo.com/381112668#t=2h41m47s)

referència

al

port

vell

de

Ciutadella

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 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=1VZ-qqZcT5trj2Cf14BytYSZfk-9XpN6f
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s’indiquen, aquests es reprodueixen a la
plataforma Vimeo.

37

