Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 1/2020
Caràcter: extraordinari
Dia: 30 de gener de 2020
Hora: de 19 a 20.45 h en primera convocatòria
Lloc: Saló Gòtic de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Assistents
Alcaldessa presidenta:

Sra. Joana Gomila Lluch

(PSM MxM)
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4a tinenta d’alcalde:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
1a tinenta d’alcalde
Regidor:
Regidora:
2a tinenta d’alcalde:
Regidor:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:

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

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

Secretària:
Interventora:

Sra. Caterina Barceló Martí
Sra. Elvira Capó García

Absents
Regidora:
Regidor:

Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
Sr. Sergio Servera Moreno

(PSIB-PSOE Ciutadella)
(UP-GxC)
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Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari de dia 19-12-2019).
(https://vimeo.com/388472681#t=02m15s)
2. Comunicacions d’Alcaldia. (https://vimeo.com/388472681#t=02m40s)
3. Proposta d’aprovar la modificació dels estatuts de la Fundació per a Persones amb
Discapacitat
Illa
de
Menorca
(FPDM),
(expedient
2019/009397).
(https://vimeo.com/388472681#t=05m37s)
4. Proposta d’aprovar el Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de
Maó, Ciutadella de Menorca, Sant Lluís, Alaior, es Mercadal, es Migjorn Gran, Ferreries i
es Castell per a la prestació del servei de neteja de platges, accessos i entorn per al
període
2020-2024
(expedient
2019/012863).
(https://vimeo.com/388472681#t=07m00s)
5. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) relativa a mostrar suport a la Resolució de la
Convenció de les Nacions Unides i de sumar-se a la commemoració del Dia
Internacional contra la Corrupció cada 9 de desembre (expedient 2020/000798).
(https://vimeo.com/388472681#t=09m50s)
6. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a la subvenció d’Igualtat (expedient
2020/000844). (https://vimeo.com/388472681#t=21m42s)
7. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre les coves de Cala Blanca (expedient
2020/000861). (https://vimeo.com/388472681#t=33m18s)
8. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació al clavegueram de Cala Morell
(expedient 2020/000911). (https://vimeo.com/388472681#t=36m45s)
9. Proposta d’Alcaldia amb relació a l’escrit de renúncia de la senyora Fàtima Anglada
Ametller com a regidora d’aquest ajuntament (expedient 2019/006030).
(https://vimeo.com/388472681#t=57m42s)
10. Precs i preguntes. (https://vimeo.com/388472681#t=1h02m28s)
Desenvolupament de la sessió i acords
Intervé l’alcaldessa, que llig un manifest del Consell Municipal Infantil del dia de la Pau i la Noviolència. (https://vimeo.com/388472681#t=00m08s)
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari de dia 19-12-2019)
(https://vimeo.com/388472681#t=02m15s)
L'alcaldessa demana als presents si tenen alguna cosa a objectar en contra dels termes en
què està redactat l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari del dia 19 de
desembre de 2019).
Acord
En no haver-hi cap cosa a objectar, se sotmet l’acta a votació, que S’APROVA per unanimitat
(19 vots a favor dels 21 membres que, de fet i dret, componen aquest ple).
2

2. Comunicacions d’Alcaldia (https://vimeo.com/388472681#t=02m40s)
La secretària dona compte de les comunicacions d’Alcaldia següents:
2.1. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 2086, de dia 30 de
desembre de 2019, per la qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdits número 24/2019
d’incorporació de crèdits en el pressupost per un import total de 454.069,10 € (expedient
2019/013669).
2.2. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 2087, de dia 30 de
desembre de 2019, per la qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdits número 25/2019
per transferència entre partides per un import total de 19.800 € (expedient 2019/013673).
2.3. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 2089, de dia 30 de
desembre de 2019, per la qual s’aprova la relació de factures número 49/2019 per un import brut
de 516.842,55 € (import líquid de 536.886,04 €), (expedient 2019/013680).
2.4. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 2090, de dia 30 de
desembre de 2019, per la qual s’aprova la relació de factures número 23/2019 de crèdits
reconeguts per un import brut de 560,39 € (import líquid de 560,39 €), (expedient 2019/013682).
2.5. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 2091, de dia 30 de
desembre de 2019, per la qual s’aprova la relació de despeses número 6/2019 per un import
brut de 68,42 € (import líquid de 0 €), (expedient 2019/013681).
2.6. Resolució d’Alcaldia número 4, de dia 15 de gener de 2020, per la qual es modifiquen les
atribucions a les delegacions fetes a la Junta de Govern, mitjançant Resolució d’Alcaldia número
81 de dia 5 de juliol, de forma que la Junta de Govern coneixerà els expedients d’import a partir
de 6.000 euros quant a contractacions i temes de tresoreria i pressuposts (expedient
2019/006772):
«RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Assumpte: modificació de les atribucions de les diferents delegacions fetes a la Junta de
Govern, mitjançant Resolució d’Alcaldia número 81, de 5 de juliol de 2019
Atès que, mitjançant Resolució d’Alcaldia número 81, de 5 de juliol de 2019, es van delegar, per
part d’aquesta batlia i a la Junta de Govern, les competències resolutives que en aquella
s’especifiquen;
Atès que es troba convenient fer uns canvis en aquestes delegacions en matèria d’Hisenda
Local o matèria econòmica; i més concretament en contractacions; i Tresoreria i pressupost, en
el sentit que els regidors delegats puguin resoldre expedients de la seva competència fins a un
import inferior a 6.000 euros i, d’aquesta manera, se n’agiliti la tramitació;
Atès que les bases d’execució de l’Ajuntament, aprovades mitjançant l’aprovació definitiva del
pressupost de l’Ajuntament, de 19 de desembre de 2019 (BOIB número 172 de 24 de desembre
de 2019), així ho preveuen;
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Tenint en compte que l’Alcaldia, en virtut de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local i les normes concordants, té la possibilitat de delegar l’exercici de
les seves atribucions, exceptuant les enumerades en l'apartat 3 d'aquest article, com ara les de
convocar i presidir les sessions de Ple i de Junta de Govern, i les numerades als apartats a), e),
j), k), l) i m) del número 1 d’aquest article;
Tenint en compte els articles 23.2 b) i 23.4 de la Llei 7/1985, el text refós 781/1986, de 18 d'abril,
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (article 24), i el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (article 41), aprovat pel Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre;
RESOLC:
PRIMER: Modificar les atribucions de les diferents delegacions fetes a la Junta de Govern,
mitjançant Resolució d’Alcaldia número 81, de 5 de juliol de 2019, de forma que els regidors
delegats puguin resoldre expedients de la seva competència en matèria d’Hisenda Local o
matèria econòmica; i, més concretament, en contractacions; i Tresoreria i pressupost, per import
inferior a 6.000 €, per tal d’agilitar-ne la tramitació. Per la qual cosa les delegacions a la Junta de
Govern sobre aquestes matèries queden modificades de la manera següent:
B. En matèria d’Hisenda Local o matèria econòmica:
Contractacions
a) Les contractacions i concessions d'import a partir de 6.000 € i quan l’import no superi el 10 %
dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6 milions d'euros; inclusivament
les de caràcter plurianual, quan la durada no sigui superior a quatre anys i l'import acumulat de
totes les anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost
del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
Tresoreria i pressupost
a) L’autorització, la disposició i el reconeixement d’obligacions a partir de 6.000 euros i dins dels
límits de competència de l’Alcaldia, d’acord amb el pressupost aprovat, la resolució de recursos,
i la devolució d’avals.
SEGON. L’Alcaldia es reserva l’exercici de les atribucions delegades, sense acte exprés de
revocació d’aquestes, per a aquells casos que s’estimin urgents per part de l’Alcaldia.
Aquest decret haurà de ser publicat en el BOIB, conformement a l’article 44 del ROF, i se’n
donarà compte al Ple en la primera sessió que se celebri.
L’alcaldessa
Joana Gomila Lluch

La secretària,
Caterina Barceló Martí»

[Publicada en el BOIB número 8 de dia 18 de gener de 2020]

4

2.7. Comunicació al Ministeri d’Hisenda de la informació relativa a l’execució del 4t trimestre del
pressupost de l’exercici 2019, amb un resultat de compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària.
2.8. Comunicació al Ministeri d’Hisenda de les dades sobre el període mitjà de pagaments a
proveïdors en el 4t trimestre de 2019, amb un resultat consolidat de 10,23 dies.
Els presents acorden que en queden assabentats.
3. Proposta d’aprovar la modificació dels Estatuts de la Fundació per a Persones amb
Discapacitat
Illa
de
Menorca
(FPDM),
(expedient
2019/009397)
(https://vimeo.com/388472681#t=05m37s)
La senyora Anglada Seara, regidora delegada, dona compte de la proposta de l’Àrea
Socioeducativa i de Dinamització Econòmica (Servei d’Atenció Social), de dia 20 de gener de
2020, dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa i de Dinamització Econòmica en
sessió extraordinària celebrada el dia 23 de gener de 2020, amb els vots a favor del PSM (2),
del PSOE (1) i d’UP (1); i amb les reserves de vot del PP (2) i de Cs (1), que diu:
«En data del 5-09-2019 i registre d’entrada número 016256, LA FUNDACIÓ PER A PERSONES
AMB DISCAPACITAT DE MENORCA, ha presentat un escrit mitjançant el qual sol·licita
l’aprovació de la modificació dels Estatuts de la FPDM per part de l’Ajuntament de Ciutadella.
Atès que, en sessió ordinària del patronat de la FPDM de 21 de setembre de 2017, es va
acordar iniciar la tramitació pertinent per a la modificació dels Estatuts de la fundació esmentada;
Atès que, en sessió ordinària de la Junta Executiva de la FPDM de 8 de maig de 2018, es va
acordar iniciar els treballs per a la modificació dels Estatuts i la posterior elaboració de la
proposta tècnica;
Atès que, en sessió ordinària de la Junta Executiva de la FPDM de 20 de febrer de 2019, es va
presentar la proposta definitiva de la modificació dels Estatuts de la FPDM, se’n va debatre el
contingut i s’acordà donar-ne conformitat, així com traslladar-la al Patronat per a la seva
aprovació;
Atès que, en sessió extraordinària del Patronat de la FPDN de 27 de març de 2019, es va
aprovar la proposta de la modificació dels Estatuts de la FPDM;
Atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de Cultura, Benestar Social i Esports del
Consell Insular de Menorca, en sessió ordinària de dia 2 de desembre de 2019;
Ateses, així mateix, les recomanacions del Protectorat de Fundacions i dels Serveis Jurídics del
Consell Insular de Menorca, plantejades posteriorment;
Atès l’article 29 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, relatiu a la modificació
dels estatuts de les fundacions;
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Atès que l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca va acordar, en sessió ordinària de dia 14-12-06,
l’aprovació definitiva de l’expedient per a la creació de la Fundació per a Persones amb
Discapacitat Illa de Menorca;
Atès que l’article 12, al punt 1r dels seus estatuts, s’especifica que els ajuntaments que hagin
constituït la Fundació o que s’hi hagin adherit posteriorment, seran vocals d’aquesta, i que cada
ajuntament comptarà amb un representant nomenat en la forma prevista a la normativa
d’organització interna i/o a les disposicions vigents en matèria de règim local; per la qual cosa es
fa adient l’aprovació del nou articulat per part de l’Ajuntament;
PROPOSA:
Aprovar la modificació dels Estatuts de la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de
Menorca (FPDM), d’acord amb la nova redacció que s’adjunta com a annex al present
expedient, i s’hi inclouen les esmenes aprovades per part del Consell Insular de Menorca amb
relació a la redacció esmentada, ateses les recomanacions del Protectorat de Fundacions i dels
Serveis Jurídics del Consell Insular de Menorca.
No obstant, el Ple de l’Ajuntament, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
No hi ha intervencions.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (19 vots a favor dels 21
membres que, de fet i dret, componen aquest ple).
4. Proposta d’aprovar el Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de
Maó, Ciutadella de Menorca, Sant Lluís, Alaior, es Mercadal, es Migjorn Gran, Ferreries i
es Castell per a la prestació del servei de neteja de platges, accessos i entorn per al
període 2020-2024 (expedient 2019/012863) (https://vimeo.com/388472681#t=07m00s)
La senyora Bagur Benejam, regidora delegada, dona compte de la proposta de l’Àrea de Territori
i Entorn i Serveis Urbans (Medi Ambient), de dia 9 de desembre de 2019, dictaminada a la
Comissió Informativa extraordinària de Territori i Entorn i Serveis Urbans, de dia 24 de gener de
2020, amb el vot favorable dels representants del PSM (2), del PSOE (1) d’Unidas Podemos (1);
i la reserva de vot dels representants del PP (2) i de Cs (1), que diu:
«Vist el procés de degradació del litoral de l’illa de Menorca, així com la necessitat de comptar
amb un sistema de gestió i neteja de les platges de l’illa, el millor sistema per a la gestió de les
platges és dur a terme una actuació global a tota l’illa, que es faci extensiva durant tots els
mesos de l’any i que suposi una actuació de caràcter integral;
Atès que, per aquests motius, s’han efectuat diferents convenis entre els ajuntaments de l’illa de
Menorca i el Consell Insular, per tal d’encarregar al Consell Insular de Menorca la contractació
d’un servei de neteja de les platges;
Atès que el darrer conveni subscrit finalitza el 3 de desembre de 2019 i és necessari donar
continuïtat a aquest servei;
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Atès que l’objecte del nou conveni és continuar amb la col·laboració tècnica, econòmica i
administrativa de les entitats que el subscriuen, en l’àmbit de les seves competències
respectives, per a la prestació conjunta del servei de neteja de platges, de zones de bany, dels
seus accessos i l’entorn;
Atès que, per fer efectiu l’objecte del conveni, els ajuntaments de Maó, Ciutadella, Sant Lluís,
Alaior, es Mercadal, es Migjorn Gran, Ferreries i es Castell han de delegar al Consell Insular
l’exercici de les competències que els corresponen, de conformitat amb allò que estableix
l’article 115 d) de la Llei de costes i l’article 26.1 a) LRBRL, en matèria de neteja de platges,
zones de bany, els seus accessos i l’entorn, en els termes establerts en el present conveni;
Atès que el conveni es formalitza inicialment per un període de quatre anys, i tindrà efectes des
de l’1 de gener de 2020 fins a l’1 de gener de 2024, un cop signat per totes les parts i que, sense
perjudici de l’anterior, aquest es podrà prorrogar per acord exprés de les parts, adoptat amb
caràcter previ a la seva finalització per un període de quatre anys addicionals;
Atès que les aportacions econòmiques anuals que es comprometen a fer les diferents
institucions es determinen en funció dels paràmetres següents: a. superfície de les platges,
accessos i l’entorn (50 %); b. nombre d’habitants (25 %); c. nombre de places turístiques (25 %);
i que aquestes aportacions podran variar en funció de la variació dels paràmetres, els quals
seran revisats cada dos anys;
Atès que a l’Ajuntament de Ciutadella li correspon un coeficient de participació del 29,20 %, el
que suposa una despesa anual màxima de 170.755,36 €, i que el Consell Insular assumeix un
45 % de la despesa, amb un import màxim de 484.521,89 €;
Atès l'informe tècnic favorable de dia 9-12-2019;
PROPOSA:
Primer. Aprovar el Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de Maó,
Ciutadella, Sant Lluís, Alaior, es Mercadal, es Migjorn Gran, Ferreries i es Castell per a la
prestació del servei de neteja de platges, accessos i entorn 2020-2024.
Segon. Notificar aquest acord al Consell Insular de Menorca i a la resta d'ajuntaments signants.
No obstant, el Plenari Municipal, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
No hi ha intervencions.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per catorze (14) vots a favor (7 PSM MxM, 3
PSIB-PSOE Ciutadella, 1 UP-GxC i 3 Cs): els de la Senyora Alcaldessa, Joana GOMILA
LLUCH, el senyor José LÓPEZ BOSCH, la senyora Laura ANGLADA SEARA, el senyor Andreu
CARDONA MIR, la senyora Maria Jesús BAGUR BENEJAM, el senyor Pere FIOL BENEJAM, el
senyor Damià MOLL CARDONA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, el senyor Andreu
BOSCH MESQUIDA, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Fàtima
ANGLADA AMETLLER, el senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume
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ANGLADA BAGUR i la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ; i cinc (5) abstencions de vot (PP):
les del senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, la
senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS i la
senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ.
5. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) relativa a mostrar suport a la Resolució de
la Convenció de les Nacions Unides i de sumar-se a la commemoració del Dia
Internacional contra la Corrupció cada 9 de desembre (expedient 2020/000798)
(https://vimeo.com/388472681#t=09m50s)
El senyor Anglada Bagur, portaveu, dona compte de la moció del Grup Municipal Ciudadanos
(Cs), amb registre d’entrada telemàtic 001025 de dia 20 de gener de 2020, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió extraordinària celebrada el
24 de gener de 2020, amb 1 vot a favor (Cs); i 6 reserves de vots (PSM, PSOE, GxC i PP), i que
diu:
L’Organització de les Nacions Unides (ONU) va proclamar el 9 de desembre el Dia Internacional
contra la Corrupció, amb la finalitat de prevenir i conscienciar sobre aquesta tipologia d’il·lícit els
països membres. A través d’aquesta iniciativa, l’ONU alertava dels efectes nocius de la corrupció
en els àmbits institucional i econòmic, igual que ja es va fer amb la fixació d’objectius durant la
Convenció de les Nacions Unides a la Resolució 58/4 de l’Assemblea General, contra la
corrupció, aprovada dia 31 d’octubre de 2003 i que ha estat ratificada per 182 països fins a dia
d’avui.
De forma paral·lela, l’Assemblea General de les Nacions Unides va voler donar impuls a la lluita
contra la corrupció en el marc dels Objectius de Desplegament Sostenible plasmats a l’Agenda
2030. Concretament, a l’objectiu número 16 s’aborden mesures en les quals es recollia la
necessitat de promoure pràctiques més responsables, sostenibles i inclusives amb vista a la
gestió política.
A Espanya, segons el darrer baròmetre del CIS, la corrupció és uns des principals problemes
per als ciutadans, per darrere de l’atur, els polítics i els problemes d’índole econòmica. Aquesta
preocupació genera als espanyols desafecció cap als seus polítics i cap a la vida institucional en
general; tot açò agreujat pels casos de corrupció protagonitzats pels principals partits i actors
polítics de la nostra democràcia.
Recentment, hem estat testimonis de com la Justícia ha pres mesures en la matèria, en fer
publicitat de la sentència del cas dels ERE. L’Audiència Provincial de Sevilla ha considerat dos
expresidents i diversos exministres de govern socialistes responsables d’una xarxa fraudulenta,
que s’aprofitava de les ajudes públiques concedides a empreses en situació de crisi.
Tampoc podem oblidar-nos del succeït amb el Cas Gürtel, en el qual els tribunals van
condemnar per primera vegada una formació política com partícip a títol lucratiu d’un delicte de
corrupció. Encara hi queden caps per fermar, sobre els quals la Fiscalia segueix demanant que
s’obrin de nou perquè hi ha indicis probatoris.
De la mateixa manera, aquest estiu, la Fiscalia també va denunciar davant l’Audiència Nacional
que la família Pujol havia ocultat nous fons a Andorra. En els quatre anys i mig que es duen
investigant el cas, s’ha cursat un important nombre de comissions rogatòries a les etapes sobre
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les quals existia la sospita que la família Pujol podia tenir comptes ocults. La UDEF i la UCO són
partícips d’aquestes investigacions a dia d’avui, i cerquen aclarir tots ets interrogants sobre un
des majors casos de frau succeïts al nostre país.
La repercussió d’aquests successos ha erosionat greument la legitimitat de la nostra
democràcia, a més d’augmentar la desconfiança cap al sector públic i reduir els nivells de
qualitat democràtica. En conseqüència, es necessiten dur a terme polítiques actives que
sensibilitzin i conscienciïn sobre aquesta xaca per garantir una major transparència i rendició de
comptes per part dels servidors públics.
Consideram que aquests objectius no poden aconseguir-se únicament a través d’accions
individuals, sinó que han de ser producte d’un nou enfocament de governança multinivell en el
qual els governs locals i nacionals complementin la seva acció i on el diàleg constructiu entre el
sector públic, el sector privat i la societat civil sigui constant.
Per tot açò, reafirmam el nostre compromís per combatre la corrupció en totes les seves formes,
així com posam la transparència, la rendició de comptes i la participació en el centre de les
nostres agendes locals i globals.
MOCIÓ:
En conseqüència, proposam al Ple Municipal de l’Ajuntament de Ciutadella mostrar el seu suport
a la Resolució de la Convenció de les Nacions Unides i a sumar-se a la commemoració (cada 9
de desembre), d’ara endavant, del Dia Internacional contra la Corrupció, així com també
condemnar tots i cada un des casos de corrupció política succeïts en el passat en el nostre
poble, independentment del color polític que tinguessin. Moltes gràcies.»
Intervencions
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/388472681#t=13m50s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/388472681#t=14m58s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/388472681#t=16m47s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/388472681#t=17m10s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/388472681#t=19m28s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/388472681#t=20m14s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/388472681#t=20m33s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que S’APROVA per unanimitat (19 vots a favor dels 21 membres
que, de fet i dret, componen aquest ple).
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6. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a la subvenció d’Igualtat (expedient
2020/000844) (https://vimeo.com/388472681#t=21m42s)
La senyora Pons Torres, regidora, dona compte de la moció del Grup Municipal Popular (PP), de
dia 20 de gener de 2020, amb registre d’entrada telemàtic 001122 de dia 21 de gener de 2020,
dictaminada a la Comissió Informativa i de Dinamització Econòmica, en sessió extraordinària
celebrada el dia 23 de gener de 2020, una vegada declarada la urgència de l’assumpte per
unanimitat, amb els vots a favor del PP (2); i amb les reserves de vot del PSM (2), del PSOE (1),
d’UP i de Cs (1), que diu:
«El Pla estratègic de subvencions del Ajuntament de Ciutadella, aprovat l’any 2017, diu el
següent:
En el punt 2.3. c) Optimitzar l’accés de les persones ciutadanes a les subvencions amb
garanties de transparència, uniformitat de criteri municipal i de lliure concurrència per tal de
facilitar a les persones ciutadanes totes les dades, quanties, els objectius, criteris i procediments
per a poder ser beneficiàries de la subvenció.
En el punt 3.1. b) Objectivitat en el procés d’assignació de fons públics. La subvenció es
concedirà d’acord amb criteris objectius, prèviament establerts a la convocatòria, a fi de garantir
el coneixement previ d'aquests per als potencials beneficiaris. c) Igualtat i no-discriminació entre
la ciutadania, entre els diferents sectors i entre els col·lectius. d) Transparència en el procés
d’assignació de recursos públics. Tant al procés de concessió com a la publicació dels resultats.
Per altra banda, el Partit Popular va denunciar el fet que l’Àrea d’Igualtat concedís una
subvenció per import de 2.000 € a l’Associació Alterversió, de la qual era secretària la regidora
Fàtima Anglada, que va firmar la resolució de concessió en un exercici de falta de transparència,
fet que va provocar el reintegrament o la renúncia de la subvenció.
Des del nostre grup hem revisat l’expedient i la convocatòria de la subvenció esmentada, a la
qual es van presentar l’Associació Alteversió, com hem dit, i l’Apima del CP Francesc de Borja
Moll, i hem pogut observar que, a més, es pot haver valorat amb una certa falta de rigor i
d’objectivitat la proposta de l’Apima i, per tant, les dues associacions no estaven en igualtat de
condicions.
Per açò, davant aquest greuge, i tota vegada que l’Ajuntament disposa dels 2.000 € que
finalment no van ser destinats a l’objecte previst, creim que s’hauria de revisar l’expedient i
determinar objectivament si a l’Apima del CP Francesc de Borja Moll se li pot concedir la
subvenció de la qual en el seu moment va ser exclosa per no arribar a la puntuació mínima.
Per tot açò, el Grup Popular presenta la proposta d’acord següent:
El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta l’equip de govern perquè revisi l’expedient de l’Àrea
d’Igualtat esmentat, i perquè, si es compleixen tots els requisits establerts en la convocatòria i en
la normativa que sigui d’aplicació, sigui concedida la subvenció corresponent a l’APIMA del CP
Francesc de Borja Moll.»
Intervencions
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/388472681#t=26m22s)
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Intervé la senyora Anglada Ametller (https://vimeo.com/388472681#t=26m55s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/388472681#t=28m35s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/388472681#t=28m53s)
Intervé la senyora Anglada Ametller (https://vimeo.com/388472681#t=30m20s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/388472681#t=31m03s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/388472681#t=32m00s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que NO S’APROVA per vuit (8) vots a favor (5 PP i 3 Cs): els
del senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, la
senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la
senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ, el senyor Eudimio José CARRASCO
GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA BAGUR i la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ; i onze
(11) vots en contra (7 PSM MxM, 3 PSIB-PSOE Ciutadella i 1 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 i la senyora Fàtima ANGLADA AMETLLER.
7. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre les coves de Cala Blanca (expedient
2020/000861) (https://vimeo.com/388472681#t=33m18s)
El senyor Juaneda Cabrisas, portaveu, sobre la moció del Grup Municipal Popular (PP) de dia
21 de gener de 2020, amb registre d’entrada telemàtic número 001139 de dia 21 de gener de
2020, dictaminada a la Comissió Informativa extraordinària de Territori i Entorn i Serveis Urbans
de dia 24 de gener de 2020, amb el vot favorable dels representants de PP (2); i la reserva de
vot dels representants del PSM (2), del PSOE (1), d’Unidas Podemos (1) i Cs (1), manifesta que,
a iniciativa del seu grup al CIM, s’han fet actuacions en el sentit de les propostes d’acord
d’aquesta moció, per la qual cosa demana que es retiri de l’ordre del dia.
Seguidament, es transcriu la moció:
«L’any 2004, l’Ajuntament de Ciutadella va posar en marxa una iniciativa per a la recuperació de
les coves de Cala Blanca, per a la seva adquisició i el condicionament com a recinte apte i segur
per a acollir visites de tipus turístic, científic i cultural.
Amb el suport des d’un primer moment de les agrupacions de comerciants i de restauració de la
zona, la idea era (i és) valorar un sistema de coves únic a Menorca que s’havia conformat durant
milers d’anys, i, també, aprofitar-ne la riquesa, l’excepcionalitat i la vistositat com a atractiu
turístic.
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La idea va ser recollida amb posterioritat pel Consell de Menorca, que la va incloure com un dels
projectes a impulsar a través del Pla de Dinamització del Producte Turístic (PDPT), per a la qual
cosa es va signar un conveni entre el CIM, la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes
Balears, l’Associació Hotelera de Menorca i el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
Aquest conveni se signà el 30 de maig de 2008 i descrivia ja els objectius d’adquisició, obertura i
adequació de les coves de s’Aigua i de na Megaré, per a crear un producte cultural i turístic nou
al llarg de quatre anualitats. Per diferents causes d’ordre jurídic, científic, ambiental, patrimonial,
l’acord no es va executar així com estava previst, ja que, d’altra forma, les coves haurien estat
visitables a partir dels anys 2012-13. Tota vegada que la Secretaria d’Estat de Turisme havia
retirat la seva aportació, l’any 2015, per iniciativa del Partit Popular, i per tal de no deixar perdre
un projecte interessant per a Ciutadella i per a tot Menorca, el Consell Insular, per unanimitat de
tots els grups, es va comprometre a reprendre i impulsar el projecte tot aprofitant la gran feina
feta i la documentació acumulada.
Des de llavors, any rere any s’han anat anunciant, i posteriorment ajornant, objectius temporals
per a l’obertura de les coves de Cala Blanca. El darrer anunci apuntava que l’estiu 2019 serien
visitables.
Atesos els antecedents exposats i l’interès que aquest recurs turístic, geològic i cultural es posi
en servei com més prest millor, el Grup del Partit Popular proposa al Ple l’adopció dels
acords següents:
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Consell de Menorca a donar prioritat i
impuls definitiu al projecte d’adequació i obertura per a la visita de les coves de Cala Blanca, per
tal que aquest patrimoni de gran valor pugui ser conegut i visitat tant per residents com per
visitants
Segon. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Consell de Menorca i l’equip de govern de
l’Ajuntament a fer tots els tràmits necessaris amb la màxima diligència i el mínim retard per tal
que l’anomenada Cova de s’Aigua es pugui posar en servei i obrir-se per a la visita abans de
l’inici de la temporada turística d’enguany i, com a tard, abans del dia 1 de juny.
Tercer. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta l’equip de govern de l’Ajuntament a tramitar
amb la màxima diligència i el mínim retard l’aprovació de la revisió del Pla General d’Ordenació
Urbana de Ciutadella per tal que resolgui i faciliti l’adequació i l’obertura per a la visita de la
totalitat de les coves de Cala Blanca, especialment de l’anomenada Cova de na Megaré.»
Intervencions
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/388472681#t=35m40s)
Es retira aquest punt de l’ordre del dia.
8. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació al clavegueram de Cala Morell
(expedient 2020/000911) (https://vimeo.com/388472681#t=36m45s)
El senyor Benejam Escanellas, regidor, dona compte de la moció del Grup Municipal Popular
(PP), de dia 21 de gener de 2020, amb registre d’entrada telemàtic 001166 de dia 21 de gener
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de 2020, dictaminada a la Comissió Informativa extraordinària de Territori i Entorn i Serveis
Urbans de dia 24 de gener de 2020, amb el vot favorable dels representants del PP (2); i la
reserva de vot dels representants del PSM (2), PSOE (1), Unidas Podemos (1) i Cs (1).
La moció, una vegada esmenada de viva veu pel regidor mateix, pel que fa al quart paràgraf
dels antecedents en el sentit que allà on posa: «fins que no es posi en funcionament» ha de dir:
«fins que no s’adjudiqui», diu:
«La Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears, estableix
l’obligatorietat de dotar de xarxa de clavegueram a totes les zones urbanes, en un màxim de 6
anys. A la Disposició Final 5a estableix unes fites per poder tenir exempcions i poder seguir
donant llicències d’obra nova.
L’Ajuntament de Ciutadella havia complert, amb retards, les dues primeres fites; és a dir,
l’aprovació per Ple de l’acord d’implementar la xarxa de clavegueram i la de l’aprovació del
projecte de clavegueram.
Però abans del 15 de febrer de 2020 el projecte ha d’estar licitat per aconseguir arribar a temps
a la propera fita. En cas contrari, l’exempció que permet atorgar llicencies d’obra nova quedarà
suspesa.
Açò suposa que fins que no s’adjudiqui la xarxa de clavegueram a tota la urbanització de Cala
Morell no es podran donar llicències d’obra nova ni els corresponents finals d'obra, llicències de
primera ocupació i cèdules d’habitabilitat; i tot açò per un termini que podria ser d’anys.
Aquesta data límit no és nova. De fet, es coneix des de fa 2 anys, i pel que veim l’equip de
govern no li ha donat la importància que té.
El risc que correm és altíssim, ja que deixar tot un nucli urbà, com es Cala Morell, sense
possibilitat d’atorgar llicencies d’obra nova és molt greu
Per aquest motiu, el Grup del Partit Popular proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta l’equip de govern perquè posi en marxa un
procediment urgent per licitar i adjudicar el projecte de clavegueram de Cala Morell.
Segon. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta l’equip de govern perquè als projectes tècnics
d’execució d’obra nova de Cala Morell se’ls doni prioritat a l’hora de concedir les llicencies
d’obra, a fi que les llicencies puguin ser aprovades en Junta de Govern abans del 15 de febrer.»
Intervencions
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/388472681#t=39m25s)
Intervé el senyor López Bosch, pel que fa al primer punt d’acord de la moció
(https://vimeo.com/388472681#t=39m43s)
Intervé el senyor Fiol Benejam, pel que fa al primer segon d’acord de la moció
(https://vimeo.com/388472681#t=41m38s)
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Intervé el senyor Anglada Bagur, que proposa una esmena al segon punt d’acord de la moció
consistent
a
afegir
donar
prioritat
«sense
detriment
de
les
altres.
(https://vimeo.com/388472681#t=42m50s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/388472681#t=43m40s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/388472681#t=43m50s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/388472681#t=44m00s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/388472681#t=44m05s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/388472681#t=44m18s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/388472681#t=46m58s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/388472681#t=50m01s)
Intervé el senyor Fiol Benejam (https://vimeo.com/388472681#t=50m44s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/388472681#t=51m47s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/388472681#t=52m23s)
Intervé el senyor Fiol Benejam (https://vimeo.com/388472681#t=54m47s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/388472681#t=54m57s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/388472681#t=55m03s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/388472681#t=55m04s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/388472681#t=56m13s)
Els punts d’acord que se sotmeten a votació, una vegada esmenat el segon punt d’acord de la
moció, a proposta de Grup Municipal Ciudadanos (Cs), són els següents:
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta l’equip de govern perquè posi en marxa un
procediment urgent per licitar i adjudicar el projecte de clavegueram de Cala Morell.
Segon. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta l’equip de govern perquè als projectes tècnics
d’execució d’obra nova de Cala Morell se’ls doni prioritat a l’hora de concedir les llicencies
d’obra, sense detriment de les altres, a fi que les llicencies puguin ser aprovades en Junta de
Govern abans del 15 de febrer.»
Acord
Es fa la votació separada dels dos punts de la moció.
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Se sotmet el primer punt de la moció a votació, que NO S’APROVA per vuit (8) vots a favor
(5 PP i 3 Cs): els del senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la senyora Juana María PONS
TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David BENEJAM
ESCANELLAS, la senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ, el senyor Eudimio José
CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA BAGUR i la senyora Isabel LEÓN
MARTÍNEZ; i onze (11) vots en contra (7 PSM MxM, 3 PSIB-PSOE Ciutadella i 1 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 i la senyora Fàtima ANGLADA AMETLLER.
Se sotmet el segon punt esmenat de la moció a votació, que S’APROVA per unanimitat (19
vots a favor dels 21 membres que, de fet i dret, componen aquest ple).
9. Proposta d’Alcaldia amb relació a l’escrit de renúncia de la senyora Fàtima Anglada
Ametller com a regidora d’aquest ajuntament (expedient 2019/006030)
(https://vimeo.com/388472681#t=57m42s)
La senyora Gomila Lluch, alcaldessa, dona compte de la proposta d’Alcaldia de dia 23 de gener
de 2020, que diu:
«Assumpte: proposta d’Alcaldia amb relació a l’escrit de renúncia de la senyora Fàtima
Anglada Ametller com a regidora d’aquest ajuntament
Atès que la senyora Fàtima Anglada Ametller ha presentat, en data del 21 de gener de 2020,
amb registre d’entrada telemàtic número 001121, comunicació de la renúncia al càrrec de
regidora d’aquest ajuntament;
Atès que el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals
estableix a l’article 9è que el regidor perdrà la condició com a tal «per renúncia, que s’haurà de
fer efectiva mitjançant escrit davant el Ple de la corporació»;
Atès que, d’acord amb la Instrucció de la Junta Electoral Central sobre la substitució de càrrecs
representatius locals, de 19 de juliol de 1991, quan es presenti escrit de renúncia, el Ple de
l’entitat local de la qual en formi part prendrà coneixement d'aquesta, amb la remissió del
certificat de l’acord adoptat a la Junta Electoral de Zona, durant el període del mandat d'aquesta
i pel que fa a les eleccions locals, i a la Junta Electoral Central, una vegada conclòs el
manament d’aquella, a l'efecte de procedir a la seva substitució, conformement amb el que
disposa la Llei orgànica de règim electoral general, tot indicant el nom de la persona que, a judici
de la corporació, correspon cobrir la vacant;
Atès que la persona cridada a cobrir la vacant és la senyora Carla Gener Marquès, la següent
de la llista del grup polític d’Unidas Podemos-Gent per Ciutadella (UP-GxC) a les eleccions
locals 2019;
Aquesta alcaldia PROPOSA al Ple:
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Primer: Que es PRENGUI EN CONSIDERACIÓ la renúncia presentada per la senyora Fàtima
Anglada Ametller al càrrec de regidora de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, que va obtenir
per la candidatura d’Unidas Podemos-Gent per Ciutadella (UP-GxC).
Segon: Que se SOL·LICITI a la Junta Electoral Central que expedeixi i remeti la credencial de
qui resulti electe, a l'efecte que pugui prendre possessió del càrrec de regidor i cobrir la vacant
produïda, tenint en compte que, segons la llista presentada a les eleccions municipals per la
candidatura d’Unidas Podemos-Gent per Ciutadella (UP-GxC), LA CREDENCIAL A EXPEDIR
seria la de la senyora CARLA GENER MARQUÈS, ja que és la següent de la llista.
Tercer: Que es COMUNIQUI aquest acord a la Junta Electoral Central, perquè en prengui
coneixement i tengui els efectes que corresponguin, d'acord amb la instrucció per a la substitució
de càrrecs representatius locals.»
Intervencions
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/388472681#t=59m37s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/388472681#t=1h00m25s)
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/388472681#t=1h00m60s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/388472681#t=1h01m26s)
Intervé la senyora Anglada Ametller (https://vimeo.com/388472681#t=1h01m52s)
Acord
S’aprova la proposta amb l'assentiment de tots els membres presents.
10. Precs i preguntes (https://vimeo.com/388472681#t=1h02m28s)
Es dona compte dels precs i de les preguntes següents:
Precs
1. Prec del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic número
001523 de dia 28 de gener de 2020, que diu: (https://vimeo.com/388472681#t=1h02m38s)
«CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA presenta el següent PREC davant aquest
Ajuntament de Ciutadella de Menorca en el Ple de dia 30-01-2020 de la corporació
municipal.
Veïns de la plaça de Dalt es Penyals i dels seus voltants ens han fet arribar reiterades
queixes del mal estat del paviment d’aquesta plaça.
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Aquests desperfectes de les voravies, a part d’oferir un mal aspecte de l’estat dels paviments
del municipi, cosa que no hauria de passar, suposen un perill de caigudes i possibles
accidents, ja que molts de trossos de voravies estan romputs, aixecats i borinen quan hi
camines per damunt. Suposen un perill per als vianants i, especialment, per als infants, que
son la majoria de persones que transiten per aquesta plaça, ja que a prop hi ha un petit parc
infantil.
Posats a rallar de l’estat del parc infantil, a part de tenir un aspecte de brutícia (herbes per
tot, verdet que inunda la font d’aigua, brutor dins l’estanc d’aigua, que està totalment buit...),
s’ha de solucionar aquest estat de brutor en què es troba aquesta plaça, ja que
majoritàriament els usuaris de tot el mobiliari que hi ha a la plaça són infants. La font té un
aspecte de deixadesa, amb verdet pertot.
Pel que fa al mobiliari del parc infantil, es pot comprovar que en un d’aquests s’ha romput un
tros de llenya i hi ha dos claus amb una gran punta al descobert, que provoquen un gran
perill als usuaris del parc. Recordam que els usuaris són infants i, per tant, açò ha de ser un
aspecte a solucionar de gran prioritat.
Tot l’exposat anteriorment, es pot comprovar amb les fotografies que s’adjunten a aquest
prec.
(FOTOGRAFIES ADJUNTES: 1. Estat paviment 2. Herbes i brutícia 3. Mal estat mobiliari
parc infantil)
Per aquests motius, des del nostre grup municipal:
1) Instam l’equip de govern perquè faci reparar l’estat del paviment que estigui amb
desperfectes de la plaça esmentada, amb la major urgència possible, degut al perill
que suposa el mal estat per als vianants.
2) Instam l’equip de govern perquè netegi d’herbes la plaça de Dalt es Penyals i els
seus voltants, i faci netejar de verdet la font.
3) Instam l’equip de govern perquè faci reparar el desperfecte que hi ha en un element
del mobiliari del parc infantil, degut al gran perill que l’estat actual suposa per als
usuaris del parc infantil.
Isabel León Martínez (Regidora Cs)»
Intervencions
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/388472681#t=1h04m30s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/388472681#t=1h05m42s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/388472681#t=1h06m09s)
2. Precs del Grup Municipal Popular (PP), de dia 27 de gener de 2020, amb registre
d’entrada telemàtic número 001557 de dia 28 de gener de 2020, que, traduïts del castellà al
català, diuen: (https://vimeo.com/388472681#t=1h06m16s)
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A. AMB RELACIÓ A LES BARRERES DE SEGURETAT DEL MIRADOR
Les barreres de seguretat que s'instal·len durant les festes de Sant Joan davant del mirador
de la plaça des Born no s’han retirat, tal com es pot comprovar a la fotografia:
[...]
Aquestes barreres s'instal·len per seguretat per a complir el que dicten el Pla Director de
Sant Joan i el Pla d'Autoprotecció del Caragol des Born.
Motius pels quals sol·licitam:
1. Que al Ple es donin les explicacions oportunes del motiu pel qual encara estan
instal·lades les barreres esmentades.
2. Que, en el cas que no estiguin complint la seva funció principal, siguin retirades.
3. Si les barreres han d'estar permanentment instal·lades, que se n’informi durant la
següent Junta de Patrimoni Històric, amb l'objectiu que els seus membres en tenguin
coneixement i que es pugui plantejar una solució permanent amb una estètica
d'acord amb el nucli antic.
B. AMB RELACIÓ A COSTA MARINA
Al principi de la costa Marina es van instal·lar tres bitlos mòbils que s'utilitzaven per a tancar
al trànsit la costa Marina. Des de fa uns mesos un d’aquests bitlos no hi és i, en el seu lloc,
s'ha instal·lat una planxa metàl·lica, tal com pot veure's a la fotografia.
A més, hem observat que un dels pilars laterals està romput i hi falta el fanal que el coronava.
[…]

[...]

Motius pels quals sol·licitam:
1. Que es donin les explicacions oportunes dels motius pels quals el bitlo no està instal·lat i
de per què el pilar es troba amb desperfectes
2. Que s'arregli el bitlo i s'instal·li novament.
3. Que s'arregli el pilar i s'instal·li novament el fanal.
Ciutadella, 27 de gener de 2020
BLANCA DE OLIVAR OLIVER
Intervencions al prec referent a les barreres de seguretat del mirador.
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/388472681#t=1h07m29s)
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Intervencions al prec referent a Costa Marina
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/388472681#t=1h08m45s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/388472681#t=1h08m54s)
Intervé la senyora de Olivar Oliver (https://vimeo.com/388472681#t=1h09m35s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/388472681#t=1h09m59s)
Intervé la senyora de Olivar Oliver (https://vimeo.com/388472681#t=1h10m28s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/388472681#t=1h10m38s)
3. Precs del Grup Municipal Popular (PP), de dia 28 de gener de 2020, amb registre
d’entrada telemàtic número 001589 de dia 28 de gener de 2020, que diu:
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/388472681#t=1h10m50s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/388472681#t=1h11m02s)
«PREC QUE PRESENTA EL PARTIT POPULAR AMB RELACIÓ AL SENTIT DE
CIRCULACIÓ DE VEHICLES DEL CARRER JOSEPA ROSSINYOL
Al carrer Josepa Rossinyol s’hi pot accedir des del carrer Sud o des del carrer Anselm Pujol.
Però, des que el pont que dona al carrer Salord i Farnés està tancat, l’única sortida és pel
carrer Anselm Pujol, que es de doble sentit de circulació.
D’aquesta forma, si el vehicle accedeix a Josepa Rossinyol des del carrer Sud, pot sortir pel
carrer Anselm Pujol. Però si hi accedeix pel carrer Anselm Pujol, la sortida és pel mateix
carrer.
Hem observat, i així ens ho han denunciat alguns veïns de la zona, que els vehicles surten
cap al carrer Sud en direcció contrària, amb el perill que açò comporta.
En diverses ocasions el Partit Popular ha demanat posar remei a aquest problema, obrint
novament el pont que dona al carrer Salord i Farnés, però veim que passen els mesos i no
s’hi posa remei.
Per tant, pregam:
1. Que, des de Mobilitat, facin unes propostes de quina possible solució pot tenir aquest
problema i si seria factible fer el tram del carrer Josepa Rossinyol (entre el carrer
Anselm Pujol i el carrer Sud) de doble sentit de circulació.
2. Que s’apliqui la solució més convenient al més prest possible, per evitar possibles
perills.
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Ciutadella, 28 de gener de 2020
JUANA MARI PONS TORRES
Regidora del Partit Popular»
Preguntes (https://vimeo.com/388472681#t=1h11m40s)
1. Preguntes del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic
número
001027,
de
dia
20
de
gener
de
2020,
que
diuen:
(https://vimeo.com/388472681#t=1h11m48s)
«PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER AL PLE DE DIA 30 DE
GENER DE 2020. Voravia aixecada davant el Cafè des Molí.
En vista de mal estat en què es troba la voravia de l’altra banda del Cafè des Molí (davant
Mango), just a l’entrada de Ciutadella, venint pel Camí de Maó (ja dins la Contramurada), i
veient les arrels que aixequen perillosament per als vianants aquestes rajoles, cosa que fa
que qualcú pugui caure quan vulgui anar al pas de vianants o, simplement, caminar per la
voravia, deim que, per culpa del mal estat físic en què es troba una via pública que és de
responsabilitat municipal, el Grup Municipal de Ciutadans Ciutadella vol fer arribar a la
persona responsable d’aquesta àrea de l’equip de Govern les preguntes preguntes:
1) Com es fia arrengar la voravia, la que té el semàfor enmig (estan afectades les dues
bandes d’aquest semàfor i del pas de vianants)?
2) Es fien tallar les arrels dels arbres, o canviar-los, i enrajolar de nou, o es considera
una altra opció manco agressiva?
3) Es té en compte que es podrien matar els dos arbres que aixequen la voravia si no
es pren la decisió correcta?
4) Ja que el semàfor també es veu afectat per l’aixecada de s’acera: com es fia guiar el
trànsit a l’hora de canviar les rajoles per arreglar la voravia?
5) Quin termini d’execució tindrà aquest arranjament de voravia? I quan es fia
començar?
(Es presenten adjuntes dues fotos per comprovar el mal estat que aquí s’ha esmentat.)

Jaume Anglada Bagur.
Portaveu C’s Ciutadella»
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/388472681#t=1h12m38s)
2. Preguntes del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic
número 001524 de dia 28 de gener de 2020, que, traduïdes del castellà al català, diuen:
(https://vimeo.com/388472681#t=1h15m22s)
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta les preguntes següents a l'Ajuntament
de Ciutadella de Menorca perquè puguin ser contestades en el Ple de dia 30-01-2020
de la corporació municipal.
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Tal com es pot observar a les fotografies que es presenten adjuntes, algunes palmeres de la
casa consistorial sembla que estan afectades pel morrut roig. El mateix ocorre amb les
palmeres de la plaça de Sant Antoni, on està situat el Geriàtric Municipal de Ciutadella.
1r Té coneixement l'equip de govern de quantes palmeres n’estan afectades a les zones
esmentades anteriorment?
2n S'aplica algun pla de prevenció contra el morrut roig a les palmeres que pertanyen a
l'Ajuntament de Ciutadella?
3r Què té pensat fer l'equip de Govern amb les palmeres afectades?
(Es presenten fotografies adjuntes)
Eudimio Carrasco González
REGIDOR DE C’s
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/388472681#t=1h16m00s)
3. Preguntes del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic
número 001525 de dia 28 de gener de 2020, que, traduïdes del castellà al català, diuen:
(https://vimeo.com/388472681#t=1h19m10s)
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta les preguntes següents a l'Ajuntament
de Ciutadella de Menorca, perquè puguin ser contestades en el Ple de dia 30-01-2020
de la corporació municipal.
Hem rebut queixes de ciutadans i vesins del mal estat en què es troba el paviment en general
de la plaça de Joan de Borbó (plaça de l’Empordà). També, del mal estat d'algunes de les
papereres, tal com es pot observar a les fotografies que es presenten adjuntes.
1r Té coneixement l'equip de govern del mal estat en què es troba la plaça esmentada?
2r Té pensada l'equip de govern alguna actuació de millora?
3r Sí és així, quin tipus de millores es duran a terme a la plaça i quan?
(Es presenten fotografies adjuntes)
Eudimio Carrasco González
REGIDOR DE C’s
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/388472681#t=1h19m37s)
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4. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), de dia 28 de gener de 2020, amb registre
d’entrada telemàtic
número 001596 de dia 28 de gener de
2020:
(https://vimeo.com/388472681#t=1h22m10s)
«AMB RELACIÓ A LES LLICÈNCIES PENDENTS
De les sol·licituds de llicències urbanístiques amb projecte tècnic (les antigues obres majors)
•

Quantes sol·licituds estan pendents de resoldre dels exercicis:
●
●
●
●

•

2016 i anteriors
2017
2018
2019

Ens podrien desglossar l’import de PEM (pressupost d’execució material) de les
sol·licituds pendents detallades a la pregunta anterior?

AMB RELACIÓ A L’APLICACIÓ “INCIDÈNCIES URBANES”
Hem observat que l’aplicació “incidències urbanes”, que serveix per comunicar els problemes
que la gent detecta al carrer, ha deixat de funcionar.
Al web de l’Ajuntament encara s’anuncia com una de les formes de comunicar les incidències
•
•

Ens podrien explicar els motius pels quals ha deixat de funcionar?
Quina solució han previst aplicar perquè els ciutadans puguin notificar incidències?

Ciutadella de Menorca, 28 de gener de 2020
JOAN BENEJAM ESCANELLAS
Regidor Partit Popular»
Intervencions a les preguntes referents
(https://vimeo.com/388472681#t=1h19m37s)

a

les

llicències

urbanístiques

pendents

Intervencions a les preguntes referents a la pestanya informàtica que ofereix el web de
l’Ajuntament (https://vimeo.com/388472681#t=1h23m23s)
5. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), de dia 28 de gener de 2020, amb registre
d’entrada telemàtic
número 001676 de dia 29 de gener de
2020:
(https://vimeo.com/388472681#t=1h25m35s)
«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 dia 21 de novembre de 2019.
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PREGUNTES RELATIVES AL CEMENTERI VELL
[...]
Com podem observar a les fotografies que adjuntam a la relació de preguntes referents a l’estat
del Cementeri Vell, després del temporal de la setmana passada vam poder veure com havia
caigut una branca d’un arbre del Cementeri i ahir encara estava sense recollir. També hem
detectat diverses làpides rompudes a conseqüència del temporal, i també fullaca en terra.
Per açò, plantejam les preguntes següents:
S’ha llevat a dia d’avui la branca que ha caigut i s’ha netejat en terra de la fullaca dels arbres?
Qui es farà càrrec de les làpides rompudes pel temporal?
En cas que sigui l’Ajuntament, com ho han de fer les persones perjudicades per reclamar?
Ciutadella de Menorca, 28 de gener del 2020
La regidora del Grup del Partit Popular
Juana Mari Pons Torres»
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/388472681#t=1h26m55s)
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=16mzHmzFAOvPkX-a5KTUlqLPLL38laEdc
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s’indiquen, aquests es reprodueixen a la
plataforma Vimeo.
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