Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 2/2020
Caràcter: ordinari
Dia: 20 de febrer de 2020
Hora: de 19 a 21.45 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 d’alcalde:
4a tinenta d’alcalde:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
1a tinenta d’alcalde
Regidor:
Regidora:
2n tinent d’alcalde:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:

Sr. José López Bosch
Sra. Laura Anglada Seara
Sr. Andreu Cardona Mir (IND)
Sra. Maria Jesús Bagur Benejam (IND)
Sr. Pere Fiol Benejam
Sr. Damià Moll Cardona
Sra. Noemí Camps Villalonga
Sr. Andreu Bosch Mesquida
Sra. Maria Alexandra Moll Taltavull
Sr. Sergio Servera Moreno
Sra. Carla Gener Marquès
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)
(UP-GxC)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(Cs)
(Cs)
(Cs)

Secretària:
Interventora:

Sra. Caterina Barceló Martí
Sra. Elvira Capó García

Absents
Regidora:

Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès

(PSIB-PSOE Ciutadella)
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Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple extraordinari de dia 30-01-2020).
(https://vimeo.com/393421694#t=00m09s)
2. Presa de possessió del càrrec de regidora de la senyora Carla Gener Marquès (exp.
2019/006030). (https://vimeo.com/393421694#t=00m34s)
3. Comunicacions d’Alcaldia. (https://vimeo.com/393421694#t=02m47s)
4. Proposta d’aprovació de la relació de llibres donats de baixa el 2019 a la Biblioteca
Pública de Ciutadella per donar a la biblioteca del Centre de Salut Sant Miquel (exp.
2020/001216). https://vimeo.com/393421694#t=05m15s)
5. Proposta d’aprovació de la renovació del segell de Ciutat Amiga de la Infància (exp.
2020/001399). (https://vimeo.com/393421694#t=06m27s)
6. Proposta conjunta dels grups polítics municipals d’aprovació del manifest per al Dia
Internacional de la Dona i l’Equitat de Gènere (exp. 2020/001953).
(https://vimeo.com/393421694#t=09m27s)
7. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a la posada en funcionament del
Comitè d’Arbitratge i Assessorament previst a l’Ordenança reguladora de la tinença
d’animals (exp. 2020/001661). (https://vimeo.com/393421694#t=16m22s)
8. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa al portal de transparència municipal
(exp. 2020/001655). (https://vimeo.com/393421694#t=25m11s)
9. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació als usos del patrimoni municipal
(exp. 2020/001731). (https://vimeo.com/393421694#t=39m14s)
10. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) relativa a l’estat de les casetes d’alta
tensió i dels armaris de distribució de GESA-ENDESA a les urbanitzacions i al poble
(exp. 2020/001847). (https://vimeo.com/393421694#t=1h01m58s)
11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa al suport als pagesos i ramaders de
Balears (exp. 2020/001866). (https://vimeo.com/393421694#t=1h17m14s)
12. Precs i preguntes. (https://vimeo.com/393421694#t=1h27m52s)
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple extraordinari de dia 30-01-2020)
(https://vimeo.com/393421694#t=00m09s)
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 extraordinari del dia 30 de
gener de 2020).
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 membres presents dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple).
2

2. Presa de possessió del càrrec de regidora de la senyora Carla Gener Marquès (exp.
2019/006030) (https://vimeo.com/393421694#t=00m34s)
Intervé l’alcaldessa, la senyora Gomila Lluch, que diu que, rebuda la credencial expedida per la
Junta Electoral Central dia 12 de febrer del 2020, que designa com a electa la senyora Carla
Gener Marquès de la candidatura d’Unidas Podemos-Gent per Ciutadella, i que, efectuades les
dues declaracions, una sobre les causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat
que li proporcioni o li pugui proporcionar ingressos econòmics, i l’altra sobre els seus béns
patrimonials, de conformitat amb el disposat a l’article 75 de la Llei de bases de règim local, és
procedent que es procedeixi al jurament o a la promesa al càrrec de regidora de l’Ajuntament de
Ciutadella de Menorca.
A continuació, l’alcaldessa convida la senyora Carla Gener Marquès a pujar a la tarima.
Intervé la senyora Gener Marquès, que diu: «Promet complir fidelment les obligacions del càrrec
de regidora de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca amb lleialtat a la ciutadania, i guardar i fer
guardar la constitució com a norma fonamental de l’Estat.»
Una vegada feta la promesa, l’alcaldessa li posa la medalla.
Intervé l’alcaldessa (https://vimeo.com/393421694#t=02m16s)
3. Comunicacions d’Alcaldia (https://vimeo.com/393421694#t=02m47s)
La secretària dona compte de les comunicacions d’Alcaldia següents:
3.1. Donar compte de la petició de l’Asociación Ciudadana y Vecinal para el Progreso de
Menorca (RE telemàtic 002090, de dia 4 de febrer de 2020) de participació davant el Ple,
basant-se en el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament per a incloure una
proposta de debat sobre la voluntat del consistori de convertir la plaça des Born per a vianants.
3.2. Resolució d’Alcaldia número 12, de 4 de febrer de 2020, per la qual es modifica l’actual
composició de la Junta de Govern i es nomena el senyor Sergio Servera Moreno com a substitut
de la senyora Fàtima Anglada Ametller per a formar part de la Junta de Govern (exp.
2019/006772):
«RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Assumpte: modificació de l’actual composició de la Junta de Govern
L’Alcaldia, mitjançant la Resolució número 79, de dia 5 de juliol de 2019, va aprovar, entre altres
coses, el nomenament dels membres de la Junta de Govern local.
Atesa la renúncia de la senyora Fàtima Anglada Ametller com a regidora de l’Ajuntament de
Ciutadella de Menorca en el Ple de la sessió extraordinària de dia 30 de gener de 2020;
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D’acord amb les facultats que confereix a aquesta alcaldia la legislació vigent en matèria de
règim local i, en concret, els articles 41 i 52 del ROF;
Per tot l’exposat,
RESOLC:
PRIMER: Modificar l’actual composició de la Junta de Govern i nomenar el senyor Sergio
Servera Moreno, en substitució per renúncia al càrrec de regidora de la senyora Fàtima Anglada
Ametller.
SEGON: Determinar, en conseqüència, que la Junta de Govern Local, presidida per
l’alcaldessa, quedarà integrada pels regidors següents:
Sra. JOANA GOMILA LLUCH (PSM MxM)
Sr. JOSÉ LÓPEZ BOSCH (PSM MxM)
Sra. LAURA ANGLADA SEARA (PSM MxM)
Sr. PERE FIOL BENEJAM (PSM MxM)
Sra. NOEMÍ CAMPS VILLALONGA (PSIB-PSOE Ciutadella)
Sra. MARIA ALEXANDRA MOLL TALTAVULL (PSIB-PSOE Ciutadella)
Sr. SERGIO SERVERA MORENO (UP-GxC)
TERCER: Notificar aquesta resolució al regidor afectat, publicar-la en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears (BOIB) i donar-ne compte en la primera sessió del Ple Municipal que se celebri.

L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch

La secretària
Caterina Barceló Martí»

[Publicada al BOIB número 17 de dia 8 de febrer de 2020]

3.3. Resolució d’Alcaldia número 13, de 5 de febrer de 2020, per la qual es nomena el Sr. Sergio
Servera Moreno com a segon tinent de batle en substitució de la senyora Fàtima Anglada
Ametller (exp. 2019/006772):
«RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Assumpte: nomenament d’un tinent de batle per renúncia d’una regidora
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L’Alcaldia, mitjançant la Resolució número 80, de dia 5 de juliol de 2019, va aprovar nomenar,
d’entre els membres de la Junta de Govern Local i per ordre de nomenament, els regidors
següents com a tinents d’alcalde:
Sra. NOEMÍ CAMPS VILLALONGA (PSIB-PSOE Ciutadella), primera tinenta d’alcalde.
Sra. FÀTIMA ANGLADA AMETLLER (UP-GxC), segona tinenta d’alcalde.
Sr. JOSÉ LÓPEZ BOSCH (PSM MxM), tercer tinent d’alcalde.
Sra. LAURA ANGLADA SEARA (PSM MxM), quarta tinenta d’alcalde.
Atès que, mitjançant la Resolució d’Alcaldia número 12, de dia 4 de febrer de 2020, s’ha aprovat
la modificació de la Junta de Govern, atesa la renúncia de la senyora Fàtima Anglada Ametller
com a regidora de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca en el Ple de la sessió extraordinària
de dia 30 de gener de 2020, que en formava part i també estava nomenada com a segona
tinenta d’alcalde;
D’acord amb les facultats que confereix a aquesta alcaldia la legislació vigent en matèria de
règim local i, en concret, l’article 46 del ROF;
Per tot l’exposat,
RESOLC:
PRIMER: Nomenar el senyor Sergio Servera Moreno com a segon tinent d’alcalde, en
substitució per renúncia del càrrec de regidora de la senyora Fàtima Anglada Ametller.
SEGON: Determinar, en conseqüència, que els tinents d’alcalde seran els següents:
Sra. NOEMÍ CAMPS VILLALONGA (PSIB-PSOE Ciutadella), primera tinenta d’alcalde.
Sr. SERGIO SERVERA MORENO (UP-GxC), segon tinent d’alcalde.
Sr. JOSÉ LÓPEZ BOSCH (PSM MxM), tercer tinent d’alcalde.
Sra. LAURA ANGLADA SEARA (PSM MxM), quarta tinenta d’alcalde.
TERCER: Notificar aquesta resolució al regidor afectat, publicar-la en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears (BOIB) i donar-ne compte en la primera sessió del Ple Municipal que se celebri.

L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch

La secretària
Caterina Barceló Martí»

[Publicada al BOIB número 18 de dia 11 de febrer de 2020]

3.4. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 244, de dia 5 de febrer de
2020, per la qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdits número 1/2020 amb la modalitat
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de generació de crèdits (315.557,36 €) i transferència entre partides (46.749,41 €), per un import
total de 362.306,77 euros (exp. 2020/001371).
3.5. Acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió ordinària de dia 12 de febrer de 2020, per
la qual s’aprova la relació de factures número 1/2020 de crèdit reconegut per un import brut de
49.283,18 euros (exp. 2020/001612).
3.6. Acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió ordinària de dia 19 de febrer de 2020, per
la qual s’aprova la relació de factures número 2/2020 de crèdit reconegut per un import brut de
98.637,17 euros (exp. 2020/001875).
3.7. Acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió ordinària de dia 19 de febrer de 2020, per
la qual s’aprova la relació de factures número 3/2020 de crèdit reconegut per un import brut de
25.923,85 euros (exp. 2020/001876).
Els presents acorden que en queden assabentats.
4. Proposta d’aprovació de la relació de llibres donats de baixa el 2019 a la Biblioteca
Pública de Ciutadella per donar a la biblioteca del Centre de Salut Sant Miquel (exp.
2020/001216) (https://vimeo.com/393421694#t=02m47s)
El senyor Cardona Mir, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea Socioeducativa i
de Dinamització Econòmica (Servei de Cultura), de dia 30 de gener de 2020, dictaminada a la
Comissió Informativa Socioeducativa i de Dinamització Econòmica, en sessió ordinària
celebrada el dia 13 de febrer de 2020, amb els vots a favor del PSM (1) i del PSOE (1); i amb les
reserves de vot del PP (2) i de Cs (1), que diu:
«Atès el vigent reglament insular de la Xarxa de Biblioteques de Menorca, i concretament el
capítol 8 sobre Tria i esporgada, que estableix que totes les biblioteques han de fer una relació
dels llibres retirats i l'han d'elevar al Ple de l'ajuntament respectiu perquè l'aprovi;
Atès l'informe emès en data del 3-01-2020 per la bibliotecària municipal i la llista adjunta a
l’informe esmentat, relatiu a les baixes de documents de la Biblioteca Pública de Ciutadella per a
l'any 2019, que inclou bàsicament obres literàries duplicades, i per tal de guanyar espai per a les
incorporacions noves;
I atès que en l’informe esmentat es considera favorable la donació dels duplicats esmentats a la
biblioteca del Centre de Salut Sant Miquel;
Per tot l'anterior, al Ple de l'Ajuntament,
PROPÒS:
1. Aprovar la relació adjunta de llibres donats de baixa de la Biblioteca Pública de Ciutadella,
corresponent a l'any 2019, d'acord amb el vigent reglament insular de la Xarxa de Biblioteques
de Menorca.
2. Cedir les obres literàries donades de baixa a la biblioteca del Centre de Salut Sant Miquel.
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2. Notificar aquest acord al Consell Insular de Menorca.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
No hi ha intervencions.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels membres
presents dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple).
5. Proposta d’aprovació de la renovació del segell de Ciutat Amiga de la Infància (exp.
2020/001399) (https://vimeo.com/393421694#t=06m27s)
La senyora Gomila Lluch, alcaldessa, dona compte de la proposta, signada digitalment per ella
mateixa dia 4 de febrer de 2020, dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa i de
Dinamització Econòmica, en sessió ordinària celebrada el dia 13 de febrer de 2020, amb els
vots a favor del PSM (1) i del PSOE (1); i amb les reserves de vot del PP (2) i de Cs (1), que,
traduïda del castellà al català, diu:
«Moció adreçada al Ple de l’Ajuntament
La iniciativa Ciutats Amigues de la Infància, liderada per UNICEF Comité Español, té com a
objectiu general promoure l'aplicació de la Convenció sobre els Drets de l’Infant (ONU, 1989),
ratificada pel nostre país el 1990, en l'àmbit dels governs locals.
Ciutats Amigues de la Infància té com a visió que tot fillet, filleta i adolescent gaudeixi de la
infància i l’adolescència, i desenvolupi tot el potencial a través de la realització igualitària dels
seus drets a les seves ciutats i comunitats. A fi de fer realitat aquesta visió, els governs locals
i els seus socis identifiquen les metes i els resultats en les cinc esferes d'objectius generals,
que recullen els drets continguts en la Convenció sobre els Drets de l’Infant. D’aquesta
manera, una ciutat o comunitat compta amb una governança amiga de la infància, en
treballar per a aconseguir aquests objectius:
1. Cada fillet, filleta i adolescent és valorat, respectat i tractat justament dins les seves
comunitats.
2. Les veus, necessitats i prioritats de cada fillet i filleta s'escolten i es consideren en les
normatives i polítiques públiques, en els pressupostos i en totes les decisions que els
afecten.
3. Tots els fillets i les filletes tenen accés a serveis essencials de qualitat.
4. Tots els fillets i les filletes viuen en entorns segurs i nets.
5. Tots els fillets i les filletes tenen l'oportunitat de gaudir de la vida familiar, del joc i de
l'oci.
Ciutats Amigues de la Infància es va posar en marxa a Espanya l'any 2001 i compta amb el
suport del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la Federació Espanyola de Municipis
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i Províncies (FEMP) i l'Institut Universitari UAM-UNICEF de Necessitats i Drets de la Infància
i l'Adolescència (IUNDIA) i UNICEF Comité Español.
A través del reconeixement Ciutat Amiga de la Infància, UNICEF Comité Español destaca
aquells governs locals compromesos amb els cinc objectius de drets anteriors, que apliquen
en l’àmbit local un model de gestió des d'un enfocament de drets de l’infant, i que ho fan sota
un sistema de governança que afavoreixi la coordinació interna i externa, que promogui i
generi mecanismes reals de participació infantil i adolescent, i que compti amb una estratègia
a llarg termini per a incorporar la infància i l’adolescència en el centre de les polítiques i
accions impulsades des dels governs locals.
UNICEF Comité Español determinarà l'atorgament del reconeixement d'acord amb el que
estableixen les bases del reconeixement 2019-2020.
Considerant que Ciutats Amigues de la Infància i la renovació del segell Ciutat Amiga de la
Infància continuaran afavorint els interessos de la població en general i de la infància en
particular del nostre municipi; considerant, a més, que Ciutadella compleix els requisits
estipulats a les bases de la convocatòria oberta per UNICEF Comité Español; i manifestant la
nostra voluntat de continuar contribuint activament en la difusió i l’aplicació de la Convenció
sobre els Drets de l’Infant a la nostra localitat;
Proposam al Ple Municipal:
1. Sol·licitar a UNICEF Comité Español iniciar els tràmits per a l'obtenció de la renovació del
segell de Ciutat Amiga de la Infància.
2. Comptar amb el seu posterior suport i la col·laboració per al desenvolupament, la millora
contínua i la innovació de les polítiques d'infància i adolescència a la nostra localitat.»
No hi ha intervencions.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels membres
presents dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple).
6. Proposta conjunta dels grups polítics municipals d’aprovació del manifest per al Dia
Internacional
de
la Dona
i l’Equitat
de
Gènere
(exp. 2020/001953)
(https://vimeo.com/393421694#t=09m27s)
La senyora Gomila Lluch, alcaldessa, dona compte de la proposta conjunta dels grups del
govern local PSM Més per Menorca, PSIB-PSOE Ciutadella, UP-Gent per Ciutadella, PP i
Ciudadanos, signada pels portaveus: Sr. José López Bosch (PSM Més per Menorca), Sra.
Noemí Camps Villalonga (PSIB-PSOE Ciutadella), Sr. Sergio Servera Moreno (UP-GxC), Sr.
Antonio Luis Juaneda Cabrisas (PP) i Sr. Jaume Anglada Bagur (Cs), i que diu:
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«Atès que el proper dia 8 de març és el Dia Internacional de la Dona, l'Ajuntament proposa
aprovar el manifest següent:
Ens trobam en un moment decisiu per als drets de les dones. Les desigualtats històriques i
estructurals que han generat opressió i discriminació surten a la llum com mai abans.
Des d’Amèrica Llatina fins a Àsia, passant per Europa, s’alça un missatge global a través de
les xarxes socials i de les mobilitzacions als carrers demanant que es produeixi un canvi
definitiu, i que no es tolerin ni les agressions sexuals, ni l’assetjament ni cap altre tipus de
discriminació. La lluita liderada per generacions de dones treu els seus fruits.
Tot i així, segueixen existint els valors i models masclistes que donen peu als desequilibris de
poder, on es fonamenten la discriminació i l’opressió de gènere.
Més de mil milions de dones de tot el món no tenen protecció jurídica davant la violència
sexual a la llar. La desigualtat salarial per raó de gènere en el món és del 23 %, i arriba fins a
un 40 % a les zones rurals; i el treball no remunerat que realitzen moltes dones passa
desapercebut. La representació mitjana de la dona en els parlaments nacionals és encara
inferior a una quarta part, i en els consells d’administració és encara menor. Sense una acció
política veritable, milions de filletes patiran mutilació genital durant la pròxima dècada.
Tot i els compromisos i les lleis vigents, la persistència dels abusos sexuals i les
discriminacions per raó de gènere que afecten dones de totes les condicions i els llocs
d’origen fan necessari adquirir un major compromís polític per assolir el major repte que
tenim en matèria de drets humans al món, en paraules del secretari general de Nacions
Unides. És necessari un canvi polític que impregni els espais públics, la ciutadania, els llocs
de feina, el nostre oci, les nostres llars, les nostres relacions… i a nosaltres mateixos.
Des de l’Ajuntament de Ciutadella volem expressar el nostre suport en favor d’un canvi global
a partir de la nostra acció local.
En el Dia de la Dona, volem fer un clam per felicitar, valorar, expressar agraïment i encoratjar
a totes les dones del món, i especialment les de la nostra ciutat, per la seva contribució i
participació en favor d’un municipi millor. Volem celebrar l’aportació de les dones a la nostra
societat al llarg de la història, i reconèixer el seu rol transformador i definitiu. I, alhora, volem
expressar que tenim empatia amb totes les possibles situacions d’injustícia, de discriminació i
violència de gènere que puguin patir, les quals són intolerables en el nostre projecte de ciutat
educadora. L’any 1999, quan Ciutadella va firmar la carta de ciutats educadores, ja vam
adquirir el compromís que la nostra ciutat seria un espai que oferia els mateixos drets i les
oportunitats en condicions d'igualtat i de llibertat a tothom, i on tots i totes tinguem accés a la
formació, a l'entreteniment i al desenvolupament personal que la ciutat mateixa ofereix.
Però dia 8 de març és una data no sols per aturar-se a reflexionar, sinó també, i més
especialment, per actuar.
Així que us animam perquè totes i tots ens demanem què podem fer nosaltres per la igualtat;
i ens hi comprometem, perquè construïm la ciutat entre tothom. Les nostres paraules,
l’actitud, el que consumim, els llibres que llegim, les pel·lícules que veim, els jocs dels
nostres infants, les cançons que escoltam, les cures cap a l’altre... Aquest és el nostre poder,
i també pot ser una llavor de canvi en un altre.
9

Des d’una visió de ciutat educadora, tots els racons i àmbits del municipi eduquen i formen la
ciutadania. I només podrem tenir una millor ciutadania en una ciutat que construeixi una
societat en igualtat.
Per tot açò,
MANIFESTAM:
— Que defensam una ciutat inclusiva i per a tothom; i, per açò, assumim el compromís polític
d’avançar en la defensa dels principis d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes
en el conjunt de les activitats i en la gestió externa que dugui a terme aquesta corporació, així
com en el seu funcionament i en la gestió interna.
— Que coordinarem i col·laborarem amb les diferents accions que, des de l’àmbit local, es
desenvolupin per promoure la igualtat real entre homes i dones; per crear, així, una xarxa i un
treball col·lectiu amb un objectiu comú.
— Que afavorirem les vies de participació necessàries perquè les dones de Ciutadella
tenguin una presència activa en la vida ciutadana, d'acord amb la Llei d'igualtat 11/2016, de
28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.
Per tot l'exposat, qui subscriuen

PROPOSEN:
Aprovar l'anterior manifest.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/393421694#t=14m34s)
Intervé la senyora Gomila Lluch, alcaldessa (https://vimeo.com/393421694#t=15m25s)
Acord
Se sotmet la proposta conjunta a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels
membres presents dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple).
7. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a la posada en funcionament del
Comitè d’Arbitratge i Assessorament previst a l’Ordenança reguladora de la de tinença
d’animals (exp. 2020/001661) (https://vimeo.com/393421694#t=16m22s)
La senyora Taltavull Fernández, regidora, dona compte de la moció del Grup Municipal Popular
(PP), de dia 4 de febrer de 2020, amb registre d’entrada telemàtic 002377, de dia 7 de febrer de
2020, dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa i de Dinamització Econòmica, en
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sessió ordinària celebrada el dia 13 de febrer de 2020, amb els vots a favor del PP (2); i amb les
reserves de vot del PSM (2), del PSOE (1) i de Cs (1), que diu:
«L’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals en el municipi de Ciutadella de
Menorca, aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de dia 31 de juliol de 2014
(BOIB núm. 178, del 30-12-2014), a l’article 9.1 diu:
1. “Es crearà un comitè com a sistema d’arbitratge i d’assessorament per dirimir els conflictes que puguin
sorgir entre les persones propietàries d’animals de companyia i els seus veïnats, que, a més a més, podrà
servir com a òrgan consultiu de tots aquells afers relacionats amb els animals de companyia.”

Al segon i al tercer punts del mateix article es diu:
2. “L’òrgan es crearà per resolució d’Alcaldia i estarà format per:
- El president o la presidenta del comitè, que serà l'alcalde o l'alcaldessa o el regidor que aquest designi.
- Un regidor o una regidora representant de l'oposició.
- Un veterinari col·legiat o veterinària col·legiada.
- El subinspector o la subinspectora de la Policia Local encarregat de l'Àrea.
- El llacer o la llacera municipal.
- El tècnic o la tècnica municipal de Medi Ambient.
- Una persona en representació de la Brigada Municipal.
- Un representant de cadascuna de les associacions col·laboradores abans esmentades.
- Un representant de les associacions de veïnats.”
3. Les persones que l’integren seran nomenades i cessades per decret d'Alcaldia i se'n produirà la
renovació cada nova legislatura (...)”

Finalment, el punt quart estableix:
“Aquest comitè es reunirà com a mínim dues vegades a l'any (...)”

Aquest comitè mai no s’ha constituït i, per tant, tampoc no s’ha reunit mai; i els regidors del Partit
Popular consideram que és un òrgan necessari, tota vegada que s’han donat alguns conflictes i
que, sobretot, pot fer una bona tasca d’assessorament que en requeriria la seua intervenció.
Per tot l’exposat, el Grup del Partit Popular proposa l’adopció de l’acord següent:
El Ple de l’Ajuntament insta l’alcaldessa a dictar les resolucions necessàries per a la creació i la
posada en funcionament del Comitè d’Arbitratge i Assessorament previst a l’Ordenança
reguladora de la tinença d’animals al municipi de Ciutadella, i a la convocatòria de la reunió
constitutiva.»
Intervencions
Intervé la senyora Moll Taltavull (https://vimeo.com/393421694#t=19m09s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/393421694#t=20m21s)
Intervé la senyora Taltavull Fernández (https://vimeo.com/393421694#t=21m55s)
Intervé la senyora Moll Taltavull (https://vimeo.com/393421694#t=22m37s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/393421694#t=23m42s)
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Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/393421694#t=24m12s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que S’APROVA per desset (17) vots a favor (7 PSM MxM, 3
PSOE, 2 UP-GxC i 5 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, el senyor Sergio SERVERA
MORENO, la senyora Carla GENER MARQUÈS, el senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS,
la senyora Juana María PONS TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER, el senyor
Juan David BENEJAM ESCANELLAS i la senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ; i
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. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa al portal de transparència municipal
(exp. 2020/001655) (https://vimeo.com/393421694#t=25m11s)
El senyor Benejam Escanellas, regidor delegat, dona compte de la moció del Grup Municipal
Popular (PP), de dia 5 de febrer de 2020, amb registre d’entrada telemàtic 002378 de dia 7 de
febrer de 2020, dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en
sessió ordinària celebrada el dia 14 de febrer de 2020, amb 2 vots a favor (PP); i 4 reserves de
vots (PSM, GxC, i Cs).
Aquesta moció s’esmena de viva veu pel regidor mateix, en el sentit de substituir el punt únic
d’acord, que diu: «El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta l’equip de govern a complir la
normativa de transparència i publicar les nòmines de l’equip de govern, a més de les
declaracions de béns i d’activitats de tota la corporació, i la resta de documentació requerida, si
escau, tot referit a l’any 2019», per aquest altre: «El Ple de l’Ajuntament insta l’equip de govern a
destinar els recursos humans i econòmics suficients per mantenir el notable nivell de
transparència assolit, i per tal de procurar que tota la informació que actualment ja es publica al
web estigui actualitzada al màxim i arribi a la ciutadania de la forma més comprensible
possible.»
A continuació es transcriu la moció, una vegada esmenada:
«A la secció de Transparència dels membres de la corporació municipal, del web de
l’Ajuntament de Ciutadella, surt una llista de tots els membres de la corporació a on,
teòricament, hi hauria d’haver accés a les nòmines, declaracions de béns, declaracions
d’activitats, etc.
A dia d’avui, els enllaços no funcionen i no hi ha accés a aquesta informació.
A més, el “visor pressupostari” no està actualitzat. La informació del 2019 està a dia d’avui
incompleta o no està publicada. No apareix res de les modificacions de crèdit efectuades el 2019
ni de l’estat d’execució dels pressupostos o, per exemple, no surten els contractes menors
formalitzats el quart trimestre del 2019 ni altres indicadors de transparència.
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De l’exercici 2020 no apareix cap tipus d’informació de l’execució del pressupost. De la mateixa
manera, al “visor pressupostari” no apareix cap tipus d’informació dels pressupostos del 2020.
Per aquest motiu, el Grup del Patit Popular insta a l’adopció de l’acord següent:
El Ple de l’Ajuntament insta l’equip de govern a destinar els recursos humans i econòmics
suficients per mantenir el notable nivell de transparència assolit, per tal de procurar que tota la
informació que actualment ja es publica al web estigui actualitzada al màxim i arribi a la
ciutadania de la forma més comprensible possible.
Intervencions
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/393421694#t=27m28s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/393421694#t=33m00s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/393421694#t=33m32s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/393421694#t=37m20s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/393421694#t=38m49s)
Acord
Se sotmet la moció esmenada a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels
membres presents dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple).
9. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació als usos del patrimoni municipal
(exp. 2020/001731) (https://vimeo.com/393421694#t=39m14s)
El senyor Juaneda Cabrisas, portaveu, dona compte de la moció del Grup Municipal Popular
(PP) de dia 7 de febrer de 2020, amb registre d’entrada telemàtic 002425, de dia 9 de febrer de
2020, dictaminada a la Comissió Informativa ordinària de Territori i Entorn, de dia 14 de febrer de
2020, amb el vot favorable dels representants del PP (2); i la reserva de vot dels representants
del PSM (2), del PSOE (1), d’Unidas Podemos (1) i de Cs (1), que diu:
«Des del Grup Municipal del Partit Popular consideram que al patrimoni municipal se li ha de
donar un ús, amb activitats i instal·lacions de caràcter social o d’ús públic; o bé ha de ser
cedit a la iniciativa privada, quan així convengui, per tal de donar-li un rendiment (social o
econòmic) i, en qualsevol cas, minimitzar o rendibilitzar els costs de manteniment que pugui
tenir.
D’ençà que es va escometre la recuperació de la murada del port de Ciutadella, les coves
que hi ha a la part baixa, la que dona al passeig del port, estan desocupades, tota vegada que
s’hi van haver de desallotjar els negocis i les activitats que s’hi duien terme.
Al nostre grup, en general, però amb alguns matisos, estem d’acord amb la intervenció
realitzada a la murada, que ha permès recuperar un bé patrimonial que embelleix la zona del
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port, de gran importància, no només per als ciutadellencs, sinó també com a espai d’atractiu
turístic i, per tant, d’activitat econòmica.
Amb el que no estem tan d’acord, o gens, és a mantenir les coves esmentades en desús. En
aquest cas, es tracta d’un patrimoni de titularitat municipal que, al nostre entendre, ha de ser
cedit a la iniciativa privada, per dos motius: perquè aquesta cessió reportarà ingressos
importants a l’Ajuntament, i perquè el fet de desenvolupar-s’hi activitats lúdiques/comercials, etc,
confereix a la zona un ambient i un moviment de persones que beneficia a tots els negocis del
port, tot l’any i especialment durant la temporada turística.
Sempre amb absolut respecte a la normativa (especialment al Pla Especial de Protecció del
Centre Històric de Ciutadella – PEPCHA), s’han de tramitar els procediments necessaris per a
dur a terme aquesta cessió. D’aquí a unes setmanes començarà una nova temporada
turística i, per segon any consecutiu, la zona, tot i fer bona planta pel que fa a la murada,
presentarà un aspecte pobre pel que fa a l’ambient i al trànsit de persones. I si l’equip de govern
no pren decisions, la zona estarà així durant tot el mandat municipal.
En una situació similar, però des de fa més anys (anam cap als sis), hi ha el quiosc de dalt el
passeig, a la plaça des Born. Una mostra més de patrimoni en desús que podria donar servei
als ciutadans, residents i visitants, si es destina a una finalitat informativa i turística, i/o
econòmica si se cedeix a la iniciativa privada. En aquest aspecte podríem posar-nos d’acord
amb quina solució seria la més adequada, amb la conformitat de tots els grups.
Finalment, consideram que l’anomenat castell de Sant Nicolau, i la zona on està ubicat, a la
bocana del port, tot i no ser de titularitat municipal però apte per a l’ús amb autorització de la
Demarcació de Costes, és un recurs que també pot ser molt útil.
Creim que seria molt atractiu que el castell fos visitable, que pogués acollir algun negoci de baix
impacte, i que la zona exterior s’adaptàs per a fer-la més atractiva i agradable, tant als residents
com als visitants.
Per tot l’exposat, el grup del Partit Popular presenta davant el Ple de l’Ajuntament de Ciutadella
les propostes d’acord següents:
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta l’equip de govern a presentar davant el Ple
una proposta relativa als usos que s’han de donar a les coves situades a la part de baix de la
murada del port de Ciutadella, amb un criteri de rendiment econòmic per a l’Ajuntament i de
dinamització de l’activitat a la zona.
Segon. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta l’equip de govern a presentar davant el Ple
una proposta relativa als usos que s’han de donar al quiosc situat dalt el passeig de la plaça des
Born, de tal manera que doni un servei als ciutadans, tant residents com visitants i, si n’és el cas,
reporti ingressos a l’Ajuntament o minimitzi els costos de manteniment.
Tercer. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta l’equip de govern a desenvolupar, amb la
col·laboració de la Demarcació de Costes a les Illes Balears i del Consell Insular de Menorca, un
projecte d’ús del castell de Sant Nicolau per a la visita, amb la possibilitat d’algun servei de
comerç, restauració, etc, i a l’adequació de la zona exterior per a millorar-la per a la visita.»
Intervencions
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Intervé l’alcaldessa, la senyora Gomila Lluch per dir que, així com ho marquen els punts
d’aquesta moció, que diu: «presentar davant el Ple la proposta relativa als usos...», s’ha de dir
que el Ple no té competència per decidir aquests usos perquè estan definits als plans generals
corresponents i als llocs corresponents. I demana que s’esmeni la moció en el sentit d’instar
l’equip de govern a presentar a la Junta de Portaveus totes les propostes d’activitats que hi
pugui haver amb les coves, amb el quiosc, o bé amb el castell de Sant Nicolau per valorar-los i
arribar al màxim consens possible de tots els grups de la corporació. I que, per tant, si accepten
aquestes esmenes, d’instar-ho a la Junta de Portaveus, presentar-ho, valorar-ho i arribar al
màxim consens, hi farien un vot favorable. Per tant, pel que fa al primer punt d’acord, seria posar
aquesta esmena i si volen mantenir pel que fa al criteri de rendiment econòmic per a
l’Ajuntament i de dinamització de l’activitat d’aquesta zona, diu que agrairia que també s’hi
afegís el criteri de preservació de patrimoni. Pel que fa al segon punt d’acord, seria instar l’equip
de govern a presentar a la Junta de Portaveus les propostes d’activitats al quiosc des Born, per
a valorar-les i arribar al màxim consens amb tots els grups. I pel que fa al tercer punt, diu que
així com està redactat, que tampoc no té sentit, perquè és evident que Demarcació de Costes
no ha de desenvolupar el projecte de l’ús del castell de Sant Nicolau. Diu que Costes ens pot
autoritzar, ens pot fer la concessió, però, en cap cas desenvolupar el projecte d’usos,
exactament igual que el Consell Insular. Per tant, diu que o bé s’ha de retirar aquest punt o bé
s’ha de fer el mateix que en els altres punts d’instar l’equip de govern a presentar les propostes
que hi pugui haver d’activitats al castell de Sant Nicolau. I que si s’esmenen en aquest sentit, el
vot de l’equip de govern serà favorable. (https://vimeo.com/393421694#t=43m06s)
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/393421694#t=51m47s)
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/393421694#t=53m40s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/393421694#t=56m00s)
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/393421694#t=1h00m08s)
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas, que diu que accepten les esmenes proposades, perquè es
manté el sentit de l’acord, i substitueixen «el Ple» per «la Junta de Portaveus» i que hi poden
afegir la referència al patrimoni. La segona la mantenen com està, però hi substitueixen «el Ple»
per «la Junta de Portaveus». I la tercera, amb les explicacions que ha donat la senyora batlessa,
podria ser: «El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta l’equip de govern a presentar a la Junta
de Portaveus un projecte d’ús del castell de Sant Nicolau per a la visita i l’adequació de la zona
exterior i millorar-la per a la visita.» (https://vimeo.com/393421694#t=1h00m45s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/393421694#t=1h01m20s)
Els punts d’acord que se sotmeten a votació, una vegada esmenats, són els següents:
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta l’equip de govern a presentar davant la Junta
de Portaveus una proposta relativa als usos que s’han de donar a les coves situades a la part
de baix de la murada del port de Ciutadella, amb un criteri de rendiment econòmic per a
l’Ajuntament i de dinamització de l’activitat a la zona i amb un criteri de preservació de
patrimoni.
Segon. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta l’equip de govern a presentar davant la Junta
de Portaveus una proposta relativa als usos que s’han de donar al quiosc situat dalt el passeig
15

de la plaça des Born, de tal manera que doni un servei als ciutadans, tant residents com visitants
i, si n’és el cas, reporti ingressos a l’Ajuntament o minimitzi els costos de manteniment.
Tercer. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta l’equip de govern a presentar a la Junta
de Portaveus un projecte d’ús del castell de Sant Nicolau per a la visita i l’adequació de la
zona exterior i millorar-la per a la visita.
Acord
Se sotmet la moció esmenada a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels
membres presents dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple).
10. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) relativa a l’estat de les casetes d’alta
tensió i dels armaris de distribució de GESA-ENDESA a les urbanitzacions i al poble
(exp. 2020/001847) (https://vimeo.com/393421694#t=1h01m58s)
El senyor Anglada Bagur, portaveu, dona compte de la moció del Grup Municipal Ciudadanos
(CS), amb registre d’entrada telemàtic 002727, de dia 12 de febrer de 2020, dictaminada a la
Comissió Informativa ordinària de Territori i Entorn i Serveis Urbans de dia 14 de febrer de 2020,
amb el vot favorable dels representants de Cs (1); i la reserva de vot dels representants del
PSM (2), del PSOE (1), d’Unidas Podemos (1) i del PP (2), que diu:
«MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS CIUTADELLA PER PRESENTAR AL PLE DE
L’AJUNTAMENT DEL MES DE FEBRER DE 2020 SOBRE L’ESTAT DE SES CASETES D’ALTA
TENSIÓ DE GESA-ENDESA A LES URBANITZACIONS I SOBRE L’IMPACTE VISUAL
CONCRET DELS GRAFITS SOBRE AQUESTES, I EN GENERAL A TOT EL POBLE, I L’ESTAT
DELS ARMARIS DE DISTRIBUCIÓ D’AQUESTA EMPRESA.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Tal com es pot observar perfectament a les diverses fotografies adjuntes a aquesta moció i tal
com ja ens havien avisat alguns veïns de les urbanitzacions de Son Oleo, sa Caleta, Son Carrió,
Cala Blanca, Cala en Bosc, Cala en Blanes, entre d’altres, on hi ha les casetes de llum d’alta
tensió de la companyia Gesa-Endesa, les quals, alguns d’aquests veïns fins i tot han arribat al
punt d’haver de pintar ells mateixos amb pintura pagada de la seva butxaca per la mala imatge
que fa l’’estat actual en què es troben; unes, les que millor estan, que necessiten dues mans de
pintura; i altres, les que estan pitjor, que necessiten dues mans de pintura i una capa gruixada
de vergonya per deixar deteriorar-se d’aquesta manera unes instal·lacions que, al final, pagam
entre tots perquè ens donin el servei de llum a un preu i amb unes condicions que avui no són
objecte d’aquest debat.
No pot ser, si més o manco estem tots els grups d’acord que Menorca ha de nodrir-se d’un
turisme sostenible i de la millor qualitat possible, i, a més, essent Reserva de la Biosfera com
som, que oferim aquesta imatge lamentable a aquells que venen a visitar-nos, ja que no és
adequada la deixadesa que aquesta companyia mostra respecte a la conservació de les seves
instal·lacions, almanco pel que fa a les nostres urbanitzacions.
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Tampoc no hem de donar tota la culpa a la companyia de llum, ja que són molts els anys que
aquestes agressions a la vista se succeeixen (no només a les casetes de llum), amb insuficient
reacció dels governs de diferent color que hem tingut; així que, com a partit a l’oposició, que és
on ens trobam, ens veim amb l’obligació de demanar a l’equip de Govern actual que es preguin
les mesures adequades perquè aquestes coses deixin de produir-se de forma continuada i
sense posar-hi remei ni sanció als infractors, que, al final, solen quedar impunes. I és que açò
dels grafits d’aquest tipus entenem que ni és art, ni és expressió ni és res que valgui la pena
defensar, i manco conservar, sinó que són una agressió clara contra la vista i sobretot contra el
nostre poble, que prou coses té ja per arranjar. Aprofitam aquesta moció per censurar clarament
també els grafits generalitzats clandestins i il·legals, i el lleig impacte visual que produeixen,
cosa que fa reiterar encara més les queixes de veïns de tot Ciutadella.
Així mateix, també aprofitam el fons d’aquesta moció per posar en coneixement d’aquest
consistori les reiterades queixes dels tècnics electricistes professionals sobre el mal estat en què
es troben els armaris de distribució elèctrics, els quals, la majoria, poden obrir-se fàcilment o
estan oberts directament, i es converteixen, així, en un risc molt gran i real, perquè els al·lots els
poden obrir i tocar. Ens consten bastantes reclamacions d’aquests tècnics en el sentit del mal
estat esmentat.
Per tots aquests motius aquí esgrimits de forma escrita i argumentats també en format d’imatge,
al Grup Municipal de Ciutadans Ciutadella demana al Ple de l’Ajuntament el següent:
MOCIÓ:
1) Instar l’equip de govern a fer complir a la companyia de llum Gesa-Endesa els protocols
de seguretat dels armaris de distribució, a fi que no puguin ser manejats més que per
les persones adequades per fer-ho, i per evitar, així, riscos innecessaris.
2) Instar l’equip de govern a fer complir a la companyia de llum Gesa-Endesa unes
condicions d’imatge dignes i que siguin adequades quant a la neteja i al manteniment
del bon estat de totes i cada una de les casetes de llum d’alta tensió que té esteses per
tot el terme municipal de Ciutadella com més prest millor i, si pot ser, abans que
comenci la pròxima temporada turística d’estiu 2020.
3) Instar l’equip de govern a posar les sancions corresponents als responsables d’aquests
grafits quan es tengui constància de l’autor de la infracció, independentment en quin
tipus de paret s’hagin fet sense permís; i esborrar, o fer esborrar, aquestes agressions
visuals, desgraciadament tan usuals i habituals.»
Intervencions
Intervé el senyor López Bosch, que demana afegir al darrer punt d’acord: «...i actuar d’acord
amb
l’establert
a
l’article
15
de
l’Ordenança
de
neteja
viària».
(https://vimeo.com/393421694#t=1h06m00s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/393421694#t=1h08m34s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/393421694#t=1h10m56s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/393421694#t=1h14m11s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/393421694#t=1h05m06s)
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Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/393421694#t=1h16m00s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch, per a dir que entén que passarien a votació la moció
i que entén que el Grup Municipal Ciudadanos (Cs) accepta l’esmena proposada pel PSM MxM
al tercer punt d’acord. (https://vimeo.com/393421694#t=1h16m14s)
El senyor Anglada Bagur assenteix.
Els punts d’acord de la moció que se sotmeten a votació, una vegada esmenat el tercer punt,
són els següents:
1) Instar l’equip de govern a fer complir a la companyia de llum Gesa-Endesa els protocols
de seguretat dels armaris de distribució, a fi que no puguin ser manejats més que per
les persones adequades per fer-ho, i evitar, així, riscos innecessaris.
2) Instar l’equip de govern a fer complir a la companyia de llum Gesa-Endesa unes
condicions d’imatge dignes i que siguin adequades quant a la neteja i al manteniment
del bon estat de totes i cada una de les casetes de llum d’alta tensió que té esteses per
tot el terme municipal de Ciutadella com més prest millor i, si pot ser, abans que
comenci la pròxima temporada turística d’estiu 2020.
3) Instar l’equip de govern a posar les sancions corresponents als responsables d’aquests
grafits quan es tengui constància de l’autor de la infracció, independentment del tipus de
paret on s’hagin fet sense permís; i esborrar, o fer esborrar, aquestes agressions visuals
desgraciadament tan usuals i habituals i actuar d’acord amb l’establert a l’article 15
de l’Ordenança de neteja viària.
Acord
Se sotmet la moció esmenada a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels
membres presents dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple).
11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa al suport als pagesos i ramaders de
Balears (exp. 2020/001866) (https://vimeo.com/393421694#t=1h17m14s)
La senyora Taltavull Fernández, regidora, dona compte de la moció del Grup Municipal
Popular (PP), de dia 7 de febrer de 2020, amb registre d’entrada telemàtic 002788, de dia 13
de febrer de 2020, dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa i de Dinamització
Econòmica, en sessió ordinària celebrada el dia 13 de febrer de 2020, amb els vots a favor
del PP (2); i amb les reserves de vot del PSM (2), del PSOE (1) i de Cs (1), que diu:
«MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT
L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA SOBRE SUPORT A LA PAGESIA

POPULAR

A

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Pagesos de tot Espanya es mobilitzen i protesten aquests dies, amb el lema conjunt “Agricultors
al límit”, per a denunciar l’augment continuat dels costos de producció i reclamar uns preus
dignes per als productes del sector primari.
Les organitzacions professionals agràries de Balears (Asaja, Unió de Pagesos i UPA) ja han
manifestat el suport i l’adhesió a aquestes mobilitzacions, tota vegada que l’activitat agrícola i
ramadera de Balears pateix també la congelació i la disminució dels preus en origen i l’increment
de la producció, amb una situació agreujada pels sobrecostos de la insularitat.
Amb l’objectiu de cercar rendibilitat a l’activitat agrària, cal reduir amb urgència els costos de
producció a Balears que, en conjunt, són entre un 20 i 25 per cent superiors als de la península
per les limitacions del territori a una regió insular, la pressió urbanística que suporta i també les
dificultats de l’agricultura de regadiu.
Des de les administracions, és necessari donar facilitats per a modernitzar les infraestructures
agràries: creació de noves zones d’hivernacle, garantir el subministrament d’aigua per als
conreus de regadiu i creació de centrals d’hort fructícoles de transformació, sense haver
d’esperar anys per a obtenir les llicències, amb retards que desincentiven els pagesos i acaben
provocant l’abandonament de finques.
Tot això provoca que els pagesos de les nostres illes no vegin compensat el seu esforç, perquè
amb els actuals preus no aconsegueixen cobrir les despeses. Un sector que produeix amb
pèrdues està condemnat i no podrà subsistir, amb la conseqüència de la falta de relleu
generacional, de la desaparició del producte local i del tancament de les petites botigues. Uns
productes que són progressivament substituïts per aliments procedents de fora de les Balears,
en moltes ocasions de països llunyans, importats per grans superfícies comercials i intermediaris
que, amb un costos inferiors i uns preus més baixos, enfonsen el producte local de Mallorca,
Menorca, i Eivissa i Formentera.
Per evitar el tancament de més explotacions; perquè se segueixin mantenint el paisatge, el
territori i el medi ambient, i per donar continuïtat a l’activitat del camp de Balears, agricultors i
ramaders necessiten actuacions immediates per incrementar la rendibilitat de les finques i
augmentar l’escàs marge de benefici.
La viabilitat i continuïtat del sector primari de Balears exigeix augmentar la rendibilitat de les
explotacions i incrementar les rendes dels professionals de l’agricultura i la ramaderia, que
necessiten mesures, accions i instruments per afrontar una situació avui insostenible.
Per tot això, el Grup Municipal del Partit Popular proposa a Ple de l'Ajuntament l'aprovació dels
següents:
ACORDS
1. L’Ajuntament de Ciutadella manifesta el seu suport a les reivindicacions i protestes del
pagesos i ramaders de Balears en la seva denúncia de l’augment continuat dels costos de
producció i la reclamació d’uns preus dignes per als productes del sector primari de les nostres
illes.
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2. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de les Illes Balears a donar suport efectiu
al producte local, amb mesures efectives per als pagesos i ramaders, i campanyes de promoció i
difusió del producte local de Balears, diferenciat amb un segell de qualitat com a producte en
origen de “quilòmetre zero”.
3. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de les Illes Balears a gestionar acords
amb les associacions empresarials del sectors d’hoteleria i restauració per fomentar el consum
de productes locals als hotels i restaurants, amb campanyes informatives adreçades als
visitants.
4. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de les Illes Balears a establir noves línies
de col·laboració amb les cooperatives agràries i les societats agràries de transformació (SAT)
per afavorir la comercialització del producte local i de proximitat.
5. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de les Illes Balears a aplicar, amb
caràcter immediat, el Pla Estratègic per al Sector Ramader de les Balears, per evitar-ne la
desaparició i donar viabilitat a les explotacions ramaderes de l’arxipèlag; pla que va ser aprovat
pel Parlament de les Illes Balears, a proposta del Partit Popular; i dotat amb 300.000 euros per
al 2020, gràcies a l’esmena presentada pel Grup Parlamentari Popular als pressupostos de la
Comunitat Autònoma d’enguany.
6. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de les Illes Balears a definir i consensuar
amb al Consell Agrari de Balears, els consells insulars i les organitzacions professionals agràries
les mesures, els estímuls i les ajudes específiques adreçades a donar valor al producte local de
Balears i de suport als pagesos de les illes, amb l’execució d’aquestes mesures i actuacions.
7. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta al Govern de les Illes Balears a definir les mesures
destinades a la millora de la competitivitat i productivitat del sector agrícola i ramader de Balears
per a ser incloses en el Pla Estratègic Nacional de la Política Agrària Comunitària (PAC), amb
l’objectiu prioritària d’aconseguir el reconeixement i compensació dels sobre costos de la
insularitat.»
Intervencions
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/393421694#t=1h23m05s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/393421694#t=1h25m04s)
Intervé la senyora Taltavull Fernández (https://vimeo.com/393421694#t=1h26m44s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/393421694#t=1h27m17s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels 21 membres
que, de fet i dret, componen aquest ple).
12. Precs i preguntes (https://vimeo.com/393421694#t=1h27m52s)
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Precs
Es dona compte dels precs i de les preguntes següents:
Prec pendent de tractar en el Ple extraordinari de dia 30 de gener de 2020:
(https://vimeo.com/393421694#t=1h27m55s)
Prec 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:
(https://vimeo.com/393421694#t=1h27m57s)
«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.
Ciutadella, 28 de gener de 2020
JUANA MARI PONS TORRES
Regidora del Partit Popular»
Intervencions
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/393421694#t=1h29m29s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/393421694#t=1h32m28s)
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Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/393421694#t=1h33m39s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/393421694#t=1h34m26s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/393421694#t=1h34m32s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/393421694#t=1h34m39s)
1. Prec del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic 002757 de
dia 12 de febrer de 2020: (https://vimeo.com/393421694#t=1h35m05s)
«PREC DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS (CIUTADELLA) PER PRESENTAR AL PLE DE
L’AJUNTAMENT DEL MES DE FEBRER DE 2020 AMB RELACIÓ A L’ESTAT DE DEIXADESA
DE L’ESCULTURA EN HONOR AL PINTOR JOSEP ROBERT TORRENT PRAT
Aquest grup municipal de Ciutadans Ciutadella vol fer, abans del prec corresponent a aquest
escrit, una petita reflexió per donar peu a allò que se sol·licita amb justícia.
En aquest sentit volem indicar que un poble es pot valorar i mesurar en funció de com valori i
mesuri aquest els seus grans, els seus il·lustres, en aquest cas, fins i tot, Fill Il·lustre. Pensam
que el tractament que es mereixen aquells que els van precedir per elevar el nivell cultural
d’aquest, el nostre poble, ha de ser digne, honrós i apropiat. Creim que aquests tres qualificatius
no es produeixen a dia d’avui en la persona il·lustre que ara ens ocupa, si més no, pels motius
que aquí argumentarem. Es tracta des nostre ben estimat pintor Torrent.
Creim que no és adequat que una persona tan important per a Ciutadella, i tan reconeguda per
la seva immensa labor i qualitat artística, tengui en tan mal estat, tan deteriorat i abandonat, el
símbol en forma d’escultura que aquest poble i aquest ajuntament va lliurar-li de forma ben
merescuda al seu dia, precisament just davant l’escola que també du el seu nom.
A dia d’avui, com es pot observar a les fotos adjuntes, l’òxid es menja ràpidament l’escultura
metàl·lica, que en el seu moment era ben acolorida i representativa. Tampoc no s’hi poden llegir
prou bé les lletres esculpides en commemoració de l’artista (encara que açò sigui el que està
millor conservat). Fins i tot l’escut del nostre poble ha perdut la lluentor i la dignitat que d’aquest
ha d’emanar, ja que s’ha convertit en un simple objecte fosc i quasi desdibuixat.
Per tots aquests motius, argumentats en lletra i provats de forma clara amb les imatges
adjuntes, volem fer arribar la nostra voluntat d’instar l’equip de govern a fer retornar l’esplendor
merescut, i actualment perdut, a l’escultura objecte d’aquest prec, i posant solució i adob a allò
que acabam de reclamar (a l’escultura metàl·lica –sobretot-, al gravat escrit –en menor mesura- i
a l’escut de Ciutadella), perquè els familiars de tan insigne artista en particular i tots els
ciutadellencs en general puguem visitar-la i honrar de la manera que es mereix el gran pintor
Torrent.
Jaume Anglada Bagur
Regidor Cs Ajuntament de Ciutadella.»

Intervencions
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Intervé el senyor Cardona Mir (https://vimeo.com/393421694#t=1h37m37s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/393421694#t=1h38m22s)
Intervé el senyor Cardona Mir (https://vimeo.com/393421694#t=1h38m54s)
2. Prec del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic 002985 de
dia 17 de febrer de 2020: (https://vimeo.com/393421694#t=1h39m20s)
«CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA presenta el següent PREC davant aquest
Ajuntament de Ciutadella de Menorca en el Ple de dia 20-02-2020 de la corporació municipal.
Tal com mostren les fotografies que es presenten adjuntes, es pot comprovar l’estat de brutor en
què es troben part del camí i de dues parcel·les que estan al camí de ses Arenes de Baix
(polígon industrial de Ciutadella, entre el final del carrer dels Industrials i la ronda nord).
Cada banda del camí i dins les parcel·les, propietat de l’Ajuntament, s’ha convertit en un
abocador incontrolat de fems, on l’incivisme i la falta de vigilància han provocat que es puguin
observar en el camí mateix i dins les parcel·les materials altament nocius i perillosos tant per a la
salut humana com per al medi natural que ens envolta. Concretament, es poden observar restes
de poda, d’electrodomèstics, d’escombraries de construcció, de cadires de plàstic, de restes
d’uralita...
El propietari d’aquestes parcel·les és l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca i per aquesta raó és
l’Ajuntament el responsable del seu manteniment i de la neteja, i per aquestes deficiències
volem instar-lo perquè ho arregli.
Tot l’exposat anteriorment es pot comprovar en les fotografies que s’adjunten a aquest prec.
(ES PRESENTEN FOTOGRAFIES ADJUNTES)
Per aquests motius, des del nostre grup municipal:
•

Instam l’equip de Govern a exercir la competència pròpia que té assignada en matèria
de manteniment, neteja i control en parcel·les que són propietat de l’Ajuntament.

•

Instam l’equip de govern a eliminar i controlar els abocaments que es troben en les
parcel·les esmentades.

•

Instam l’equip de Govern a col·locar elements dissuasius perquè les persones
incíviques que en fan un mal ús no emprin aquestes parcel·les, i ni part del camí com a
abocador.

Isabel León Martínez (Regidora Cs)»
Intervencions
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Intervé el senyor Cardona Mir (https://vimeo.com/393421694#t=1h41m01s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/393421694#t=1h42m42s)
Intervé el senyor Cardona Mir (https://vimeo.com/393421694#t=1h42m30s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/393421694#t=1h43m35s)
Intervé el senyor Cardona Mir (https://vimeo.com/393421694#t=1h44m13s)
3. Prec del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 003082, de dia
17 de febrer de 2020: (https://vimeo.com/393421694#t=1h44m41s)
«PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL PLE DE
L’AJUNTAMENT SOBRE EL NUCLI ANTIC
[...]
Com podem observar a les fotografies que es presenten adjuntes, al carrer de ses Parres i al
carrer des Gelosos hi ha pintades retxes grogues de prohibit aparcar damunt l’empedrat. Ara
s’han repintat de nou i trobam que s’hi hauria de posar una altra solució, ja que en tot el nucli
antic, en carrers empedrats, aquests són els dos únics carrers on s’ha pintat la retxa groga.
Per tot açò, el Grup Municipal del Partit Popular presenta el prec següent:
Que es miri d’eliminar la retxa groga i s’hi posi una altra solució, com pivots o altres mesures
efectives perquè no s’hi aparqui si aquest és el problema.
Ciutadella, 16 de febrer de 2020
Juana Mari Pons Torres
Regidora del Grup Municipal del Partit Popular»
Intervencions
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/393421694#t=1h45m43s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/393421694#t=1h48m52s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/393421694#t=1h50m10s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/393421694#t=1h51m04s)
Preguntes (https://vimeo.com/393421694#t=1h51m37s)
1. Preguntes del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic
002798, de dia 13 de febrer de 2020:
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PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS
FINALITZACIÓ
DE
LES
REMODELACIONS
(https://vimeo.com/393421694#t=1h51m42s)

CIUTADELLA SOBRE LA
DEL
PORT
ANTIC

Com es pot observar en una de les fotos adjuntes, fa pocs dies, un cop remodelat i acabat,
suposadament, fa vuit mesos el Port Vell, veim que el terra es torna a obrir per soterrar cables
elèctrics. Per aquest motiu, i altres que venen especificats a les preguntes mateixes, el Grup
Municipal de Ciutadans Ciutadella vol formular al Ple de l’Ajuntament les qüestions següents:
1. Per què, quan Ports, que s’havia compromès a reiniciar les obres just en acabar la temporada
2019, és a dir, durant el mes octubre passat i a tenir-les acabades el 15 de febrer de 2020, es
comencen aquests arranjaments de darrera hora al final del gener de 2020?
2. Per quin motiu no es va soterrar el cablejat elèctric de Gesa-Endesa abans d’acabar les
obres?
3. A càrrec de qui va el soterrament del cable i quin n’és el cost total?
4. En quina data està prevista la finalització absoluta de les remodelacions portuàries,
inclusivament amb el canvi de les dues gàbies d’entrada i de sortida als pantalans (com es pot
observar també a les fotos), que ara es diu que es volen canviar per l’impacte visual negatiu que
provoquen?
5. Es té constància de quan es fia començar a construir l’escala que ha d’unir el Port Vell amb
l’aparcament de Dalt sa Quintana? I si se’n sap la data, quan es fia que estigui acabada?
Jaume Anglada Bagur
Regidor Cs Ciutadella.»
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/393421694#t=1h52m20s)
2. Preguntes del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic
002802, de dia 13 de febrer de 2020: (https://vimeo.com/393421694#t=2h00m42s)
«PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS (CIUTADELLA) PER PRESENTAR AL
PLE DEL MES DE FEBRER DE 2020 SOBRE DEFICIÈNCIES VIÀRIES AL PASSEIG DE
SANT NICOLAU I ALS VOLTANTS
Des de fa bastanta estona, al carrer Saragossa, entre el passeig de Sant Nicolau i el carrer
Gustavo Mas, sempre que plou considerablement es forma una gran bassa, d’uns vint
centímetres de fondària, que comença dins el passeig de Sant Nicolau mateix.
En aquesta intersecció, des de fa uns quinze anys aproximadament, també hi ha un altre
problema, com es pot veure i comprovar a la foto adjunta: no hi ha voravies en venir des del
camí de Sant Nicolau mateix, ni a la dreta ni a l’esquerra, cosa que fa que aquelles persones
que vagin a peu per aquest carrer corrin el risc o bé d’atropellament per circular entre vehicles i
sense voravia, o de, quan ha plogut, haver de caminar entre el fang dins la zona que no té
voravies ni tampoc asfalt, només terra.
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Pels motius comentats aquí, el Grup Municipal de Ciutadans demana a l’equip de govern el
següent:
•

Per quin motiu es produeix aquest embassament (una bassa de devers 10 o 15 m2 i
uns 20 cm de fondària) sempre que plou prou? I qui és el responsable d’arreglar o
d’acabar aquests trossos de carrer –voravia inclusivament-?

•

Des de quan es té constància, suposant que se’n tengui, d’aquestes incidències en un
passeig tan cèntric com el passeig de Sant Nicolau?

•

Quines mesures es fien prendre a partir d’ara per evitar aquests problemes: bassa i falta
de voravies?
Jaume Anglada Bagur
Regidor Cs Ciutadella.»

Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/393421694#t=2h01m48s)

3. Preguntes del Grup Municipal Popular, amb registre d’entrada telemàtic 002969 de dia
16 de febrer de 2020: Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch, que posa de manifest que
les
preguntes
amb
registre
d’entrada
002969
estan
retirades
(https://vimeo.com/393421694#t=2h03m50s)
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 fullaca per en terra.
Per açò plantejam les preguntes següents:
S’ha llevat a dia d’avui la branca que havia caigut i s’ha netejat el 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»

26

4. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 002970, de
dia 16 de febrer de 2020: (https://vimeo.com/393421694#t=2h04m00s)
PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL PLE DE
L’AJUNTAMENT, RELATIVES A LES OBRES DE LA VIA PERIMETRAL
Com hem pogut observar, des de fa un mes es duen a terme les obres de la zona verda de la
Via Perimetral i tenim curiositat de com quedarà definitivament el projecte.
Per tot açò, el Grup Municipal del Partit Popular presenta les preguntes següents:
•

Han fet alguna modificació al projecte inicial?
• Si és que sí, quines?

•

S’eliminaran els pins de davant el Cementeri?
• Si és que sí, per quin motiu s’eliminen i per què no es van eliminar a l’inici de les
obres?

•

Què en faran de la llenya?

•

En tornaran a sembrar?

•

Quants d’aparcaments estan previstos en aquella zona?

•

Hem pogut veure que hi ha dues casetes de dins el cementeri afectades per les obres.
Qui es farà càrrec d’arreglar-ho?

Ciutadella, 16 de febrer de 2020
Juana Mari Pons Torres
Regidora del Grup Municipal del Partit Popular»
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/393421694#t=2h05m54s)
5. Preguntes del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic
002987, de dia 17 de febrer de 2020: (https://vimeo.com/393421694#t=2h09m00s)
«CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA presenta les preguntes següents a
l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca perquè siguin contestades al Ple de la corporació
municipal de dia 20-02-2020.
•

Ja fa uns mesos es va tancar al públic el parc de patinatge de Ciutadella, i se’n va
justificar el tancament pel mal estat en què es trobava i perquè suposava un perill per
als usuaris. Per cert, hi ha persones que en fan ús encara ara.
1a Per quin motiu a dia d’avui encara no se n’ha començat la rehabilitació (obres)?
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2a Quan té previst aquest equip de govern començar les obres? Com està el
procediment per iniciar les obres?
•

Fa una setmana vam veure com alguns membres de l’equip de govern visitaven la
Farmàcia Llabrés.
1a Ens podria dir aquest equip de govern quin ús té previst la Fundació per donar a
aquest espai?

•

Hi ha ciutadans que ens informen que ja s’han començat a veure erugues
processionàries per alguns llocs del municipi de Ciutadella.
1a Aquest equip de govern ha fet ja o té previst fer alguna actuació per prevenir-ne
l’expansió?

•

A causa de les obres que s’estan fent als voltants del Cementeri Vell, els arbres de
l’entrada han quedat amb les arrels al descobert, ja que s’ha obert una franja en una
part de jardí que hi havia.
1a Aquests arbres quedaran al mateix lloc?
2a Es trasplantaran? Si és així, a on?
Isabel León Martínez, REGIDORA DE Cs»

Intervencions
a
les
preguntes
referents
(https://vimeo.com/393421694#t=2h09m38s)
Intervencions
a
les
preguntes
(https://vimeo.com/393421694#t=2h12m26s)
Intervencions
a
les
preguntes
(https://vimeo.com/393421694#t=2h13m16s)
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Intervencions a les preguntes referents a les obres del Camí Vell: aquestes preguntes quedarien
contestades amb la intervenció del regidor senyor López Bosch, en el torn de preguntes
identificades amb el número 4, amb registre d’entrada telemàtic 002970, de dia 16 de febrer de
2020, fetes pel Grup Municipal del PP (https://vimeo.com/393421694#t=2h05m54s)
6. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP) de dia 6 de febrer de 2020, amb registre
d’entrada telemàtic 003223, de dia 18 de febrer de 2020, que, traduïdes del castellà al català,
diuen: (https://vimeo.com/393421694#t=2h14m05s)
«PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DAVANT
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT, RELATIVES A LA INTERVENCIÓ ARTÍSTICA EN EL MUR
DE L’ENFRONT POSTERIOR DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
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L’enfront posterior de l'edifici on hi ha la Biblioteca Municipal de l'Ajuntament de Ciutadella
presenta la situació següent:
[...]
Des de l'estiu de l'any 2012 s'organitza en el nucli antic de Ciutadella l’anomenat “Festival de
Street Art a Ciutadella”.
El nucli antic, que inclou la Contramurada, està protegit pel Pla Especial (PEPCHA) i la
Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Ciutadella, a fi de vetlar per l'estètica i la
conservació del patrimoni.
Es prohibeix actuar sobre edificis i espais especialment protegits.
Per a participar en el “Festival de Street Art a Ciutadella” ha d'omplir-se un formulari que
s'obté al web de Ciutadella Antiga, i la proposta d'actuació ha de ser revisada per la Comissió
de Patrimoni d'aquest consistori.
Per l'anteriorment exposat, el Grup Municipal del Partit Popular formula les PREGUNTES
següents:
•

Amb relació al mur de l’enfront posterior de la Biblioteca Municipal, s’ha
presentat la proposta, s’ha revisat per la Comissió de Patrimoni d'aquest
ajuntament, i s’ha comprovat que es compleixen tots els requisits exigits, que
són: ubicació i tècniques utilitzades, les quals venen especificades al web de
Ciutadella Antiga?

•

Poden indicar-nos si l'artista/autor de la “sopa de lletres gegant” ha indicat la
data en què eliminarà la seva obra i retornarà l’enfront a l’estat inicial?

•

Compleix la Comissió de Patrimoni de Ciutadella l'obligació de retirar i
eliminar totes les obres, grafits, pintures, etc. que s'han duit a terme en l'últim
projecte d'exposició d'Art al Carrer que va tenir lloc entre els mesos de juliol i
setembre de 2019?

Ciutadella, 6 de febrer de 2020
Blanca de Olivar Oliver
Regidora del Grup Municipal del Partit Popular»
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/393421694#t=2h16m00s)
7. Preguntes del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic
003224 de dia 18 de febrer de 2020, que, traduïdes del castellà al català, diuen:
(https://vimeo.com/393421694#t=2h18m36s)
«Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta les preguntes següents a l'Ajuntament
de Ciutadella de Menorca, perquè es puguin contestar al Ple de dia 20-02-2020 de la
corporació municipal.
1a Pot ser que, extraordinàriament, el carnaval del 2019 fos posterior a les dates del 17
de setembre o del 22 d'octubre del 2019?
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2a “Llavors, com pot ser que l'informe tècnic de Carnaval estigui datat el 17 de
setembre del 2019; i el jurídic, el 22 d'octubre del 2019?
3a Qui era el regidor responsable del Carnaval del 2019?
4a Com és possible que l'aprovació de la factura número 004 del 4-03-2019 del
Carnaval del 2019 estigui firmada pel regidor Andreu Cardona Mir?
5a Quants de reconeixements extrajudicials de deute hi ha hagut durant la legislatura
actual?
6a Ens pot dir l'equip de govern on és el rellotge de la plaça d’Alfons III (plaça de ses
Palmeres) i quan tenen previst tornar a col·locar-l’hi?
7a Té previst l'equip de govern algun conveni per a l'obertura de l'observatori
astronòmic de Ciutadella?
Eudimio Carrasco
Regidor de Cs Ciutadella»
Intervencions a les preguntes referents
(https://vimeo.com/393421694#t=2h19m06s)
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Intervencions a les preguntes referents als reconeixements de deute extrajudicials
(https://vimeo.com/393421694#t=2h21m46s)
Intervencions a les preguntes referents
(https://vimeo.com/393421694#t=2h23m50s)
Intervencions
a
les
preguntes
(https://vimeo.com/393421694#t=2h24m20s)
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8. Preguntes del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic
003246 de dia 19 de febrer de 2020, que, traduïdes del castellà al català, diuen: (Aquesta
pregunta ha estat inclosa en la intervenció de les preguntes del punt número 7, amb registre
d’entrada telemàtic 003224, de dia 18 de febrer de 2020, corresponent al carnaval 2019 i fetes
pel Grup Municipal de C’s. (https://vimeo.com/393421694#t=2h23m14s))
«Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta les preguntes següents a l'Ajuntament
de Ciutadella de Menorca, perquè es puguin contestar en el Ple de dia 20-02-2020 de la
corporació municipal.
És ver que l'expedient de contractació de Carnaval del 2019 es va elaborar molt de
temps després de la contractació verbal d’aquest?
Eudimio Carrasco
Regidor de Cs Ciutadella»
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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=1DGGRApjQehjiGnYESn4cpTUb4GLbc4c0
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s’indiquen, aquests es reprodueixen a la
plataforma Vimeo.
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