Versió web

Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 4/2020
Caràcter: ordinari
Dia: 18 de juny de 2020
Hora: de 19 a 23.55 h en primera convocatòria
Lloc: Can Saura (carrer del Santíssim, 2 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
Regidora:
Regidora:
Regidor:
2n tinent d’alcalde:
Regidora:
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
Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
Sra. Maria Alexandra Moll Taltavull
Sr. Guillermo Ángel Bosch Llufriu
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)
(PSIB-PSOE Ciutadella)
(UP-GxC)
(UP-GxC)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(Cs)
(Cs)
(Cs)

Secretària:
Interventora:

Sra. Caterina Barceló Martí
Sra. Elvira Capó García

Absents
Hi assisteixen tots.
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Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple extraordinari telemàtic de dia 14-05-2020).
(https://vimeo.com/431420195#t=00m07s)
2. Presa de possessió del càrrec de regidor del senyor Guillermo Ángel Bosch Llufriu
(expedient 2019/006030). (https://vimeo.com/431420195#t=00m34s)
3. Comunicacions d’Alcaldia. (https://vimeo.com/431420195#t=02m28s)
4. Proposta de reconeixement i felicitació públics, i d’atorgament de condecoracions
arran de l’incendi a l’interior d’un habitatge al carrer Miquel Eugeni i Caimaris de
Ciutadella de Menorca el dia 24 de gener de 2020 (expedient 2020/001029). ( https://
vimeo.com/431420195#t=07m09s)
5. Proposta d’aprovar un conveni amb l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció
a les Illes Balears per tal d’establir l’ús del registre de béns patrimonials de l’OAIB per
part
de
l’Ajuntament
(expedient
2020/002564).
(https://vimeo.com/431420195#t=13m10s)
6. Proposta d’aprovar la imposició de les contribucions especials per al finançament del
projecte de clavegueram de la urbanització de Cala Morell; i d’aprovar inicialment
l’ordenació d’aquestes contribucions especials (expedient 2020/002606).
(https://vimeo.com/431420195#t=17m04s)
7. Proposta relativa a l’exempció puntual del preu d’ús de les instal·lacions dels centres
educatius per a realitzar les activitats d’escola d’estiu 2020 (expedient 2020/005420).
(https://vimeo.com/431420195#t=23m36s)
8. Proposta conjunta dels partits PSM MxM, PSIB-PSOE, UP-GxC i PP d'aprovació del
compromís d'establir els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions
Unides com a marc general per a treballar conjuntament les polítiques i els projectes
de futur per a Ciutadella fins a l'any 2030 (expedient 2020/005497).
(https://vimeo.com/431420195#t=26m12s)
9. Proposta d’aprovar el conveni entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments
de l’illa per a la redacció del Pla insular contra incendis forestals (expedient
2020/004485). (https://vimeo.com/431420195#t=39m42s)
10. Proposta d’aprovar l’Inventari de béns i drets consolidats de l’Ajuntament de
Ciutadella
de
l’exercici
2019
(expedient
2020/005569).
(https://vimeo.com/431420195#t=43m27s)
11. Proposta de cessió d’ús d’un terreny municipal de domini públic confrontant amb la
zona de servei del port per a executar el projecte de magatzem al servei de la
benzinera
del
Club
Nàutic
(expedient
2020/001200).
(https://vimeo.com/431420195#t=44m50s)
12. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a contractar personal fix (expedient
2020/002974). (https://vimeo.com/431420195#t=56m26s)
13. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) relativa al procediment d'adjudicació i de
contractació de les actuacions del carnaval de l'any 2019 (expedient 2020/003052).
(https://vimeo.com/431420195#t=59m050s)
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14. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) relativa a millorar la visibilitat en els
passos
de
vianants
(expedient
2020/003104).
(https://vimeo.com/431420195#t=1h09m55s)
15. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa als romanents dels ajuntaments de
Menorca perquè aquests siguin fons d’emergència local (expedient 2020/005632).
(https://vimeo.com/431420195#t=1h028m46s)
16. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a Sant Joan 2020 (expedient
2020/004142). (https://vimeo.com/431420195#t=1h028m46s)
17. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a la platja de Macarella (expedient
2020/004173). (https://vimeo.com/431420195#t=1h028m53s)
18. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a ocupació de via pública (expedient
2020/004367). (https://vimeo.com/431420195#t=1h50m27s)
19. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa al subministrament de mascaretes
protectores contra la Covid-19 a la població (expedient 2020/005606).
(https://vimeo.com/431420195#t=1h53m48s)
20. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) sobre les factures pendents de pagament
a
empreses
i/o
proveïdors
(expedient
2020/005552).
(https://vimeo.com/431420195#t=2h015m40s)
21. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) sobre les deficiències viàries per
solucionar al passeig Sant Nicolau i als voltants (expedient 2020/005537).
(https://vimeo.com/431420195#t=2h034m19s)
22. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa al pagament i a la convocatòria de les
ajudes
per a
inversions
agrícoles
(PDR)
(expedient
2020/005674).
(https://vimeo.com/431420195#t=2h053m48s)
23. Precs i preguntes. (https://vimeo.com/431420195#t=3h15m25s)
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple extraordinari telemàtic de dia 14-05-2020)
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 telemàtic del dia
14 de maig de 2020). (https://vimeo.com/431420195#t=00m07s)
Acord
En no haver-hi cap cosa a objectar, se sotmet l’acta a votació, que S’APROVA per unanimitat
(20 vots a favor).
2. Presa de possessió del càrrec de regidor del senyor Guillermo Ángel Bosch Llufriu
(expedient 2019/006030) (https://vimeo.com/431420195#t=00m34s)
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Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch, que diu que, rebuda la credencial expedida per la
Junta Electoral Central dia 20 de maig de 2020, que designa com a electe el senyor Guillermo
Ángel Bosch Llufriu de la candidatura del Partit Socialista de les Illes Balears, i que, efectuades
les dues declaracions, una sobre les causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol
activitat que li proporcionin o li pugui proporcionar ingressos econòmics, i l’altra sobre els seus
béns patrimonials de conformitat amb el que disposa l’article 75 de l’LBRL, és procedent que
procedeixi al jurament o promesa al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca.
A continuació, l’alcaldessa convida el senyor regidor a prendre’n possessió.
Intervé el senyor Bosch Llufriu, que diu: «Promet complir fidelment les obligacions del càrrec de
regidor de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca amb lleialtat al rei 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/431420195#t=02m08s)
3. Comunicacions d’Alcaldia (https://vimeo.com/431420195#t=02m28s)
La secretària dona compte de les comunicacions d’Alcaldia següents:
3.1. Resolució d’Alcaldia número 76, de dia 18 de maig de 2020, per la qual, i arran de la
renúncia al càrrec de regidor del senyor Andreu Bosch Mesquida, es deleguen a la regidora
Maria Gràcia Mercadal Marquès les facultats de dirigir, gestionar i resoldre mitjançant actes
administratius que afectin tercers al Servei d’Educació i al Patronat Municipal d’Escoles Infantils.
I així mateix es delega en la mateixa regidora, Maria Gràcia Mercadal, la presidència del Consell
Rector del Patronat Municipal d’Escoles Infantils (expedient 2019/006774).
3.2. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 456, de dia 22 de maig de
2020, per la qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdits número 6/2020 en la modalitat
d’incorporació de romanents de crèdit per un import total de 2.580.943,98 euros (expedient
2020/004940).
3.3. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 462, de dia 28 de maig de
2020, per la qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdits número 7/2020, en la modalitat
d’incorporació de romanents de crèdit per un import total de 3.119.486,80 euros (expedient
2020/005139).
3.4. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 466, de dia 1 de juny de
2020, que modifica el quadre de la modificació de crèdit número 7/2020 aprovada per la
Resolució 462/2020 de data 28 de maig de 2020. Per la qual cosa, la modificació de crèdits
número 7/2020 puja a 3.114.169,55 euros (expedient 2020/005139).
3.5. Resolució d’Alcaldia número 82, de dia 17 de juny de 2020, per la qual s’aprova la regulació
de la celebració dels matrimonis civils a l’Ajuntament de Ciutadella.
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3.6. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de dia 20 de maig de 2020, per la
qual s’aprova la relació de factures número 16/2020 de crèdit reconegut per un import brut de
2.910,52 euros (expedient 2020/004755).
3.7. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de dia 3 de juny de 2020, per la
qual s’aprova la relació de factures número 17/2020 de crèdit reconegut per un import brut de
615.035,56 euros (expedient 2020/005133).
3.8. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de dia 10 de juny de 2020, per la
qual s’aprova la relació de factures número 18/2020 de crèdit reconegut per un import brut de
435.531,91 euros (expedient 2020/005350).
3.9. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de dia 17 de juny de 2020, per la
qual s’aprova la relació de factures número 19/2020 de crèdit reconegut per un import brut de
422.394,10 euros (expedient 2020/005745).
3.10. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de dia 20 de maig de 2020, per la
qual s’aproven la factura i el pagament amb la mateixa data, del 4-06-2018, d’Acústic Menorca
SL, per import de 2.250 euros, IVA inclusivament (expedient 2018/010941).
3.11. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de dia 20 de maig de 2020, per la
qual s’aprova i també se mana el pagament a l’Associació Foto Club f/llum d’una factura de dia
14 de maig de 2019 per un import de 1.900 euros (expedient 2019/0205754).
3.12. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de dia 20 de maig de 2020, per la
qual s’aprova pagar una factura de dia 11-06-2019 a l’entitat Societat Històrica i Arqueològica
Martí i Bella per un import de 1.701,71 euros (21 % d’IVA inclusivament) (expedient
2019/010089).
3.13. Donar compte de la informació retuda al Ministeri d’Hisenda corresponent a l’execució del
pressupost del primer trimestre de 2020 amb un resultat de compliment d’estabilitat
pressupostària.
3.14. Donar compte de la informació retuda al Ministeri d’Hisenda sobre les dades de pagament
a proveïdors en el primer trimestre de 2020, amb un resultat mitjà de 16,57 dies.
Els presents acorden que en queden assabentats.
4. Proposta de reconeixement i felicitació públics, i d’atorgament de condecoracions
arran de l’incendi a l’interior d’un habitatge al carrer Miquel Eugeni i Caimaris de
Ciutadella de Menorca el dia 24 de gener de 2020 (expedient 2020/001029)
(https://vimeo.com/431420195#t=07m09s)
El senyor Servera Moreno, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea d’Organització
i Seguretat Ciutadana (Servei de Seguretat Ciutadana), de dia 5 de març de 2020, dictaminada
a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada el
13 de març de 2020, amb 3 vots a favor (PSM i GxC); i 2 reserves de vots (PP i Cs), que diu:
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“Atès l'informe del cap de la Policia Local, inspector Sr. I. C. M., CP número M030001,
mitjançant el qual fa constar, entre d’altres:
" ....els fets que van succeir la matinada del passat dia 24 de gener de 2020 en el núm. 6 del
carrer Miquel Eugènia Caimaris de Ciutadella, per la present propòs al regidor de Policia, Sr.
Sergio Servera Moreno, que dugui a Ple la següent proposta de reconeixement públic i la
proposta de condecoracions.
Relat dels fets:
A les 2.41 h de la matinada del 24 de gener de 2020 es rep una cridada informant d’un
incendi al carrer Miquel Eugeni Caimaris núm. 6 1r pis. Informen que tenen una persona gran
amb cremades, i demanen també una ambulància.
El foc presumptament va començar en una manta elèctrica que tenia la Sra. A. B. B., de 92
anys d’edat. La qual, per les seves patologies, es troba impedida físicament i no pot caminar
ni fer cap moviment sense ajuda.
Aquí hem de destacar que les primeres heroïnes d’aquest relat son la cuidadora de la
Sr. A. B. B., que es trobava dormint en una altra habitació del mateix habitatge, la Sra.
M. M. D., de 56 anys, i la vesina de la porta contigua al seu pis, la Sra. S. C. C., de 44
anys, ja que elles dues van ser les que la van treure de l’habitació on hi havia l’inici fulgurant
de l’incendi. La van aconseguir treure fins a la porta del pis, just al replà del pis, i van
demanar ajuda per telèfon a la Policia Local. Sense aquesta primera intervenció el resultat ja
hauria estat fatal en una primera instància.
Valoració de l’actuació policial:
En aquest cas consider que l’actuació dels 5 agents de policia actuants va anar més enllà del
compliment del seu deure com a policies locals, ja que, a pesar de les flames més que
evidents que es veien des de l’exterior i del fum, que no deixava respirar amb prou feines,
van entrar a l’edifici amb la intenció d’ajudar les víctimes i la resta de persones de l’immoble.
Aquesta actuació es va fer amb una mostra de valor i sacrifici propis, entrant en un lloc on hi
havia un risc evident i palpable cap a ells mateixos, amb la voluntat d’ajudar les persones que
hi havia a l’interior.
Normativa d’aplicació:
Atès el Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament marc de coordinació
de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre,
del fons de seguretat pública de les Illes Balears, a l’article 128:
Tipologia dels premis i de les condecoracions
1. Per tal de reconèixer i premiar públicament l’actuació dels policies locals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, i de les persones que destaquin per la seva col·laboració en
l’assoliment dels objectius relacionats amb els cossos de la Policia Local, es creen els premis
i les condecoracions següents:
..//..
b) Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blau de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Article 130
Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blau
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La Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blau de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pot
atorgar-se quan es dona alguna de les circumstàncies següents:
a) Dur a terme actes en defensa i protecció dels interessos que tenen encomanats que posin
de manifest qualitats de valor, sacrifici, lleialtat o abnegació excepcionals, i dels quals es
derivi un risc per a la persona, amb independència del resultat produït, sempre que hagi
complert estrictament les obligacions i els deures reglamentaris.
b) Participar en tres o més serveis en què hi hagi una agressió amb armes o altres mitjans
perillosos, que comportin un risc greu per la integritat de la persona, amb una demostració de
valor, capacitat i eficàcia en defensa de la vida de terceres persones.
Article 137
Sol·licitud de concessió
1. En el cas de la concessió d’una de les condecoracions que s’enuncien en les lletres a), b),
c), d), g) i h) de l’article 128, el procediment s’inicia per mitjà d’una proposta efectuada pel Ple
de l’ajuntament corresponent en què presta o prestava serveis l’agent proposat, pels òrgans
de coordinació de les policies locals de les Illes Balears o bé d’ofici pel director o la directora
general competent en matèria de coordinació de les policies locals...".
D’altra banda, i atesa l'actuació de l'equip d'emergències del "061" per la primera l'assistència
als ferits i dels integrants del Cos de Bombers per l'extinció de l'incendi a l’habitatge, qui
subscriu els proposa també la seva felicitació i el reconeixement públics per la seva actuació.
PROPOSA:
Primer. Proposta de reconeixement i felicitació públics del Ple de l’Ajuntament de Ciutadella
a l'actuació cívica amb clar risc per les seves persones i per ser les primeres heroïnes de
l'incendi relatat, felicitar i reconèixer els seus actes a la Sra. M. M. D. i a la Sra. S. C. C.
Segon. Proposta d'atorgament de condecoracions pel Ple de l’Ajuntament de Ciutadella
per als agents:
Agent Sr. J. J. F., TIP M030017.
Agent Sr. J. G. M., TIP M030021.
Agent Sr. A. R. F., TIP M030040.
Agent Sr. J. C. M. F., TIP M030041.
Agent Sr. J. P. M., TIP M030048.
Tercer. Proposta de reconeixement i felicitació públics del Ple de l'Ajuntament de
Ciutadella als integrants del personal del SAMU 061:
Sr. R. M. B. (metge)
Sr. D. M. L. titular (tècnic d'Emergències Sanitàries)
Sr. J. L. G. G. (diplomat universitari en Infermeria)
Quart. Proposta de reconeixement i felicitació públics del Ple de l'Ajuntament de Ciutadella
als integrants del personal d'extinció d'incendis:
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Sr. I. M. T. (caporal dels Bombers)
Sr. I. M. M. (bomber professional)
Sr. L. P. S. (bomber professional)
Sr. D. T. B. (bomber professional)
Sr. M. A. G. (bomber semiprofessional)
Sr. F. C. B. (bomber semiprofessional)
No obstant, el Ple de l’ Ajuntament de Ciutadella, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/431420195#t=10m03s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/431420195#t=10m15s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/431420195#t=11m19s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/431420195#t=12m26s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots).
5. Proposta d’aprovar un conveni amb l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció a les Illes Balears per tal d’establir l’ús del registre de béns patrimonials de
l’OAIB
per
part
de
l’Ajuntament
(expedient
2020/002564)
(https://vimeo.com/431420195#t=13m10s)
El senyor Servera Moreno, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea d’Organització
i Seguretat Ciutadana (Servei de Transparència), de dia 3 de març de 2020, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada el 13
de març de 2020, amb 3 vots a favor (PSM i GxC); i 3 reserves de vots (PP i Cs), que diu:
“Atès que la transparència en la gestió pública és un compromís ferm que va assolir aquest
equip de govern com a prioritat des de ja l’inici de l’anterior mandat, el 2015, quan PSM, PSOE i
GXC van signar el primer acord de governabilitat; aquest deure que entenem que tenim cap a la
ciutadania, com a càrrecs públics, i, per tant, gestors de doblers públics, va servir, entre altres
coses, per publicar des d’un primer moment, per exemple, tots els documents relatius als
pressupostos municipals, contractes menors, principals proveïdors de l'Ajuntament, les nòmines
i els sous dels regidors, l’agenda dels regidors, els currículums, l’inventari de béns, i molts altres
documents que han servit per convertir l’Ajuntament en una institució de referència en matèria
de transparència; i assolí, així, posicions notables fins i tot en l’àmbit estatal quant al compliment
d’indicadors.
Amb tot, per mantenir el nivell assolit i per garantir que tota la informació, cada vegada més,
pugui ser actualitzada de forma periòdica, a més de destinar-hi recursos amb el compromís
de tots, cal també cercar vies de col·laboració amb altres institucions o entitats amb
competències en la matèria, i que vetllen també per la transparència institucional i la lluita
contra la malversació i altres il·lícits en la gestió publica.
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Es el cas de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, que va ser
creada per la Llei 16/2016, de 9 de desembre, amb la finalitat de configurar-se com una
entitat que depèn orgànicament del Parlament de les Illes Balears i exerceix les funcions de
vigilància de la gestió publica, la integritat, la prevenció, la investigació i la lluita contra la
corrupció amb plena independència.
Així doncs, i concretament en el marc en què es vol subscriure aquesta proposta, en el marc
de les funcions relacionades amb la integritat, l'article 5.b 1r estableix que l'Oficina té les
funcions de gestionar el registre de declaracions patrimonials i d'activitats en els termes que
regula la seva llei de creació. A aquest efecte, l'Oficina és l'encarregada de requerir les
persones de les quals s'hagi disposat el nomenament o el cessament en un càrrec públic,
que compleixin les obligacions previstes en la llei; també és la responsable de la custòdia, la
seguretat i la indemnitat de les dades i dels documents que figurin en aquest registre, a més
de la publicació de la informació d'acord amb aquesta llei, la normativa que regula la
publicitat activa i la protecció de dades.
La Llei 16/2016 de creació de l'Oficina estableix també, a l'article 2, el seu àmbit subjectiu
d'actuació, i inclou a l’apartat 1 que la Llei és aplicable als municipis i a altres ens de
l'Administració local de les Illes Balears, i també als ens que en depenen o s'hi vinculen,
inclusivament les mancomunitats i els consorcis.
La mateixa norma, a l’article 23, obliga els càrrecs públics inclosos en el seu àmbit d'actuació
a formular una declaració patrimonial que abasti la totalitat dels seus béns, dels drets, de les
obligacions i activitats, i que ha de quedar sota la responsabilitat de l'Oficina de Prevenció i
Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, a la qual correspon, també, donar-hi publicitat a
través del web institucional. I l’article 25 obliga anualment a l'aportació de la declaració
tributària corresponent a l'impost sobre la renda de les persones físiques i a l'impost sobre el
patrimoni que hagin tingut l'obligació de presentar a l'administració tributària.
Igualment, i d'altra banda, de conformitat amb l'article 75.7 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de
bases del règim local, es troben inscrites en els registres d'interessos de l'Ajuntament les
declaracions sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els
proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics (registre d'activitats), així com la
declaració dels seus béns patrimonials (registre de béns patrimonials):
«7. Els representants locals, així com els membres no electes de la Junta de Govern Local,
formularan declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que
els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics.
Formularan, així mateix, declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en
societats de tot tipus, amb informació de les societats per aquestes participades i de les
liquidacions dels imposts sobre la renda, el patrimoni i, si escau, les societats.
Ambdós ens públics són coincidents quant a la funció de publicitat i transparència de les
declaracions patrimonials i de béns, i de les declaracions de renda i patrimoni dels càrrecs
públics.
Amb l'esperit de col·laboració que ha de presidir la relació entre les diferents administracions
públiques i perseguint els principis d'eficàcia i eficiència que ha de caracteritzar la tasca dels
poders públics, la col·laboració entre ens públics amb funcions paral·leles ha de permetre la
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simplificació de les tasques a dur a terme pels càrrecs públics obligats a la presentació de les
declaracions i dels models abans esmentats, per assolir un document unificat i únic, i per
evitar la duplicitat a la qual avui estan sotmesos moltes vegades per una normativa ja
anacrònica i heretada de temps enrere.
En aquest marc normatiu, ambdues institucions manifesten el seu interès a poder aconseguir
un canal únic de presentació de les declaracions patrimonials i de béns que ha de coadjuvar
per millorar l'eficàcia en el compliment dels objectius respectius, l'eficiència en la utilització
dels recursos públics i, en suma, millorar el servei efectiu que ambdues institucions presten.
PROPOSA:
Primer. Aprovar un conveni amb l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes
Balears per tal d'establir l’ús del registre de béns patrimonials de l’OAIB per part de
l'Ajuntament.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/431420195#t=16m12s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/431420195#t=16m33s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
6. Proposta d’aprovar la imposició de les contribucions especials per al finançament
del projecte de clavegueram de la urbanització de Cala Morell; i d’aprovar inicialment
l’ordenació
d’aquestes
contribucions
especials
(expedient
2020/002606)
(https://vimeo.com/431420195#t=17m04s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de dia 13 de març de 2020, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada el 13
de març de 2020, amb 3 vots a favor (PSM i GxC); i 2 reserves de vots (PP i Cs), que diu:
«En vista que el Ple celebrat en data del 16 de març de 2017 acordà per unanimitat la proposta
de compromís de l’Ajuntament de Ciutadella de dotar de clavegueram la urbanització de Cala
Morell (exp. 2017/001730);
Vist que el Ple, en sessió celebrada en data del 15 de febrer de 2018, resolgué les
al·legacions i aprovà definitivament el projecte de xarxa de clavegueram de la urbanització de
Cala Morell, projecte redactat pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost d'execució
per contracta de 3.504,724,68 € (amb l’IVA inclusivament) i un pressupost per a coneixement
de l'administració de 3.533.964,74 €;
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Atès que la primera part de les obres es van executar a l'exercici 2018 i que, per tant,
l'objecte d'aquest expedient són l’ordenació i la imposició de contribucions especials per al
finançament de la part del projecte global que hi queda per executar;
Vist l'expedient 008427/2018 de l'Àrea de Territori i Entorn de projecte de xarxa clavegueram
de Cala Morell, xarxes locals on consta el projecte per iniciar la tramitació de l’ordenació i la
imposició de les contribucions especials de la segona fase del projecte aprovat definitivament
al Ple del 15-02-18, amb un pressupost de 2.279.736,54 €;
Atès que, segons disposa l’article 30 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es
consideren persones especialment beneficiades, i, per tant, subjectes passius de les
contribucions especials, els titulars de les finques beneficiades, entenent per aquestes totes
les grafiades als plànols confeccionats pels Serveis Tècnics Municipals, detallat a l’annex que
recull a la vegada les quotes individuals resultants d’aplicar a la base imposable els mòduls
establerts a cada una de les finques referides;
Vists l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció amb relació a la legislació i al procediment
aplicable a aquest expedient, de data del 10 de març de 2020;
Vist l’informe tècnic emès per l’enginyer municipal en data del 12 de març de 2020;
Vist l’informe d’Intervenció emès en data del 13 de març de 2020;
PROPÒS
Primer. Aprovar la imposició de contribucions especials per al finançament del projecte de
clavegueram de la urbanització de Cala Morell.
Segon. Aprovar inicialment la ordenació d’aquestes contribucions especials d’acord amb el
següent:
- El cost previst que ha de suportar l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca amb relació al
projecte de clavegueram de la urbanització de Cala Morell es fixa en 2.279,736,54 euros,
d’acord amb el pressupost que conté el projecte tècnic aprovat.
- La quantitat a repartir entre els beneficiaris, que constitueix la base liquidable de les
contribucions especials, serà del 90 % del cost suportat per l’Ajuntament, és a dir,
2.051.762,89 euros.
- El cost previst tindrà caràcter de mera previsió. Si el cost real fos major o menor que el
previst, es prendria el de l’efecte del càlcul de les quotes corresponents.
- Aplicar com a mòduls de repartiment:
* 75% per al mòdul de m2 de teulada edificable
* 25% per al mòdul de m2 de superfície de la finca afectada.
Tercer. Aprovar la relació de contribuents que s'expressen en la relació annexa al projecte
que figura dins l'expedient i que es veuen beneficiats per la realització de les obres
consistents en el clavegueram de la urbanització de Cala Morell i establir la quantitat que
aquests hauran d’abonar a l’Ajuntament de Ciutadella, d’acord amb el quadre de repartiment
que també consta a l’expedient.
Quart. Liquidar per anticipat l’import de les quotes provisionals definitivament aprovades.
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Un cop finalitzades les obres, es confeccionarà la llista de les quotes definitives, calculades
en funció del cost real d’aquestes. Les esmentades quotes seran notificades individualment, i
es donarà als interessats el mateix termini que l’assenyalat a les quotes provisionals.
Si, en el moment de l’aprovació de l’expedient d’imposició de contribucions especials i el
moment del naixement de l’obligació de contribuir (quan les obres s’hagin executat), es
produís una transmissió de la propietat afectada per les contribucions especials, el
transmissor estaria obligat a donar compte a l’Ajuntament, dintre del termini d’un mes, de la
transmissió efectuada; i en cas que no ho fes així, l’Ajuntament podria dirigir l’acció del
cobrament, inclusivament la via administrativa de constrenyiment, contra qui figuri com a
contribuent a l’expedient d’imposició.
Cinquè. Exposar i publicar l’acord inicial íntegre en el tauler d’anuncis municipal i en el BOIB
durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes. Així mateix, es procedirà a la publicació al web
municipal i a la notificació individual dels subjectes passius de l’aprovació inicial de les quotes
provisionals de les contribucions especials corresponents al projecte de clavegueram de la
urbanització de Cala Morell.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/431420195#t=20m10s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/431420195#t=20m40s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/431420195#t=20m57s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per tretze (13) vots a favor (7 PSM MxM, 4
PSIB-PSOE Ciutadella i 2 UP-GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana GOMILA LLUCH, el
senyor José LÓPEZ BOSCH, la senyora Laura ANGLADA SEARA, el senyor Andreu CARDONA
MIR, la senyora Maria Jesús BAGUR BENEJAM, el senyor Pere FIOL BENEJAM, el senyor
Damià MOLL CARDONA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Gràcia
MERCADAL MARQUÈS, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, el senyor Guillermo
Ángel BOSCH LLUFRIU, el senyor Sergio SERVERA MORENO i la senyora Carla GENER
MARQUÈS; i vuit (8) abstencions de vot (5 PP i 3 Cs): les del senyor Antonio Luis JUANEDA
CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER,
el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora María Antonia TALTAVULL
FERNÁNDEZ, el senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA
BAGUR i la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ.
7. Proposta relativa a l’exempció puntual del preu d’ús de les instal·lacions dels
centres educatius per a realitzar les activitats d’escola d’estiu 2020 (expedient
2020/005420) (https://vimeo.com/431420195#t=23m36s)
La senyora Mercadal Marquès, regidora delegada, dona compte de la proposta de l’Àrea
Socioeducativa i de Dinamització Econòmica (Servei d’Educació), de dia 9 de juny de 2020,
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dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa i de Dinamització Econòmica, en sessió
ordinària celebrada el dia 11 de juny de 2020, amb quatre vots a favor (2-PSM, 1-PSOE i 1 GxCUP); i tres reserves de vot (2-PP i 1-Cs), que diu:
«Atès que l’Ajuntament, com a propietari dels centres educatius de Ciutadella d’infantil i de
primària, té la potestat de decidir l’ús que se’n fa fora del calendari i de l’horari escolar que
desenvolupa la Conselleria d’Educació del Govern Balear i que en aquests s’hi desenvolupa,
concretament als centres CEIP Pere Casasnovas, CEIP Pintor Torrent, CEIP Margalida Florit,
CEIP Mare de Déu del Toro i CEIP Joan Benejam;
Vist que l’Ajuntament cada any rep peticions de diferents associacions sense afany de lucre
per fer ús dels centres educatius de Ciutadella durant el període no lectiu, per organitzar
activitats d’oci i de lleure durant l’estiu al municipi;
Atès que aquestes activitats són una gran ajuda per a les famílies que treballen durant l’estiu,
i es converteixen, així, en un recurs i una mesura per conciliar la vida familiar i laboral de les
persones residents a Ciutadella;
Atès que l’ús d’aquests centres està estrictament vinculat al Reglament d’ús social dels
edificis i de les instal·lacions dels centres públics de segon cicle d’Educació Infantil i Primària
de Ciutadella, el qual estableix que els ajuntaments s’encarregaran de l’ús social dels edificis
(BOIB núm. 75, de 28 de maig de 2013), el qual estableix quines són les instal·lacions
susceptibles d’ús, amb quines condicions, i quins són els preus establerts d’usos d’aquestes
instal·lacions;
Atès que aquest any, 2020, serà una any diferent degut a la pandèmia de la Covid 19, per la
qual cosa s’han de prendre una sèrie de mesures excepcionals, les qual venen marcades per
les diferents normatives que va publicant el Govern de l’Estat, i que són d’obligat compliment;
Atès que, en aquest cas, les activitats d’oci i de temps de lleure dirigides a la població infantil
i juvenil per a aquest estiu venen detallades al BOE 153, de 30 de maig de 2020, i entre les
mesures de seguretat que estableix es restringeixen l’aforament i el nombre d’usuaris
possibles, a part d’incrementar moltes mesures de seguretat necessàries per garantir el
benestar de les persones participants;
Atès que l’Ajuntament de Ciutadella vol ajudar al màxim de les seves possibilitats la
ciutadania, per tal de fer més lleugera aquesta crisi i per minimitzar els riscos de contagi del
virus;
Vist que, amb aquesta finalitat, l’Ajuntament ha aprovat un pla de mesures socials i
econòmiques;
Atès que, des de l’Àrea Socioeducativa, el Servei d’Educació, es volen prendre mesures per
minvar els efectes adversos que aquesta situació provocarà en l'economia del nostre poble,
en la nostra societat, i per posar el centre de les nostres polítiques en la ciutadania;
Vist l'informe conjunt de Secretaria i Intervenció, de dia 9 de juny de 2020;
Per tot l'exposat, el regidor que subscriu;
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PROPOSA:
Concedir l'exempció del preu a les associacions sense afany de lucre per fer ús social dels
edificis i de les instal·lacions dels centres públics de segon cicle d'Educació Infantil i de
Primària de Ciutadella de Menorca (BOIB núm. 75 de 28 de maig de 2013) i per a la
realització d'activitats d'oci i temps de lleure aquest estiu 2020.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
No hi ha intervencions
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
8. Proposta conjunta dels partits PSM MxM, PSIB-PSOE, UP-GxC i PP d'aprovació del
compromís d'establir els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions
Unides com a marc general per a treballar conjuntament les polítiques i els projectes
de futur per a Ciutadella fins a l'any 2030 (expedient 2020/005497)
(https://vimeo.com/431420195#t=26m12s)
La senyora Gomila Lluch, alcaldessa, dona compte de la proposta conjunta dels partits PSM
MxM, PSIB-PSOE, UP-GxC i PP, de dia 15 de juny de 2020, signada pel portaveu del PSM
MxM, senyor López Bosch; per la portaveu del PSIB-PSOE, senyora Camps Villalonga; pel
portaveu d’UP-GxC, senyor Servera Moreno; i pel portaveu del PP, senyor Juaneda Cabrisas,
que, dictaminada a la Comissió Informativa Permanent ordinària de Territori i Entorn de dia 12 de
juny de 2020, amb el vot favorable dels representants del PSM (2), PSOE (1), GxC (1), PP (2); i
la reserva de vot del representant de Cs (1), diu:
«Atesos els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de Nacions Unides, que
constitueixen una crida universal a l’acció per a posar fi a la pobresa, protegir el planeta i
millorar les vides i les perspectives de les persones en tot el món; el 2015 tots els estats
membres de les Nacions Unides van aprovar 17 objectius com a part de l’Agenda 2030 per al
desenvolupament sostenible, on que s’establia un pla per a assolir els objectius en 15 anys;
Atès el Pacte d'Amsterdam, aprovat en la reunió informal de ministres de desenvolupament
urbà de la UE, celebrada el 30 de maig de 2016, que va materialitzar l’Agenda Urbana de la
UE i que planteja la millora de la regulació comunitària, en especial la d’aquella que té un
impacte directe sobre las àrees urbanes, la recerca d’un disseny més efectiu i d’una gestió
més senzilla dels instruments de finançament de la UE i, finalment, la promoció de l’intercanvi
de coneixement;
Atesa l’Agenda Urbana Espanyola, presa en consideració pel Consell de Ministres el febrer
del 2019 i que és un document estratègic que persegueix, a través de 31 objectius i 291
línies d’actuació, la sostenibilitat en el desenvolupament urbà;
Atesa l’Estratègia Menorca 2030–full de ruta per descarbonitzar el sistema energètic, aprovat
pel Consell Insular de Menorca l’abril de 2019, que descriu el camí a seguir per reconduir el
sistema energètic cap a un model basat en renovables, plenament compatible amb els
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compromisos assumits pels països de la Unió Europea el 2030 i, fonamentalment, amb els
principis d'una reserva de la biosfera;
Atesa la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica aprovada pel
Parlament de les Illes Balears, que fixa el camí per fer efectiva la transició cap a les energies
netes, l’eficiència energètica i la mobilitat sostenible a les Illes Balears;
Atès que actualment està en tramitació al Congrés dels Diputats un projecte de llei de canvi
climàtic d’àmbit estatal que articula la resposta d’Espanya al desafiament del canvi climàtic,
orienta l’acció i integra objectius i eines, i minimitza impactes negatius per a l'economia, la
societat i els ecosistemes;
Atesa la Declaració d’Emergència Climàtica aprovada pel Plenari municipal el dia 19 de
setembre de 2019, que incloïa els següents 10 compromisos per fer front a l’amenaça del
canvi climàtic:
1. Incloure les mesures de lluita contra el canvi climàtic de manera transversal a totes
les àrees municipals, i fomentar la col·laboració entre els diferents departaments i les
administracions per implementar actuacions sostenibles i respectuoses amb l’entorn.
2. Fomentar un nou model de mobilitat, potenciar el transport públic i els vehicles
d’emissions zero. Les reduïdes dimensions de Menorca permeten desplegar un
model de mobilitat elèctrica i no contaminant, i per açò ens comprometem també a
substituir progressivament la flota de vehicles públics de combustió per vehicles
lliures d’emissions.
3. Adoptar les mesures de simplificació administrativa necessàries per facilitar la
consecució dels objectius de lluita contra el canvi climàtic.
4. Prioritzar les polítiques i els recursos públics destinats a la transició cap a un
model energètic net, sostenible i sense emissions contaminants, amb el suport a
aquells sectors més sensibles als impactes del canvi climàtic i de la transició
ecològica.
5. Promoure campanyes de sensibilització i d’educació ciutadana per tal d’informar i
implicar la ciutadania en l’aplicació de bones pràctiques en matèria de lluita contra el
canvi climàtic.
6. Promoure mesures d’eficiència energètica als edificis públics, per tal de reduir el
consum energètic.
7. Avançar en una economia local i de proximitat, que impulsi la sobirania alimentària
i l’economia circular, així com la creació de llocs de treball verd fent un
acompanyament als diferents sectors durant el temps de transició.
8. Fomentar polítiques per a reduir la generació de residus en les activitats
municipals i també entre la ciutadania.
9. Prioritzar en les polítiques públiques les opcions amb menor impacte climàtic i
major contribució en l’adaptació a les condicions derivades del canvi climàtic.
10. Prioritzar l’ús d’energies renovables, i avançar cap a un model energètic lliure
d’emissions, tot facilitant la implantació d’instal·lacions generadores no contaminants
d’acord amb la planificació acordada i amb l’objectiu que l’any 2030 el 85 % de
l’energia que es consumeixi a Menorca provengui de fonts renovables;
Atès el compromís dels partits polítics signants de treballar, juntament amb la ciutadania, les
entitats i associacions, cap a la sostenibilitat en totes les seves vessants, econòmica, social i
ambiental a Ciutadella;
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Atès que aquests compromís ve avalat per diferents iniciatives i inversions municipals:
substitució de lluminàries LED, instal·lacions fotovoltaiques en edificis municipals, punts de
càrrega de cotxes elèctrics, campanya anual de detecció de fuites en xarxa d’aigua potable,
campanyes per afavorir el consum local i de comerç just en esdeveniments municipals,
neteja de parcel·les municipal, millora i manteniment de les zones verdes municipals,
substitució de papereres a la zona litoral des de Cala en Blanes i fins a Cala en Bosc,
redacció de l’inventari d’arbrat urbà de Ciutadella i pla de gestió d’aquest, etc;
Ateses les inversions que es pretenen dur a terme, com la compra de dos cotxes elèctrics,
l’adquisició de 266 comptadors d’aigua intel·ligents per a Serpentona, la instal·lació d’un
sistema de gestió intel·ligent dels semàfors, la campanya per al foment de l’ús de transport
alternatiu al cotxe i per a donar a conèixer els aparcaments dissuasius de la ciutat, la
instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'aparcament de la Policia, etc;
Atès que Ciutadella és Ciutat Amiga de la Infància i Ciutat Educadora, i tenim el compromís
de treballar amb els nostres infants i joves en el marc del Consell infantil i el Consell de
Joventut de Ciutadella, propostes d'accions per tractar els efectes del canvi climàtic i poder
reduir-lo (curs 2020-21);
Atès què, per donar visibilitat al compromís municipal envers el medi ambient i els objectius
de desenvolupament sostenible, s’ha creat una imatge-logotip de Ciutadella Sostenible, que
té forma de paret seca i representa la riquesa de la diversitat de la nostra ciutat, en totes les
seves vessants (humana, ambiental, diversitat, cultural, social, econòmica), les interrelacions
entre les administracions, els ciutadans, les entitats dins el municipi i amb els colors alineats
amb els colors dels 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) del les Nacions
Unides;
PROPOSA:
Primer. Aprovar el compromís d’establir els objectius de desenvolupament sostenible de les
Nacions Unides com a marc general per treballar conjuntament les polítiques i els projectes
de futur per a Ciutadella fins a l'any 2030.
Segon. Aprovar el compromís de treballar des de totes les àrees i els serveis municipals cap
a l'acompliment dels compromisos aprovats pel Plenari municipal el setembre de 2019 en la
Declaració d’Emergència Climàtica, i planificar i dur a terme actuacions concretes
encaminades al compliment dels ODS de les Nacions Unides.
Tercer. Redactar un pla municipal Ciutadella Sostenible 2020-2023 on es concretin les
accions i actuacions a dur a terme per a aconseguir els objectius fixats.
Quart. Aprovar el compromís d’utilitzar la imatge-logotip de Ciutadella Sostenible en els
documents, plans, projectes i comunicats oficials que es generin en el marc del funcionament
de l'Ajuntament de Ciutadella relacionats amb la sostenibilitat fins al 2030.
No obstant, el Plenari municipal, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
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Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/431420195#t=31m00s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/431420195#t=33m49s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/431420195#t=37m35s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/431420195#t=38m50s)
Acord
Se sotmet la proposta conjunta a votació, que S’APROVA per devuit (18) vots a favor (7 PSM
MxM, 4 PSIB-PSOE Ciutadella, 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,
la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la senyora Maria Alexandra MOLL
TALTAVULL, el senyor Guillermo Ángel BOSCH LLUFRIU, 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.
9. Proposta d’aprovar el conveni entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments
de l’illa per a la redacció del Pla insular contra incendis forestals (expedient
2020/004485) (https://vimeo.com/431420195#t=39m42s)
El senyor Servera Moreno, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea d’Organització
i Seguretat Ciutadana (Servei de Seguretat Ciutadana), de dia 9 de juny de 2020, dictaminada a
la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada el
12 de juny de 2020, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vots (PP i Cs), que
diu:
«Atès que, de conformitat amb la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora dels bases de règim local:
‘El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot
promoure tota classe d'activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer
les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. 2. El municipi exercirà, si escau,
competències, en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes, en les
matèries següents: c) protecció civil, prevenció i extinció d'incendis’;
Atesa la necessitat que tots els municipis amb superfície forestal han de tenir redactat el seu
corresponent pla de prevenció d’incendis, segons les legislacions autonòmiques vigents, la
competència de les quals emana de l'article 148, 8) i 9) de la Constitució espanyola;
Atès que aquest document ha de regular les activitats i els usos susceptibles de generar un
incendi forestal, i que es dissenyin les infraestructures de prevenció necessàries sobre
aquest tema;
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Atès que, coneguda la circumstància esmentada, la Comissió de Presidents de les
Corporacions Locals de Menorca treballa en els darrers temps en aquest document per tal
donar-li un caire insular i que, finalment, en data del 6 de febrer es va lliurar al si de la
Comissió la proposta de conveni a fi que fos analitzada per tots els ajuntaments per a revisarla i donar-hi el vistiplau;
Atès que l’article 46 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, regula
específicament la possibilitat de subscriure convenis entre els consells insulars i els
municipis, amb l’objecte de garantir l’accés de la població al conjunt de serveis municipals i
aconseguir la major eficàcia en la prestació d’aquests;
Vist l’informe favorable emès per l’oficial de Policia M030018, coordinador del servei de
vigilància de platges i socorrisme, amb la petició que en la redacció del pla esmentat siguin
inclosos els plans propis ja existents per a les platges del terme municipal de Ciutadella,
notificats i registrats a la Direcció General d'Emergències, seguint les directrius d’obligat
compliment del Decret 27/2015, de 24 d’abril, i modificat al Decret 2/2005, de 14 de gener,
regulador de les mesures mínimes de seguretat i protecció que han de complir les platges i
zones de bany de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, on, a l’article 7, consideren
l'evacuació de segons quines platges en cas d’incendi forestal;
Qui subscriu
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
redacció del Pla Insular contra Incendis Forestals.
Segon. Signar el conveni esmentat.
Tercer. 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 unanimitat (21 vots a favor).
10. Proposta d’aprovar l’Inventari de béns i drets consolidats de l’Ajuntament de
Ciutadella
de
l’exercici
2019
(expedient
2020/005569)
(https://vimeo.com/431420195#t=43m27s)
La senyora Gomila Lluch, alcaldessa, dona compte de la proposta d’Alcaldia de dia 11 de juny
de 2020, dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió
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ordinària celebrada el 12 de juny de 2020, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves
de vots (PP i Cs), que diu:
«Atès que les administracions locals estan obligades a disposar d'un inventari de tots els
béns i drets, qualsevol que sigui la seva naturalesa i forma d'adquisició; l’Inventari de bens
municipals de què disposa l’Ajuntament es va fer l’any 1992 com a conseqüència de l’entrada
en vigor de la norma comptable que obligava, entre altres assumptes, a incorporar la partida
doble (PGC), i a imputar cadascun dels béns als comptes respectius, definir les
amortitzacions i calcular les amortitzacions acumulades en el balanç.
Aquestes dades resulten imprescindibles per a la rendició de comptes, per la qual cosa,
anualment, s’ha fet una rectificació de l’Inventari de bens al final de cada exercici, s’hi han
incorporat les variacions (altes, baixes i modificacions) dels bens, i s’han calculat
l’amortització de l’exercici i l’amortització acumulada.
La finalitat bàsica ha estat complir la norma comptable. El programa del qual es disposava
estava orientat, bàsicament, a comptabilitat; però de les dades comptables no es pot extreure
suficient informació, sobretot respecte als bens immobles.
Així, l'Ajuntament no disposava d'un inventari real, només actualitzat amb els moviments
comptables d'any rere any, cosa que es trobava de forma dispersa; i hi mancava incloure i
classificar documentació de finques diverses que, de forma aïllada, custodia Secretaria. I,
atesa la necessitat de disposar d'un inventari que, malgrat depengui de Secretaria, estigui en
format i suport que el facin utilitzable per part dels diferents serveis municipals, es va
considerar necessari elaborar un nou inventari de bens i drets consolidat.
Per tot l’exposat, es va incoar expedient per a la contractació de la redacció d'un nou
inventari de bens de l'Ajuntament de Ciutadella, a més del propi dels seus organismes
autònoms, el Patronat Municipal de l'Hospital i el Patronat d'Escoles Infantils, el qual ha estat
lliurat per SILME SA, empresa adjudicatària.
És procedent la rectificació corresponent al 31-12-2019, per tal que es reflecteixin els
moviments comptables que corresponguin amb els epígrafs següents:
EPÍGRAF 1. BENS IMMOBLES. Inclou edificis, terrenys, vials, zones verdes. Elaboració de
les fitxes segons el Reglament de bens de les entitats locals, a les quals s’afegirà
documentació en suport informàtic de plànols, fotografies, fitxes cadastrals.
EPÍGRAF 3. Béns HISTORICOARTÍSTICS. Elaboració de les fitxes segons el Reglament de
béns de les entitats locals, a les quals s’afegirà documentació en suport informàtic de
fotografies i les que es considerin adients per Secretaria, d’aquells bens mobles de caràcter
històric o artístic en els edificis municipals, a excepció dels materials del Museu Municipal.
EPÍGRAF 4. VALORS MOBILIARIS. Inclou els títols i les participacions. Elaboració de les
fitxes segons el Reglament de bens de les entitats locals.
EPÍGRAF 5. VEHICLES. Inclou els vehicles i la maquinària autopropulsada, les motocicletes,
bicicletes. Elaboració de les fitxes segons el Reglament de bens de les entitats locals.
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EPÍGRAF 7. ALTRES BENS MOBLES. Inclou el mobiliari pròpiament dit, la maquinària, les
instal·lacions tècniques, els estris, l’equipament informàtic. Elaboració de les fitxes segons el
Reglament de bens de les entitats locals.
EPÍGRAF 8. BENS EN CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA. Elaboració de les fitxes segons el
Reglament de bens de les entitats locals.
AMORTITZACIONS. Càlcul de l’amortització acumulada de cadascun dels bens, amb els
percentatges i la vida útil determinats per l’Ajuntament.
POSADA A DISPOSICIÓ. L'Inventari de bens relacionarà els bens i els drets municipals de
l'Ajuntament en suport informàtic amb relació al programa de compatibilitat, com també en el
Llibre d'Inventari General Consolidat -en paper i arxiu electrònic-, i farà una relació
individualitzada o en fitxes, dins de cada epígraf, am la numeració correlativa dels béns amb
les dades de descripció, límits, superfície, títol, referències cadastrals, urbanístiques,
naturalesa jurídica, ubicació, plànols i valoració, segons sigui procedent.
Vist que s'acompleixen les determinacions establertes en els articles 17 i següents de l’RD
1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de bens de les entitats locals;
I atès el que disposa l'article 132 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears, que determina que el Ple és l'òrgan competent per a l'aprovació, la
rectificació i la comprovació de l'inventari;
Vist l'informe emès per part de la secretària municipal, en data de l’11-06-2020;
L'alcaldessa proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de l'acord següent:
Primer. Aprovar la rectificació de l'Inventari de béns i drets consolidat de l'Ajuntament de
Ciutadella (Ajuntament, Patronat de l'Hospital i Patronat d'Escoletes Infantils), tal com s'ha
presentat i consta a l'expedient, actualitzat el dia 31-12-2019, el qual conté les
determinacions establertes en el Reglament de bens de les entitats locals.
Segon. Trametre còpia de l'inventari, autoritzada per la secretària i amb el vistiplau de
l'alcaldessa, als òrgans competents de l'Administració de l'Estat i de la CAIB, als efectes
prevists a l'article 32 del Reglament de béns i l'article 86 del text refós de les disposicions en
matèria de règim local.
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 setze (16) vots a favor (7 PSM MxM, 4
PSIB-PSOE Ciutadella, 2 UP-GxC i 3 Cs): els de la Senyora Alcaldessa, Joana GOMILA
LLUCH, el senyor José LÓPEZ BOSCH, la senyora Laura ANGLADA SEARA, el senyor Andreu
CARDONA MIR, la senyora Maria Jesús BAGUR BENEJAM, el senyor Pere FIOL BENEJAM, el
senyor Damià MOLL CARDONA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria
Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, el senyor
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Guillermo Ángel BOSCH LLUFRIU, el senyor Sergio SERVERA MORENO, la senyora Carla
GENER MARQUÈS, el senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume
ANGLADA BAGUR i la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ.; i cinc (5) abstencions de vot (PP):
les del senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, la
senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS i la
senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ.
11. Proposta de cessió d’ús d’un terreny municipal de domini públic confrontant amb
la zona de servei del port per a executar el projecte de magatzem al servei de la
benzinera
del
Club
Nàutic
(expedient
2020/001200)
(https://vimeo.com/431420195#t=44m50s)
El senyor Fiol Benejam, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea de Territori i
Entorn i Serveis Urbans, de dia 16 de juny de 2020; i, atès que la proposta no va ser
dictaminada per la comissió informativa respectiva, se sotmet a votació la ratificació de la seva
inclusió en l'ordre del dia (d'acord amb l'article 53.3. del Reglament orgànic municipal), la qual va
ser aprovada per unanimitat (21 vots a favor); i que diu:
«Atès que en data del 18 de desembre de 2019 (Registre núm. 024663) té entrada a
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca un escrit signat pel Sr. X. R. O., vicepresident executiu
de Ports de les Illes Balears, al qual s’adjunta el projecte bàsic i d’execució per a la
construcció d’un magatzem al servei de la benzinera gestionada pel Club Nàutic Ciutadella
(CNC), redactat per l’arquitecte J. J. M. M., sol·licitant l’emissió d’informe d’acord amb
l’establert als articles 19 i 76 de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears i
80.6, 7 i 8 del Decret 11/2011, de 18 de febrer, d’aprovació del reglament de
desenvolupament i execució de determinats aspectes de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de
Ports de les Illes Balears;
Atès que es proposa, d’acord amb el projecte presentat, la construcció d’un magatzem lligat
al servei de subministrament de combustible per a embarcacions; es tracta d’una edificació
subterrània ubicada sota de la calçada del passeig Marítim (Camí de Baix de Ciutadella), de
manera que la façana s’integra dins el penya-segat;
Atès que en data del 29 de gener de 2020 (RE núm. 001630) té entrada a l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca una sol·licitud de Ports de les Illes Balears, signada pel seu
vicepresident executiu, de cessió d’ús del terreny afectat pel projecte de construcció d’un
magatzem al servei de la benzinera del CNC; la superfície de terreny municipal afectada és
de 82,02 m2, d’acord amb la documentació gràfica adjunta a la sol·licitud;
Atès que, segons la documentació aportada, el magatzem es construiria íntegrament en zona
de domini públic municipal confrontant amb el domini públic portuari, i, en concret, a la zona
de servei de la instal·lació nàutica esportiva gestionada en virtut de la concessió
administrativa atorgada al CNC per acord del Consell d’Administració de Ports de les Illes
Balears (CAPIB), de data del 29 de gener de 2007;
Atès que el magatzem projectat s’ubica al subsòl d’un sòl classificat com a urbà, qualificat
com a sistema general d’espais lliures, clau 6a, d’acord amb el text refós del PGOU de
Ciutadella de Menorca aprovat definitivament en data del 16 d’abril de 1991; la revisió del
PGOU de Ciutadella, aprovada inicialment el 20 de desembre de 2018, manté la classificació
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de sòl urbà en el nou Pla General i la qualificació com a sistema d’espais lliures / parc urbà
(PU) segons el nou Pla d’Ordenació Detallada; l’actuació també s’ubica dintre de la zona de
servitud de trànsit que estableix la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes;
[S’acompanyen imatges informatives del PGOU de Ciutadella]
Ateses les consideracions tècniques i jurídiques que consten a l'informe conjunt signat
electrònicament dia 15-06-2020 següents:
"CONSIDERACIONS TÈCNIQUES I JURÍDIQUES
Primera. L’article 75 del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament de béns de les entitats locals (RBEL), estableix que:
“En la utilización de los bienes de dominio público se considerará:
1º Uso común, el correspondiente por igual a todos los ciudadanos
indistintamente, de modo que el uso de unos no impida el de los
demás interesados, y se estimará:
a) General, cuando no concurran circunstancias
singulares.
b) Especial, si concurrieran circunstancias de este
carácter por la peligrosidad, intensidad del uso o
cualquiera otra semejante.
2º Uso privativo, el constituido por la ocupación de una porción del
dominio público, de modo que limite o excluya la utilización por los
demás interesados.
3º Uso normal, el que fuere conforme con el destino principal del
dominio público a que afecte.
4º Uso anormal, si no fuere conforme con dicho destino.”
Al cas que ens ocupa Ports de les Illes Balears demana la cessió de 82,02 m2 de
terreny municipal per destinar el subsòl d’aquest a la construcció d’un magatzem que
estarà al servei de la benzinera que gestiona mitjançant concessió administrativa el
Club Nàutic Ciutadella (CNC). Atesa la qualificació urbanística abans exposada del
terreny afectat, la seva ubicació fora de la zona de servei del port de Ciutadella i la
informació continguda en l’Inventari de béns de l’Ajuntament de Ciutadella, no hi ha
dubte que es tracta d’un bé de domini públic municipal.
Tenint en compte la utilització que pretén fer Ports de les Illes Balears del terreny, la
cessió del qual es demana, consideram que, tot i que només afecti el subsòl, se
n’exclou la resta d’interessats de la utilització d’aquest i, com a mínim, es generen
certes limitacions a la utilització en superfície del bé immoble. En aquest sentit, es
configuraria com un ús privatiu, que, a més, seria anormal, per quant la destinació
principal a la qual es troba afectat un espai lliure públic és el de servir per a l’esbarjo
de la ciutadania, però no la ubicació soterrada d’instal·lacions nàutiques.
Segona. L’article 78 del reglament esmentat estableix:
“1. Estarán sujetos a concesión administrativa:
El uso privativo de bienes de dominio público.
El uso anormal de los mismos.
2. Las concesiones se otorgaran previa licitación, con arreglo a los artículos
siguientes y a la normativa reguladora de la contratación de las corporaciones
locales.”
En conseqüència, l’ús privatiu anormal d’un bé de domini públic s’ha de realitzar
mitjançant concessió i d’acord amb el procediment de licitació que s’hi regula.
Reglament de béns de les entitats locals i a la normativa de contractació.
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Tercer. Cal tenir en compte, però, que l’article 93, als apartats 1, 2, 3 i 4 de la Llei
33/2003 de 3 de novembre de Patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP),
que tenen caràcter de legislació bàsica segons la disposició final segona, apartat
cinquè de la mateixa llei, estableixen (la negreta és nostra):
“1. El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en
régimen de concurrencia. No obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo
en los supuestos previstos en el artículo 137.4 de esta ley, cuando se den
circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, o en otros supuestos
establecidos en las leyes.
2. Cualquiera que haya sido el procedimiento seguido para la adjudicación, una vez
otorgada la concesión deberá procederse a su formalización en documento
administrativo. Este documento será título suficiente para inscribir la concesión en el
Registro de la Propiedad.
3. Las concesiones se otorgarán por tiempo determinado. Su plazo máximo de
duración, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de 75 años, salvo que se
establezca otro menor en las normas especiales que sean de aplicación.
4. Las concesiones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio
público podrán ser gratuitas, otorgarse con contraprestación o condición o
estar sujetas a la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de
bienes del dominio público estatal regulada en el capítulo VIII del título I de la Ley
25/1998, de 13 de julio, de modificación del régimen legal de las tasas estatales y
locales y de reordenación de las prestaciones patrimoniales de carácter público, o a
las tasas previstas en sus normas especiales.
No estarán sujetas a la tasa cuando la utilización privativa o el aprovechamiento
especial de bienes de dominio público no lleve aparejada una utilidad económica
para el concesionario, o, aún existiendo dicha utilidad, la utilización o el
aprovechamiento entrañe condiciones o contraprestaciones para el beneficiario que
anulen o hagan irrelevante aquélla.
En los casos previstos en el párrafo anterior, se hará constar tal circunstancia en los
pliegos de condiciones o clausulado de la concesión.”
Quart. Per remissió de l’article 93.1 de l’LPAP, s’ha d’estar al que disposa l’article
137.4 de la mateixa llei (la negreta és nostra):
“4. Se podrá acordar la adjudicación directa en los siguientes supuestos:
(...)
a) Cuando el adquirente sea otra administración pública o, en general, cualquier
persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público.
A estos efectos, se entenderá por persona jurídica de derecho privado perteneciente
al sector público la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación
directa o indirecta de una o varias administraciones públicas o personas jurídicas de
derecho público.
b) Cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro, declarada de
utilidad pública, o una iglesia, confesión o comunidad religiosa legalmente
reconocida.
c) Cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una función de
servicio público o a la realización de un fin de interés general por persona distinta de
las previstas en los párrafos a) y b).”
Al cas que ens ocupa, el sol·licitant de la concessió demanial és Ports de les Illes
Balears, que és una entitat de dret públic que té la consideració d’administració
pública. Per altra banda, la ubicació d’aquest immoble pròxim a la zona de servei del
port, fa que resulti necessari per satisfer una necessitat d’interès públic com és el fet
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de disposar d’un magatzem que doni servei a la benzinera del port de Ciutadella. En
aquest sentit, és viable efectuar una adjudicació directa de la concessió sense exigir
el pagament de cap taxa.
Cinquè. L’article 80 del RBEL estableix que en tota concessió sobre béns de domini
públic es fixaran les clàusules d’acord amb les quals s’ha d’atorgar, i sense perjudici
de les que es jutgessin convenients, han de constar les següents:
«1ª Objeto de la concesión y límites a que se extendiere.
2ª Obras e instalaciones que, en su caso, hubiere de realizar el interesado.
3ª Plazo de la utilización, que tendrá carácter improrrogable, sin perjuicio de lo
dispuesto en la normativa especial.
4ª Deberes y facultades del concesionario en relación con la corporación y las que
esta contrajera.
5ª Si mediante la utilización hubieren de prestarse servicios privados destinados al
público tarifables, las que hubieren de regirlos, con descomposición de sus factores
constitutivos, como base de futuras revisiones.
6ª Si se otorgare subvención, clase y cuantía de la misma, plazos y formas de su
entrega al interesado.
7ª Canon que hubiere de satisfacer a la entidad local, que tendrá el carácter de tasa,
y comportará el deber del concesionario o autorizado de abonar el importe de los
daños y perjuicios que se causaren a los mismos bienes o al uso general o servicio
al que estuvieren destinados.
8ª Obligación de mantener en buen estado la porción del dominio utilizado y, en su
caso, las obras que construyere.
9ª Reversión o no de las obras e instalaciones al término del plazo.
10ª Facultad de la corporación de dejar sin efecto la concesión antes del
vencimiento, si lo justificaren circunstancias sobrevenidas de interés público,
mediante resarcimiento de los daños que se causaren, o sin él cuando no
procediere.
11ª Otorgamiento de la concesión, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
tercero.
12ª. Sanciones en caso de infracción leve, grave o muy grave de sus deberes por el
interesado.
13ª Obligación del concesionario de abandonar y dejar libres y vacuos, a disposición
de la administración, dentro del plazo, los bienes objeto de la utilización y el
reconocimiento de la potestad de aquella para acordar y ejecutar por sí el
lanzamiento.»
A aquest efecte, en l’acord que adopti l’òrgan competent per atorgar la concessió
s’hauran d’incloure les clàusules corresponents a l’efecte que siguin conegudes per
Ports de les Illes Balears i les mateixes s’hauran d’incorporar al document
administratiu mitjançant el qual es formalitzi la concessió.
La concessió s’atorgarà per un termini determinat i amb condicions, ja que entenem
que serà Ports de les Illes Balears qui la utilitzarà o vincularà a la concessió
administrativa atorgada per aquesta entitat al Club Nàutic Ciutadella per acord del
seu Consell d’Administració de data 29 de gener de 2007.
En aquest sentit, aquesta concessió a favor de Ports de les Illes Balears tindrà el
mateix termini de duració que la instal·lació nàutica esportiva gestionada pel Club
Nàutic Ciutadella en virtut de la l’acord abans esmentat. Quan finalitzi la concessió
atorgada per Ports de les Illes Balears al Club Nàutic Ciutadella, el terreny municipal
atorgat en concessió a Ports de les Illes Balears, revertirà novament a l’Ajuntament
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de Ciutadella. El termini total en cap cas superarà el màxim previst per la LPAP, que
és de setanta cinc anys.
No obstant, el caràcter gratuït i no subjecte a taxa de la concessió que es proposa,
com a contraprestació a aquesta, i a proposta del Servei de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Ciutadella, el concessionari restarà obligat a realitzar les actuacions
següents:
Neteja submarina anual d’una zona de la badia de Ciutadella segons el calendari
següent:
- 2021: Cala en Blanes
- 2022: Cala Degollador
- 2023: Cala en Brut – Clot d’en Barceló
- 2024: Cala en Forcat
- 2025: Sa Caleta – Santandria
Abans de cada actuació es realitzarà una valoració de l’estat i la quantitat de
residus que hi pot haver i, en qualsevol cas, es podrà modificar aquest
calendari de mutu acord entre les parts per prioritzar les zones amb més
quantitat de residus i que necessitin una actuació més urgent. L’Ajuntament
de Ciutadella col·laborarà, a través del Servei de Medi Ambient, amb el
transport i la gestió dels residus recollits.
Millora d’un tram del mur, de 160 metres lineals del passeig Marítim, des de
l’edifici del Club Nàutic fins al final del moll de la Trona, aixecant la paret fins
a l’alçada de seguretat de 90 cm, utilitzant els mateixos materials de la paret
existent.
Entre les condicions a què s’ha de subjectar la concessió també s’inclou l’obligació
de sol·licitar i obtenir la preceptiva llicència urbanística prèviament a l’execució de les
obres previstes en el projecte aportat per Ports de les Illes Balears. En aquest sentit,
cal recordar que l’article 19 de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de Ports de les Illes
Balears, només exclou del control preventiu municipal les obres següents:
Les que s’executin en la zona de servei del port.
Les que siguin necessàries per a la connexió del port amb la xarxa viària i amb
els sistemes generals i locals.
En el nostre cas, òbviament, les obres de construcció del magatzem no s’executaran
en la zona de servei del port, sinó en terrenys de domini públic municipal, i no es
tracta d’obres que resultin necessàries per a la connexió del port de Ciutadella amb
la xarxa viària o amb els sistemes generals i locals, tota vegada que, senzillament, es
pretén utilitzar el subsòl d’un espai lliure municipal per habilitar un magatzem que
donarà servei a la benzinera del port. En aquest sentit, són obres que s’executen en
el subsòl de sistemes generals i locals de domini públic municipal que requereixen
del títol habilitant corresponent en matèria urbanística.
Per altra banda, cal tenir present que tot el subsòl comprès entre el Camí de Baix i el
passeig de Sant Nicolau té la consideració de Bé d’Interès Cultural com a zona
arqueològica (Codi CIU-02). En conseqüència, també s’haurà d’indicar com a
condició de la concessió que l’execució de les obres previstes no es podrà dur a
terme sense haver obtingut prèviament, d’acord amb l’article 37 de la Llei 12/1998,
de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, l’autorització del
Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de
Menorca, com a òrgan competent en matèria de patrimoni històric.
Finalment, també caldrà incloure com a condició que la realització de les obres no es
podrà dur a terme si abans no s’ha obtingut l’autorització de l’òrgan competent en
matèria d’autoritzacions en zona de servitud de trànsit i protecció del domini públic
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marítim i terrestre, tota vegada que les obres s’emplacen fora de la zona de servei
del port de Ciutadella i en zona de trànsit i protecció de costes.
Sisè. Pel que fa a la compatibilitat de l’actuació projectada pel Club Nàutic de
Ciutadella amb relació al planejament urbanístic, i tal com s’ha dit anteriorment, les
qualificacions afectades pel projecte són d’espai lliure públic tant en el PGOU com en
la revisió del PGOU aprovada inicialment el 20 de desembre de 2018.
D’acord amb l’article 150 de les Normes urbanístiques del PGOU vigent, en els
parcs, jardins i places públics només es permetran els usos i les activitats de caràcter
públic que siguin absolutament compatibles amb la utilització general d'aquests sòls.
Per altra banda, de conformitat amb l’article 102.2 del POD aprovat inicialment, l’ús
predominant dels parcs urbans (PU) és el de lleure, i s’admetran com a compatibles
aquells de caràcter públic vinculats a les funcions d'esbarjo, de lleure i repòs dels
ciutadans, incloses les activitats culturals i de restauració. Es podran admetre en el
sòl i en el subsol d’aquests espais, de les activitats i dels serveis públics que podran
gestionar-se directament o indirectament mitjançant concessió administrativa. Les
activitats i intervencions als parcs urbans inclosos a la zona marítima i terrestre (PUZMT) es regiran per la Llei de Costes o per la legislació que ho reguli.
Tenint en compte que la construcció del magatzem per al qual es pretén obtenir l’ús
del sòl municipal per part de Ports de les Illes Balears afectarà només el subsol del
terreny qualificat com a espai lliure públic, no pareix que la seva implantació hagi de
suposar un perjudici per a la utilització normal i conforme al planejament urbanístic
de la superfície dels espais afectats. A més, l´ús que es durà a terme en el subsol és
compatible amb el previst en el planejament urbanístic, tant vigent com aprovat
inicialment, per quant s’hi ubicarà un magatzem que donarà suport a la benzinera
pública del port de Ciutadella, que en règim de concessió gestiona el Club Nàutic
Ciutadella. Pel que fa al trànsit de vianants pel passeig Marítim, no s’observen
majors problemes, per quant a dia d’avui ja existeixen instal·lacions soterrades
destinades a l’ús de la benzinera del port i, a més, s’ha de tenir en compte que el nou
magatzem es construirà completament enterrat, sense entrebancar la circulació en el
passeig. Senzillament, cal tenir en compte l’article 85.1.b) del POD aprovat
inicialment, que assenyala que qualsevol actuació en el subsòl de la via pública
comportarà la restitució de les condicions d’accessibilitat i l’adequació d’aquestes en
els carrers no adaptats.
Setè. Amb relació a l’òrgan competent per atorgar la concessió, cal estar a la
disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014, que en el seu apartat deu disposa que correspon al Ple la competència per
celebrar contractes privats, l’adjudicació de concessions sobre els béns de la
Corporació i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació
patrimonial, així com l’alienació del patrimoni quan no estiguin atribuïdes a l’alcalde o
al president, i dels béns declarats de valor històric o artístic, qualsevol que sigui
el seu valor.
Al nostre cas, tal com hem dit amb anterioritat, el terreny objecte de la concessió
forma part d’un àmbit declarat com a zona arqueològica i inscrit com a bé d’interès
cultural (BIC) en el Registre del Consell Insular de Menorca. Per tant, amb
independència del valor que tengui el terreny objecte de concessió, tota vegada que
forma part d’un BIC, la competència per atorgar, si escau, la concessió, és del Ple de
l’Ajuntament.
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Tenint en compte que la concessió és de caràcter gratuït i l’escassa superfície
afectada (poc més de vuitanta metres quadrats), el valor d’aquesta no superi el 20 %
dels recursos ordinaris del pressupost (article 47.2.j) i, per tant, bastaria un acord per
majoria simple."
PROPOSA:
Primer. Atorgar una concessió demanial a favor de Ports de les Illes Balears, del subsol
d’una porció de terreny de 82,02 m2 situat al Camí de Baix, confrontant amb la zona de
servei del port de Ciutadella, delimitada en el projecte de construcció de magatzem lligat al
servei de la benzinera del port, promogut pel Club Nàutic Ciutadella i signat per l’arquitecte J.
J. M. M., aportat per Ports de les Illes Balears.
Segon. La concessió demanial a la qual es refereix el punt anterior queda subjecta a les
condicions següents, que s’hauran d’incorporar al document administratiu en el qual es
formalitzi aquesta de conformitat amb el previst en l’article 80 del Reial decret 1372/1986, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals i en l’article 93.2 de
la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques:
La concessió s’atorga a Ports de les Illes Balears, als únics efectes de poder incloure la
porció de terreny afectada en la concessió administrativa atorgada pel Consell
d’Administració de Ports de les Illes Balears (CAPIB) en sessió de 29 de gener de
2007, per a la realització d’obres i explotació de la instal·lació nàutica esportiva
denominada Club Nàutic Ciutadella, modificada per acords del CAPIB de 29 d’agost
de 2012 i d’1 de febrer de 2016.
L’inici dels efectes de la concessió no es produirà fins que no s’hagi formalitzat la mateixa
en document administratiu. La durada de la concessió a favor de Ports de les Illes
Balears tindrà el mateix termini de duració que la instal·lació nàutica esportiva
gestionada en virtut de concessió administrativa atorgada al Club Nàutic Ciutadella
per CAPIB en data 29 de gener de 2007, a la qual es refereix la condició anterior
(fins al 29 de gener de 2037, amb possibilitat de pròrroga). Quan finalitzi la concessió
atorgada per Ports de les Illes Balears al Club Nàutic Ciutadella, els terrenys cedits
mitjançant concessió demanial a Ports de les Illes Balears revertiran novament a
l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca.
En el supòsit que Ports de les Illes Balears pretengués transmetre els drets d’ús que
confereix la present concessió a una entitat o persona distinta del Club Nàutic
Ciutadella, serà necessari obtenir el consentiment exprés de l’Ajuntament de
Ciutadella.
No obstant, el caràcter gratuït i no subjecte a taxa d’aquesta concessió de domini públic
municipal, com a contraprestació a aquesta, el Club Nàutic Ciutadella, com a
beneficiari final restarà obligat a realitzar les actuacions següents:
Neteja submarina anual d’una zona de la badia de Ciutadella segons el calendari
següent:
- 2021: Cala en Blanes
- 2022: Cala Degollador
- 2023: Cala en Brut – Clot d’en Barceló
- 2024: Cala en Forcat
- 2025: Sa Caleta – Santandria
Abans de cada actuació es realitzarà una valoració de l’estat i de la quantitat
de residus que hi pot haver, i en qualsevol cas es podrà modificar aquest calendari
de mutu acord entre les parts per prioritzar les zones amb més quantitat de residus i
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que necessitin una actuació més urgent. L’Ajuntament de Ciutadella col·laborarà, a
través del Servei de Medi Ambient, amb el transport i gestió dels residus recollits.
Millora d’un tram del mur, de 160 metres lineals, del passeig marítim des de
l’edifici del Club Nàutic fins al final del moll de la Trona, aixecant la paret fins
a l’alçada de seguretat de 90 cm, utilitzant els mateixos materials de la paret
existent.
A l’efecte de garantir l’execució d’aquestes obligacions, s’ha d’incorporar al
document administratiu en el qual es formalitzi la concessió demanial un
escrit signat pel representant legal del Club Nàutic Ciutadella en el qual es
manifesti que el club esmentat es compromet a dur a terme aquestes
actuacions complint el calendari estipulat.
Abans de la realització de les obres, el promotor d’aquestes haurà de sol·licitar i obtenir
la preceptiva llicència urbanística, tota vegada que l’objecte d’aquetes no es troba
comprès en cap dels supòsits d’exclusió del control preventiu municipal assenyalats
en l’article 19 de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de Ports de les Illes Balears.
Atès que tot el subsòl comprès entre el Camí de Baix i el passeig de Sant Nicolau té la
consideració de Bé d’Interès Cultural com a Zona arqueològica (Codi CIU-02),
l’execució de les obres previstes no es podrà dur a terme sense haver obtingut
prèviament, d’acord amb l’article 37 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del
patrimoni històric de les Illes Balears, l’autorització del Departament de Cultura,
Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca, com a òrgan competent
en matèria de patrimoni històric.
Tota vegada que les obres s’emplacen fora de la zona de servei del port de Ciutadella i
en zona de trànsit i protecció del domini públic marítim i terrestre, les obres no es
podran dur a terme si abans no s’ha obtingut l’autorització de l’òrgan competent en
matèria d’autoritzacions en zona de servitud de trànsit i protecció del domini públic
marítim terrestre.
Tot l’àmbit atorgat en concessió a Ports de les Illes Balears i les obres que s’hi executin
hauran de mantenir-se en bon estat de conservació. Finalitzades les obres de
construcció del magatzem, tota la superfície del passeig marítim afectada haurà de
reposar-se utilitzant materials que harmonitzin amb els preexistents i haurà de
quedar garantida la lliure circulació de persones.
Finalitzat el període concessional, les obres i instal·lacions executades en el subsòl del
Camí de Baix revertiran sense cap cost a l’Ajuntament de Ciutadella.
L’Ajuntament de Ciutadella es reserva la facultat de deixar sense efecte aquesta
concessió abans del seu venciment, si ho justifiquen circumstàncies sobrevingudes
d’interès públic, amb rescabalament dels danys que es causessin en el
concessionari, o sense rescabalament quan no escaigui.
Aquesta concessió demanial s’atorga, llevat del dret de propietat i sense perjudici de
tercers.
L’Ajuntament sancionarà l’incompliment lleu, greu o molt greu dels deures del
concessionari, previ l’atorgament d’un tràmit d’audiència en els termes següents:
a) Es considerà lleu l’incompliment d’obligacions del concessionari que no posin en
risc els béns municipals o de tercers, així com a les persones usuàries. Es castigarà
amb sanció de fins a 750 euros.
b) Es considerà greu l’incompliment d’obligacions del concessionari que no posin en
risc els béns municipals o de tercers, així com a les persones usuàries, però que
impliqui un deteriorament menor dels béns esmentats o perjudicis a les persones
usuàries. Es castigarà amb sanció de 751 a 1.500 euros.
28

b) Es considerà molt greu l’incompliment d’obligacions del concessionari que posin
en risc manifest o malmetin greument els béns municipals o de tercers, així com
aquells que posin en risc manifest o causin perjudicis greus en la integritat o la salut
de les persones usuàries. Es castigarà amb sanció de 1.501 a 3.000 euros.
El concessionari resta obligat a abandonar i deixar lliures i vacus, a disposició de
l’Ajuntament de Ciutadella, dins del termini assenyalat, els béns objectes de la
utilització i el reconeixement de la potestat municipal per acordar i executar per si
mateixa el llançament.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/431420195#t=49m42s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/431420195#t=52m01s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/431420195#t=54m04s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/431420195#t=55m09s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per devuit (18) vots a favor (7 PSM MxM, 4
PSIB-PSOE Ciutadella, 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, la senyora Maria
Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, el senyor
Guillermo Ángel BOSCH LLUFRIU, el senyor Sergio SERVERA MORENO i 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.
12. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a contractar personal fix (expedient
2020/002974) (https://vimeo.com/431420195#t=56m26s)
La senyora Pons Torres, regidora, dona compte de la moció del Grup Municipal Popular (PP), de
dia 10 de març de 2020, amb registre d’entrada telemàtic número 004826, de dia 10 de març de
2020, dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, amb la prèvia
votació de la seva inclusió en l’ordre del dia per urgència i aprovada per unanimitat, en sessió
ordinària celebrada el 13 de març de 2020, amb 1 vot a favor (PP); i 4 reserves de vot (PSM,
GxC i Cs); i que, una vegada esmenada de viva veu a la sessió plenària per la regidora mateixa i
acceptada l’esmena del PSM MxM en el sentit de substituir els termes «revisar i redactar» del
primer punt d’acord, pels de: «incoar i tramitar», diu:
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«Des de fa uns anys l’Ajuntament de Ciutadella pateix la falta de personal deguda a la manca
de creació de places o pel simple fet de no cobrir jubilacions.
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local, va restringir poder cobrir places vacants, sempre que no fossin casos excepcionals i
complissin la regla de despesa, estabilitat pressupostària i deute públic.
A dia d’avui, aquesta problemàtica ja no existeix, i prova d’açò n’és que l’Ajuntament de
Ciutadella va treure l’oferta pública per a l’any 2018 (BOIB núm. 141, de 10 de novembre del
2018), i aquesta oferta és vàlida per als tres pròxims anys, des del dia de la seva aprovació.
En el Ple des mes d’octubre del 2019 es va aprovar una proposta feta per l’equip de govern
d’uns programes temporals per contractar dos advocats. Vist que no hi ha borses d’advocats
per complir els programes temporals i que de cada vegada es més greu el problema de
personal en aquest ajuntament, no tan sol d’advocats, sinó en moltes altres àrees.
Vist que la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, estableix la condició següent per contractar personal interí:
“Art. 15. Desenvolupar programes temporals que corresponen a necessitats no permanents
de l’administració o programes temporals de reinserció social o de foment de l’ocupació que
siguin aprovats pel Consell de Govern”;
I vist que la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2018
prohibeix contractacions de caràcter temporal, d’acord amb l’art. 19.dos aplicable a les
entitats locals, que disposa:
“No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como al nombramiento de
personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y
para cubrir necesidades urgentes e inaplazables”;
Vist que la falta de personal en aquest ajuntament es una evidència que es pot comprovar
dins l’administració amb retards per resoldre expedients urbanístics, resoldre expedients
relacionats amb recursos humans, expedients de contractació, etc...; i ja no parlam de casos
com jardins, voravies i altres espais públics, per falta de personal laboral encarregat de les
tasques diàries o periòdiques de manteniment de la nostra ciutat;
Entenem que la creació de borses de treball i per contractar personal laboral duu la mateixa
feina que crear places fixes, i el que s’ha de fer és unir esforços i no duplicar feines;
Per tot açò, el Grup Municipal del Partit Popular presenta la següent moció:
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta l’equip de govern a incoar i tramitar
urgentment les bases per a cada una de les places oferides per les diferents àrees, i així
poder contractar el personal fix de l’oferta pública de l’any 2018 i iniciar, especialment, el
procediment pel que fa al llocs de feina d’advocats i arquitectes.
Segon. Si és el cas, l’equip de govern de l’Ajuntament de Ciutadella demanarà la
col·laboració del Consell Insular de Menorca per a poder dur a terme aquestes
convocatòries.»
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Intervencions
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/431420195#t=58m00s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/431420195#t=58m57s)
Acord
Se sotmet la moció esmenada a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
13. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) relativa al procediment d'adjudicació i
de contractació de les actuacions del carnaval de l'any 2019 (expedient 2020/003052)
(https://vimeo.com/431420195#t=59m50s)
El senyor Carrasco González, regidor, dona compte de la moció del Grup Municipal Ciudadanos
(Cs), amb registre d’entrada telemàtic 004852, de dia 11 de març de 2020, dictaminada a la
Comissió Informativa Socioeducativa i de Dinamització Econòmica, en sessió ordinària del dia
12 de març de 2020, amb el vot a favor de Cs (1); i amb les reserves de vot del PSM (1), del
PSOE (1), d’UP-GxC (1) i del PP (2), que, traduïda del castellà al català, i una vegada
esmenada de viva veu en el sentit de suprimir la paraula «més» que apareix en dues ocasions al
punt segon d’acord de la moció; diu:
En el Ple ordinari de febrer de 2020 de la corporació municipal de Ciutadella, la regidora Sra.
Sandra Moll va respondre a una sèrie de preguntes formulades pel nostre grup municipal
(Cs) amb relació al procediment seguit en la contractació del disseny i del muntatge de les
diferents infraestructures instal·lades amb motiu de la celebració del carnaval 2019 i 2020 a
Ciutadella.
De l'expedient administratiu (EX 094/2019/004356, puntualitza l'informe d'Intervenció, 21-102019: ¨Que aquesta despesa es va realitzar sense seguir el procediment establert a les
bases d'execució del pressupost amb relació a despeses d'import superior a 1.000 euros i,
per tant, no consta que s’hagin demanat pressupostos o que se sol·licités retenció de crèdit
basant-se en un pressupost determinat¨); i, de les respostes de la regidora, es desprèn que el
procediment d'adjudicació i de contractació del carnaval de l'any 2019 s'ha realitzat infringint
el que disposen les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Ciutadella.
Especialment greu resulta que la regidora hagués d'admetre que s'ha infringit la legalitat
vigent en dur a terme contractacions verbals, cosa que està expressament prohibida en virtut
de l'article 37.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. A més,
l'informe jurídic indica que s'hauria de justificar el motiu pel qual se suposava que només
determinada empresa podia realitzar els treballs, ja que no va arribar a presentar mai el
pressupost per a l'elaboració d'aquests. També informa que NO s'ha seguit el procediment
adequat.
La falta de pressupost, les dates d'aprovació i les dates dels informes (tècnic 17-09-2019,
d’Intervenció 21/10/2019, jurídic 22/10/2019) demostren que tot l'expedient es va
confeccionar molt després de la contractació il·legal del servei i de la celebració del carnaval
2019.
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A més, s'observa que s'ha hagut de recórrer a un reconeixement extrajudicial de deute, la
qual cosa, en paraules de la Instrucció 2/2012, de 12 de març, de la Comunitat Autònoma
Balear, de la interventora general i de la directora de l'Advocacia sobre la tramitació que s'ha
de seguir en els supòsits de reconeixement extrajudicial de crèdits derivats de la contractació
irregular: “En la majoria dels casos es tracta d'una contractació verbal… sense seguir els
procediments exigits per la normativa de contractació. En altres casos, s'ha seguit un
procediment, encara que totalment diferent del legalment establert. Tots, en definitiva,
responen a la situació en què una empresa presenta una factura i l'Administració, que
accepta la prestació, a pesar que no hi ha procediment contractual que li serveixi de
cobertura…
A pesar que el reconeixement extrajudicial és una figura excepcional que hauria d'utilitzar-se
en casos molt concrets per a donar solució a aspectes molt puntuals, creiem que s'utilitza en
massa casos com un mitjà elusiu per a l'incompliment de la normativa de contractació…”.
Mentrestant, per posar un altre exemple, l'article de la Revista d'Auditoria Pública (núm.
66/2015) titulat “Reconeixement extrajudicial de crèdit”, escrit per Alba Prada Rodríguez i
Elena Herrero González, se centra essencialment en “la finalitat d'esquivar i obviar el
procediment de publicitat, igualtat i lliure concurrència que ha de presidir la contractació
administrativa”.
Quant al carnaval 2020, amb data del 3-12-2019, se sol·licita a dues empreses que presentin
ofertes per a la realització dels treballs de disseny, producció, muntatge i desmuntatge de la
decoració del carnaval 2020 amb data límit del 9-12-2019 a les 14 hores.
En vista de l'extraordinàriament inusual pressa per a presentar aquest projecte, respon una
de les empreses, considerant impossible executar l'encàrrec en tan curt espai de temps,
presentant un escrit, carregat de sentit comú i coratge, que posa en evidència el favoritisme
amb què ha actuat l'equip de govern i la forma en què han utilitzat el nom de l'empresa (a la
qual nosaltres apuntam que té totes les aparences de ser una altra adjudicació a dit
emmascarada amb un simulacre de procediment), i acaba comunicant a l'Ajuntament de
Ciutadella que renuncia a presentar pressupost, ja que no hi ha temps material en cinc dies,
perquè el fet que tres d'aquests siguin festius els impossibilita la preparació del pressupost
esmentat. És més, textualment especifiquen que, atès que la seva empresa ¨no ha demanat
formar part d'aquesta sol·licitud, no entenem que ara ens arribi a través d'un procediment que
ens incomoda i sembla, almanco en aparença, que afavoreix a un altre”.
En el corresponent informe jurídic es detecta i “deixa constància de la no-justificació d'aquest
marge tan curt per a presentar oferta, i entén que no ofereix LA TRANSPARÈNCIA QUE
L'ADMINISTRACIÓ HA DE DONAR.”
Motius pels quals el Grup Municipal de Ciutadans presenta al Ple de l'Ajuntament de
Ciutadella la MOCIÓ següent:
1r Instar l'equip de govern de l'Ajuntament de Ciutadella a complir les bases d'execució del
propi pressupost.
2n Instar l'equip de govern a no cometre irregularitats ni incórrer en il·legalitats en matèria de
contractació.
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3r Instar l'equip de govern a realitzar els respectius procediments d'adjudicació amb la
deguda diligència, transparència i antelació.
4t Instar l'equip de govern de l'Ajuntament de Ciutadella a complir la normativa de la Llei 9/2017
de contractes del sector públic en general i especialment amb l'article 37.1 que regula la
prohibició de contractar verbalment.
Intervencions
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/431420195#t=1h05m37s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/431420195#t=1h06m03s)
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/431420195#t=1h06m35s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/431420195#t=1h08m42s)
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/431420195#t=1h09m06s)
Acord
Se sotmet la moció esmenada a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
14. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) relativa a millorar la visibilitat en els
passos de vianants (expedient 2020/003104) (https://vimeo.com/431420195#t=1h09m55s)
La senyora León Martínez, regidora, dona compte de la proposta del Grup Municipal
Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic 004854, de dia 11 de març de 2020,
dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió
celebrada el 13 de març de 2020, amb 1 vot a favor (Cs); i 6 reserves de vots (PSM, GxC i PP),
que diu:
«Les marques en el paviment, o les marques de carretera, estan destinades a regular la
circulació i per advertir o guiar els usuaris de la carretera, i es poden utilitzar sols o amb altres
mitjans de senyalització, per tal de reforçar o especificar les seves indicacions. Podríem definir
els encreuaments de vianants com a espais ubicats a la carretera que comparteixen vianants i
vehicles en encreuaments entre ells.
Com a resposta a les demandes dels veïns del municipi, una de les qüestions sobre les quals es
va fer més èmfasi va ser la urgent necessitat de millorar la visibilitat en els passos de vianants.
És evident la gran molèstia, a causa del perill en què es localitzen alguns passos de vianants de
la nostra ciutat. Ja que en molts dels punts on es troben aquests, conviuen al seu voltant amb
els contenidors d'escombraries, vehicles aparcats... Que estan ubicats malament, i disminueixen
així la visibilitat, fet que és perill potencial per a vehicles i vianants.
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D'acord amb aquest últim punt, en les diferents reunions celebrades amb veïns, ens van
informar de la seva incomoditat en no entendre com, malgrat ser un potencial risc d'accidents,
no es prenen mesures per evitar-les o aquestes són tan poques que no s'aprecien, mesures les
quals algunes no requereixen cap cost econòmic per a l'Ajuntament.
(Presentam adjuntes algunes fotografies il·lustratives)
Hi ha molts passos de vianants on la seguretat dels vianants mateixos no està garantida en les
proximitats d'un vehicle (manca d'enllumenat públic o d'il·luminació insuficient, ja que les
lluminàries són remotes o amb algun objecte que eclipsa el pas de vianants, marques vials
horitzontals sense quasi pintura, en algun tros del pas de vianants la pintura és inexistent,
vehicles aparcats o serveis públics que limiten o impedeixen la visibilitat del vianant i del
conductor). Açò augmenta significativament el risc d'un accident. Aquest factor és un dels més
importants per millorar.
Des del nostre grup municipal, considerem urgent que aquest govern municipal prengui les
mesures oportunes per garantir la seva seguretat; per la qual cosa el Grup Municipal Ciutadans
planteja al Plenari, per al seu debat i l’aprovació, el següent:
1r Instar l'equip de Govern a limitar les places d'aparcament que limiten amb els passos de
vianants en aquells passos on hi hagi falta de visibilitat, limitar-ne l’ús exclusivament per a
vehicles de dues rodes, per tal de promoure la visibilitat i crear així una àrea de visibilitat en la
direcció del trajecte del vehicle quan s'atraca al pas de vianants.
2n Instar l'equip de Govern a fer els canvis actuals d'ubicació oportuns d'aquests contenidors de
residus, que augmenten el risc d'accidents per la seva falta de visibilitat.
3r Instar l’equip de Govern a meditar sobre aquestes accions progressivament, actuar primer en
aquells passos que es troben en les proximitats de centres com escoles, parcs, centres
esportius, centres de salut i d'oci, etc., així com aquells en els quals s'hagi enregistrat un
accident causat per falta de visibilitat, i fer un pla definit de prioritats per corregir deficiències.»
Intervencions
Intervé el senyor Servera Moreno, que demana esmena al segon punt de la moció i que digui:
«Instar l’equip de govern a fer canvis d’ubicació de contenidors i d’altres elements que puguin
augmentar
el
risc
d’accident
per
falta
de
visibilitat».
(https://vimeo.com/431420195#t=1h13m00s)
Intervé la senyora Pons Torres: (https://vimeo.com/431420195#t=1h018m13s)
Intervé la senyora León Martínez, que diu que està d’acord amb l’esmena proposada per UPGxC al punt 2n de la moció. (https://vimeo.com/431420195#t=1h019m22s)
Intervé el senyor Servera Moreno: (https://vimeo.com/431420195#t=1h22m43s)
Intervé la senyora León Martínez: (https://vimeo.com/431420195#t=1h027m04s)
Els tres punts de la moció, que se sotmeten a votació, una vegada esmenat el segon punt a
petició del Grup Municipal UP-GxC, diuen:
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1r Instar l'equip de Govern a limitar les places d'aparcament que limiten amb els passos de
vianants, en aquells passos on hi hagi falta de visibilitat, limitar-ne l’ús exclusivament per a
vehicles de dues rodes, per tal de promoure la visibilitat i crear així una àrea de visibilitat en la
direcció del trajecte del vehicle quan s'atraca al pas de vianants.
2n Instar l’equip de govern a fer els canvis oportuns en les ubicacions de contenidors de residus
en els llocs que suposen un risc d’accident per la seva manca de visibilitat.
3r Instar l'equip de Govern a meditar sobre aquestes accions progressivament, actuar primer en
aquells passos que es troben en les proximitats de centres com escoles, parcs, centres
esportius, centres de salut i d'oci, etc., així com aquells en els quals s'hagi enregistrat un
accident causat per falta de visibilitat, fer un pla definit de prioritats per corregir deficiències.
Acord
Se sotmet la moció esmenada a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
15. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa als romanents dels ajuntaments de
Menorca perquè aquests siguin fons d’emergència local (expedient 2020/005632)
(https://vimeo.com/431420195#t=1h028m46s)
Moció del Grup Municipal Popular (PP), de dia 15 d’abril de 2020 (amb registre d’entrada
telemàtic 006014, de 17 d’abril de 2020), dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i
Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada el 12 de juny de 2020, amb 2 vots a favor
(PP); i 5 reserves de vots (PSM, PSOE, GxC i Cs), que diu:
«PETICIÓ QUE REALITZA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR A LA
BATLESSA DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA SOBRE ELS
ROMANENTS DELS AJUNTAMENTS DE MENORCA PERQUÈ AQUESTS SIGUIN FONS
D'EMERGÈNCIA LOCAL
Atès l'avís que va realitzar la ministra Montero al final del Consell de Ministres del divendres
27 de març, sobre la intenció totalment contraproduent a més d'injusta que el govern central
desproveeixi els ajuntaments i altres institucions com els consells insulars i pretengui
gestionar el volum de romanents institucionals de tot el país;
Atès que els ajuntaments han generat aquests fons de tresoreria amb gran esforç de tots els
ciutadans i de les pròpies institucions, que des del 2011 van haver de cenyir-se el cinturó
més estret de la crisi, i des del 2014, començar a aplicar la Regla de despesa per a complir
amb els objectius de dèficit que va imposar la UE;
Tot i que entenem les dificultats del govern d’Espanya, en vista que el panorama econòmic ve
carregat d’incerteses i sabent per experiència que l'administració local és la primera que
empara els ciutadans, creiem que seria incongruent desproveir els petits municipis de
Menorca dels recursos propis que tenen a l’abast perquè els han generat amb ingent treball i
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esforç, i que ben segur que els necessitaran pel fet que depenen d’una economia
eminentment turística que es troba en estat de xoc;
Atès que l'emergència econòmica arribarà sense excepció a tots els racons del país, i els
ajuntaments tornaran a ser les institucions de proximitat a les quals es dirigiran els ciutadans
en demanda de solucions;
Per tot açò, el Grup Municipal Popular sol·licita a la batlessa:
Primer. Que l’Ajuntament de Ciutadella aprovi, de forma immediata, la liquidació del
pressupost de l’exercici 2019, i valori i quantifiqui el romanent de tresoreria disponible i el
superàvit, per tal que es pugui disposar de l’import màxim possible per a destinar-lo a pal·liar
els efectes de la crisi econòmica i social derivada de la situació de pandèmia de la Covid-19
que vivim.
Segon. Que l’Ajuntament de Ciutadella defensi davant les institucions jeràrquicament
superiors que els ajuntaments puguin disposar dels recursos municipals derivats dels seus
romanents, i rebutgi qualsevol intent d’apropiació o de confiscació d’aquests recursos per
part d’altres administracions.
Tercer. Que l'Ajuntament de Ciutadella demani al Consell Insular de Menorca que respecti i
mantengui els programes i compromisos d’inversió que té subscrits amb els ajuntaments i
que, en col·laboració amb els mateixos ajuntaments, elabori i coordini un pla de rescat per a
fer front a la situació que provocarà la crisi sanitària, amb aportacions de totes les
administracions que sigui possible.
Quart. Que l'Ajuntament de Ciutadella revisi les previsions del pressupost de l’exercici del
2020, tant pel que fa als ingressos com a la previsió i la priorització de les despeses, recalculi
les previsions de recaptació tributària i d’altres ingressos, reordeni prioritats, desisteixi de
despeses que en aquests moments puguin ser supèrflues o es puguin posposar i que, en
base a això, faci unes previsions que abastin tot el mandat municipal, i projecti el pressupost
fins a l’any 2023.»
Acord
L’alcaldessa manifesta que, a petició del Partit Popular, es retira la moció.
16. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a Sant Joan 2020 (expedient
2020/004142) (https://vimeo.com/431420195#t=1h028m46s)
Moció del Grup Municipal Popular (PP), de dia 22 d’abril de 2020 (amb registre d’entrada
telemàtic 006124 de 22 d’abril de 2020), dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i
Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada el 12 de juny de 2020, amb 2 vots a favor
(PP); i 5 reserves de vots (PSM, PSOE, GxC i Cs), que diu:
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«Atès el que preveu el punt 3 de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020,
del 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pe la COVID-19;
Atès que, davant aquesta pandèmia, la situació econòmica serà molt complicada durant uns
anys, i provocarà una crisi que afectarà, entre d’altres, a les empreses de serveis (comerços,
restaurants, empreses d’oci, etc);
Atès que entenem que l’Ajuntament ha de fer tot el que estigui en les seues mans per pal·liar
aquesta situació i ajudar a tot el teixit ciutadà, associatiu i empresarial del municipi;
Atès que, des de l’Ajuntament, vam haver de prendre la difícil decisió de suspendre les festes
de Sant Joan 2020, conjuntament amb la Junta de Caixers i altres persones i entitats
implicades en les festes;
Atès que les festes de Sant Joan tenen un cost aproximat, per l’Ajuntament, d’uns 400.000
euros, i que enguany no es destinaran a aquesta finalitat, tot i estar pressupostats;
Per tot açò, el Grup Municipal del Partit Popular presenta la moció següent:
Primer. L’Ajuntament de Ciutadella destinarà 400.000 euros de les despeses que no es duran
a terme amb motiu de la suspensió de les festes de Sant Joan a una línia d’ajuts destinats als
sectors econòmics perjudicats econòmicament per la suspensió esmentada.
Segon. L’Ajuntament de Ciutadella penjarà la bandera de les festes de Sant Joan al balcó de
la casa consistorial.»
Acord
L’alcaldessa manifesta que, a petició del Partit Popular, es retira la moció.
17. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a la platja de Macarella (expedient
2020/004173) (https://vimeo.com/431420195#t=1h028m53s)
La senyora Taltavull Fernández, regidora, dona compte de la moció del Grup Municipal Popular,
de dia 22 d’abril de 2020, amb registre d’entrada telemàtic número 006153, de dia 23 d’abril de
2020, dictaminada a la Comissió Informativa permanent ordinària de Territori i Entorn, de dia 12
de juny de 2020, amb el vot favorable dels representants del PP (2); i la reserva de vot dels
representants del PSM (2), PSOE (1), UP-GxC (1) i Cs (1), que diu:
«Atès el que preveu el punt 3 de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020,
del 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19;
Atès que el Consell Insular va establir un sistema d’accés a l’aparcament i a la platja de
Macarella mitjançant un autobús, durant un període de l’estiu, per impedir, així, que s’hi pugui
anar en cotxe;
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Atès que es preveu que aquesta temporada turística serà atípica, degut a la situació
provocada per la crisi sanitària del Coronavirus;
Atès que, per aquest motiu, hi haurà molta menys afluència de gent a la platja i, per tant, es
produiran molts menys problemes de circulació i d’aparcament;
Per tot açò, el Grup Municipal del Partit Popular presenta la moció següent:
L’Ajuntament de Ciutadella sol·licitarà al Consell Insular de Menorca que no posi en servei
l’accés a la platja de Macarella mitjançant autobús, i es permeti accedir-hi i aparcar amb
cotxos particulars, amb els controls que siguin necessaris perquè es compleixin les
condicions de capacitat i d’altres que siguin d’aplicació.»
Intervencions
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/431420195#t=1h30m31s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/431420195#t=1h33m05s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/431420195#t=1h35m38s)
Intervé la senyora Taltavull Fernández (https://vimeo.com/431420195#t=1h37m57s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/431420195#t=1h41m08s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/431420195#t=1h41m19s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/431420195#t=1h44m40s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/431420195#t=1h46m06s)
Intervé la senyora Taltavull Fernández (https://vimeo.com/431420195#t=1h47m30s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/431420195#t=1h48m57s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que NO S’APROVA per cinc (5) vots a favor (PP): els del senyor
Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, la senyora Blanca
DE OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS i la senyora María Antonia
TALTAVULL FERNÁNDEZ; per dotze (12) vots en contra (7 PSM MxM, 2 UP-GxC i 3 Cs): els
de la Senyora Alcaldessa, Joana GOMILA LLUCH, el senyor José LÓPEZ BOSCH, la senyora
Laura ANGLADA SEARA, el senyor Andreu CARDONA MIR, la senyora Maria Jesús BAGUR
BENEJAM, el senyor Pere FIOL BENEJAM, el senyor Damià MOLL CARDONA, el senyor
Sergio SERVERA MORENO, la senyora Carla GENER MARQUÈS, el senyor Eudimio José
CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA BAGUR i la senyora Isabel LEÓN
MARTÍNEZ; i quatre (4) abstencions de vot (PSIB-PSOE Ciutadella): les de la senyora
Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la senyora
Maria Alexandra MOLL TALTAVULL i el senyor Guillermo Ángel BOSCH LLUFRIU.
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18. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a ocupació de via pública (expedient
2020/004367) (https://vimeo.com/431420195#t=1h50m27s)
Moció del Grup Municipal Popular (PP), de dia 29 d’abril de 2020, amb registre d’entrada
telemàtic número 006322, de dia 29 d’abril de 2020, dictaminada a la Comissió Informativa
d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada el 12 de juny de 2020, amb
la votació prèvia de la seva inclusió en l’ordre del dia per urgència i aprovada per unanimitat,
amb 2 vot a favor (PP); i 5 reserves de vot (PSM, PSOE, GxC i Cs), que diu:
«Atès el que preveu el punt 3 de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020,
de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19;
Atès que, davant la situació excepcional que vivim actualment per l’estat d’alarma, creim que
l’Ajuntament ha d’intentar posar totes les facilitats davant la crisi econòmica que ve, ja que el
sector turístic és un des més importants de la nostra illa;
Atès que, durant sa desescalada de la situació d’emergència, el sector turístic serà uns dels
més afectats, sobretot el sector de la restauració, ja que està previst permetre un aforament a
la fase 1 d’un 30 % d’ocupació a les terrasses exteriors; a sa fase 2, l’apertura de l’interior,
amb 1/3 de l’aforament; i a la fase 3, amb obertura de la totalitat de l’aforament, però havent
de mantenir distàncies de seguretat, i açò també provocarà reducció de l’aforament; a més,
és evident que la temporada es veurà reduïda considerablement i, per tant, l’afluència
efectiva de clients en aquests establiments patirà unes davallades més que considerables;
Atès que, amb aquestes limitacions d’aforament, consideram que l’Ajuntament ha de
compensar les limitacions esmentades anteriorment flexibilitzant la normativa d’ocupació de
via pública i/o possibilitant majors ocupacions, sempre conciliant els interessos de tots els
ciutadans;
Atès que l’òrgan competent per a modificar una ordenança és es Ple de l’Ajuntament de
Ciutadella i, en aquest cas, s’hauria d’introduir una disposició addicional a l’Ordenança
d’ocupació de via pública que reculli que en cas de situació d’emergència o de
circumstàncies excepcionals es podrà flexibilitzar l’ocupació de via pública;
Per tot açò, el Grup Municipal del Partit Popular presenta la moció següent:
El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta l’equip de govern a tramitar una modificació de
l’Ordenança d’ocupació de via pública per a introduir una disposició addicional que
consideri que, en cas de situació d’emergència o de circumstàncies excepcionals, es
podrà flexibilitzar l’ocupació de via pública amb caràcter temporal i sempre amb els
informes corresponents.»
Intervencions
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/431420195#t=1h50m30s) per retirar la
proposta.
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Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/431420195#t=1h52m02s)
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/431420195#t=1h53m10s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/431420195#t=1h53m39s)
Acord
L’alcaldessa agraeix la retirada de la moció anunciada pel portaveu del Partit Popular (PP), que
ja es debatrà quan la presentin en uns altres termes.
19. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa al subministrament de mascaretes
protectores contra la Covid-19 a la població (expedient 2020/005606) (https://vimeo.com/
431420195#t=1h53m48s)
La senyora de Olivar Oliver, regidora, dona compte de la moció del Grup Municipal Popular (PP),
de dia 25 de maig de 2020 (registre d’entrada telemàtic 007469, de dia 26 de maig de 2020),
dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària
celebrada el 12 de juny de 2020, amb 2 vots a favor (PP); i 5 reserves de vots (PSM, PSOE,
GxC i Cs), que diu:
«El Butlletí Oficial de l’Estat núm. 142, de data del 20-05-2020, va publicar l’Ordre
SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l’ús obligatori de
les mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19;
Atès que les disposicions de l’esmentada ordre fan que sigui obligatori l’ús de la mascareta
per part de pràcticament tota la població, i en moltíssimes situacions, la qual cosa provocarà
la necessitat de disposar d’un important nombre de mascaretes per part dels ciutadans i les
famílies, amb un cost considerable en uns moments de dificultats econòmiques;
Atès que l’Ajuntament de Ciutadella disposa de recursos suficients per a fer front a la situació
plantejada, i compta amb diverses dependències municipals des de les quals es poden
subministrar mascaretes de forma gratuïta als usuaris de determinats serveis municipals,
especialment els de caràcter social, i als ciutadans que, de forma justificada, ho necessitin;
Per tot açò, el Grup Municipal del Partit Popular presenta la moció següent:
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella establirà un sistema de subministrament gratuït
de mascaretes als ciutadans: per una part, als usuaris dels Serveis Socials; i, per una altra,
als usuaris de la resta de serveis municipals, a les dependències de cadascun d’aquests
serveis. També ho podrà fer mitjançant convenis o acords amb associacions i entitats que
acullin a persones o col·lectius desfavorits.
Segon. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Consell Insular de Menorca i el Govern
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a establir un sistema de subministrament
gratuït de mascaretes als usuaris dels diferents serveis que ambdues administracions prestin
al terme municipal de Ciutadella, a les dependències de cadascun d’aquests serveis.»
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Intervencions
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/431420195#t=1h57m57s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/431420195#t=2h02m40s)
Intervé la senyora de Olivar Oliver (https://vimeo.com/431420195#t=2h03m17s)
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/431420195#t=2h04m38s)
Intervé la senyora de Olivar Oliver (https://vimeo.com/431420195#t=2h07m58s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/431420195#t=2h08m24s)
Intervé la senyora de Olivar Oliver (https://vimeo.com/431420195#t=2h12m17s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/431420195#t=2h14m17s)
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
tretze (13) vots en contra (7 PSM MxM, 4 PSIB-PSOE Ciutadella i 2 UP-GxC): els de la
Senyora Alcaldessa, Joana GOMILA LLUCH, el senyor José LÓPEZ BOSCH, la senyora
Laura ANGLADA SEARA, el senyor Andreu CARDONA MIR, la senyora Maria Jesús BAGUR
BENEJAM, el senyor Pere FIOL BENEJAM, el senyor Damià MOLL CARDONA, la senyora
Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la senyora
Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, el senyor Guillermo Ángel BOSCH LLUFRIU, el senyor
Sergio SERVERA MORENO i la senyora Carla GENER MARQUÈS.
20. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) sobre les factures pendents de
pagament
a
empreses
i/o
proveïdors
(expedient
2020/005552)
(https://vimeo.com/431420195#t=2h015m40s)
El senyor Anglada Bagur, portaveu, dona compte de la moció del Grup Municipal Ciudadanos
(Cs), amb registre d’entrada telemàtic 008266, de dia 8 de juny de 2020, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada el 12
de juny de 2020, amb 1 vot a favor (Cs); i 6 reserves de vots (PSM, PSOE, GxC i PP), i que, una
vegada esmenada de viva veu en els punts 1r i 2n de la moció pel regidor mateix, diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Ens consten algunes queixes d’empreses que han prestat serveis a l’Ajuntament i que es
troben encara en la tessitura de no haver cobrat per aquests serveis lliurats bastant de temps
enrere. Començarem avui per un cas que no sabem si s’han queixat o no, però que crida
41

molt l’atenció per l’endarreriment de la data de l’expedient: EX190 / 2018 / 010941, de
Proposta d'abonar a Acústic Menorca SL la factura 180191, de data del 04-06-2018, relativa
a so i llum des la representació, a Sala Polivalent del Canal Salat, d’un espectacle que es
deia "El Viatge de na Tris"... Ni més ni manco que en el mes de desembre de 2017.
Per aportar més informació direm que, durant les reunions mantingudes per part de la
Regidoria de Cultura amb els organitzadors de l’esdeveniment citat, s'havia compromès la
col·laboració amb la sonorització d'aquella activitat, però en cap moment no es va passar
un pressupost (la qual cosa ens crida molt l’atenció) i, per tant, no es va adjudicar aquest
servei, tot i que es va realitzar en les dades que hem dit. Aquestes tasques van ser
facturades per l’empresa Acústic Menorca en data, com hem dit, del 4 de juny de 2018, amb
registre d’entrada: 3890.
Tot i que el maig d’enguany (2020) –dos anys i mig després- s’aprova la proposta de pagar i
es té la intenció de fer-ho tal com diu la PROPOSTA DE L'ÀREA SOCIOEDUCATIVA I DE
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA del regidor delegat Andreu Cardona Mir, per l’abonament de la
factura esmentada d’Acústic Menorca, per un import de 2.250 €, IVA inclusivament, la qual
cosa es desprèn vist s'informe jurídic municipal, on també es diu textualment: “I per tal
d'evitar processos judicials perduts d'un inici, no queda altra que reconèixer
extrajudicialment la despesa, a partir del que estableix l'article 60 de l’RD 500/1990, de 20
d'abril, per aquest supòsit de prestació d'un servei a favor de l'Ajuntament malgrat no hi
ha hagut el procediment adequat, i és que el tercer té dret al cobrament, amb
independència de l’anòmala actuació municipal”; repetim, tot i que ara sí que ja es fia
pagar la factura (i encara que estàs ja pagada), el Grup Municipal Cs Ciutadella presenta, en
aquest consistori, la següent
MOCIÓ:
1a Instam l’equip de govern que ens faci arribar totes les factures o la relació de factures
pendents de pagament fins a dia d’avui, independentment de la data en què s’hagués contret
el deute amb proveïdors i/o empreses, per un correcte estudi dels deutes municipals a
aquests.
2a Instam l’equip de Govern que aboni les factures pendents de pagament, d’ara endavant, en
el transcurs del temps que es pacti amb els proveïdors i/o les empreses, i demanam, el nostre
grup municipal, que aquests pagaments es facin en un període màxim de 60 dies, tal com diu la
Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, una vegada acabada la feina o la
fase de la feina signada amb l’Ajuntament i els doblers per pagar aquestes partides provenguin,
directament, de les arques municipals.
3a Instam l’equip de govern que es demanin els pressuposts adients a cada feina que es
contracti d’empreses privades, a fi que no es produeixin més “actuacions municipals
anòmales”.
4a Instam el regidor de l’Àrea Socioeducativa i de Dinamització Econòmica que expliqui ara les
raons per les quals el pagament de la factura objecte de l’exposició de motius d’aquesta moció
s’ha retardat tant i per què en cap moment es va passar un pressupost.»
Intervencions
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Intervé el senyor López Bosch: (https://vimeo.com/431420195#t=2h19m20s)
Intervé el senyor Cardona Mir: (https://vimeo.com/431420195#t=2h23m34s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas, que demana una esmena al segon punt d’acord de la
moció que digui: «Instam l’equip de govern que vagi abonant les factures en el temps i la forma
que marca la normativa». (https://vimeo.com/431420195#t=2h24m00s)
Intervé el senyor Anglada Bagur, que diu que accepta l’esmena del Partit Popular.
(https://vimeo.com/431420195#t=2h25m32s)
Intervé el senyor López Bosch: (https://vimeo.com/431420195#t=2h28m05s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas: (https://vimeo.com/431420195#t=2h30m47s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch: (https://vimeo.com/431420195#t=2h032m08s)
Intervé el senyor Anglada Bagur, que, per a concloure, diu que retiren el quart punt de la moció i
que accepten l’esmena del PP al segon punt d’acord de la moció.
(https://vimeo.com/431420195#t=2h32m15s)
Una vegada esmenada la moció, els punts que se sotmeten a votació són els següents:
1a Instam l’equip de Govern que ens faci arribar totes les factures o la relació de factures
pendents de pagament fins a dia d’avui, independentment de la data en què s’hagués contret
el deute amb proveïdors i/o empreses, per a un correcte estudi dels deutes municipals en
aquests.
2a Instam l’equip de govern a pagar als proveïdors en temps i forma segons marca la
normativa.»
3a Instam l’equip de Govern que es demanin els pressuposts adients a cada feina que es
contracti d’empreses privades, a fi que no es produeixin més “actuacions municipals anòmales”.
Acord
Es fa la votació separada dels tres punts resultants de la moció.
Se sotmet el primer punt de la moció a votació, que NO S’APROVA per vuit (8) vots a favor
(3 Cs i 5 PP): els del senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume
ANGLADA BAGUR, la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ, 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 tretze (13) vots en contra (7 PSM MxM, 4 PSIB-PSOE Ciutadella i 2 UPGxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana GOMILA LLUCH, el senyor José LÓPEZ BOSCH, la
senyora Laura ANGLADA SEARA, el senyor Andreu CARDONA MIR, la senyora Maria Jesús
BAGUR BENEJAM, el senyor Pere FIOL BENEJAM, el senyor Damià MOLL CARDONA, la
senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la
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senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, el senyor Guillermo Ángel BOSCH LLUFRIU, el
senyor Sergio SERVERA MORENO i la senyora Carla GENER MARQUÈS.
Se sotmet el segon punt de la moció esmenat en el sentit indicat a votació, que S’APROVA
per unanimitat (21 vots a favor).
Se sotmet el tercer punt de la moció, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
21. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) sobre les deficiències viàries per
solucionar al passeig Sant Nicolau i als voltants (expedient 2020/005537)
(https://vimeo.com/431420195#t=2h34m19s)
El senyor Anglada Bagur, portaveu, dona compte de la moció del Grup Municipal Ciudadanos
(Cs), amb registre d’entrada telemàtic 008267 de dia 8 de juny de 2020, dictaminada a la
Comissió Informativa Permanent ordinària de Territori i Entorn, de dia 12 de juny de 2020, amb
el vot favorable del representant de Cs (1); i la reserva de vot dels representants del PSM (2),
PSOE (1), UP-GxC (1) i PP (2), i que diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
En el Ple del passat mes de febrer 2020, i a manera de preguntes, aquest grup municipal
posava en coneixement de l’equip de govern unes determinades queixes dels veïns d’una part
del Camí Sant Nicolau i dels voltants, concretament dels carrers Saragossa i Gustavo Mas. Val a
dir, a manera d’afegit a aquelles explicacions que demanàvem, que volem recordar la gran
proximitat que hi ha a un col·legi a la zona afectada i els perjudicis que açò suposa i/o pot
suposar per als vianants, molts d’ells menors d’edat. Ara tornarem a recordar l’exposició de
motius d’aquell Ple:
- Que, des de fa bastanta estona (arran d’aquell Ple, entenem que des que es va començar a
edificar el B-8), al carrer Saragossa, entre el passeig de Sant Nicolau i el carrer Gustavo Mas, es
forma, sempre que plou considerablement, una gran bassa d’uns vint centímetres de fondària
(n’adjuntam foto), que comença dins el passeig de Sant Nicolau mateix.
- En aquesta intersecció, des de fa quinze anys aproximadament (coincideix amb l’inici de la
urbanització B-8), també hi ha un altre problema, com es pot veure i comprovar a una altra foto
adjunta: que no hi ha voravies venint del camí de Sant Nicolau mateix, ni a la dreta ni a
l’esquerra; cosa que fa que aquelles persones que van a peu per aquest carrer corrin el risc o bé
d’atropellament per caminar 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.
Les respostes que ens va donar el regidor de Manteniment i Millora de la Via Pública, el Sr.
Josep López, a preguntes nostres, van ser: “És que ni al carrer Saragossa ni al camí St. Nicolau
hi ha xarxa de pluvial i en el punt baix s’acumula (l’aigua de pluja) si no pot fugir”. També, que els
responsables de no haver-hi voravies “són els propietaris de les parcel·les on no s’hi ha edificat
mai”, i hi afegeix que, per arreglar el problema de la gran bassa, també va apuntar: “Per
solucionar el problema de la bassa s’hauria de posar una fibla i dur-la a connectar al punt més
pròxim, que és la plaça del B-8... Cosa que implica aixecar es carrer i, si fos una cosa fàcil, faria
anys que estaria arreglat”.
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Donades aquestes explicacions i veient que el problema seguirà existint si no s’actua, reflexió
extreta arran de la resposta del regidor, el Sr. López, des de Cs Ciutadella feim arribar a l’equip
de Govern la següent
MOCIÓ:
1. Demanam a l’equip de govern que insti, amb la major celeritat possible, als propietaris
de les dues parcel·les aquí al·ludides, i que no tenen voravies, a construir-les, i faci complir
així l’article 15, punts 2 i 3 de l’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via pública
del municipi de Ciutadella de Menorca, tal com es va acordar dia 8 de maig de 2014, en el punt
10 del Ple d’aquest ajuntament, que la va aprovar de forma definitiva.
2. Instam l’equip de govern a dotar pressupostàriament per a l’any 2021 d’una partida (i
emprarem paraules des regidor mateix de Manteniment i Millora de la Via Pública) “per
solucionar el problema de la bassa i posar una fibla, i dur-la a connectar al punt més pròxim,
pròxim que és la plaça del B-8”. Aquesta partida també podria procedir, com en altres casos (que
ja hem debatut), del PIC.
Recordam que un projecte similar s’ha de dur a terme enguany procedent –la seva dotació
econòmica– del citat PIC del 2020 (xarxa pluvial a dos carrers de Cala en Blanes –presentat a
Ple també pel nostre grup municipal-).»
Intervencions
Intervé el senyor López Bosch: (https://vimeo.com/431420195#t=2h37m52s)
Intervé la senyora Pons Torres: (https://vimeo.com/431420195#t=2h42m15s)
Intervé el senyor Anglada Bagur: (https://vimeo.com/431420195#t=2h44m24s)
Intervé el senyor López Bosch: (https://vimeo.com/431420195#t=2h46m48s)
Intervé la senyora Pons Torres: (https://vimeo.com/431420195#t=2h47m58s)
Intervé el senyor Anglada Bagur: (https://vimeo.com/431420195#t=2h49m14s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch: (https://vimeo.com/431420195#t=2h50m21s)
Intervé el senyor Anglada Bagur per a fer una esmena in voce al segon punt d’acord, en el sentit
d’instar l’equip de govern a cercar una solució en el menor temps possible per posar solució al
problema
de
la
bassa
que
hi
ha
al
punt
que
hem
comentat.
(https://vimeo.com/431420195#t=2h51m33s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/431420195#t=2h52m04s)
Una vegada esmenada la moció, els punts que se sotmeten a votació són els següents:
1. Demanam a l’equip de govern que insti, amb la major celeritat possible, als propietaris
de les dues parcel·les aquí al·ludides, i que no tenen voravies, a construir-les, fent complir
així l’article 15, punts 2 i 3 de l’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via pública
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del municipi de Ciutadella de Menorca, tal com es va acordar dia 8 de maig de 2014, en el punt
10 del Ple d’aquest ajuntament, que la va aprovar de forma definitiva.
2. Instar l’equip de govern a cercar una solució per al problema de la bassa del carrer Saragossa
en el més breu temps possible.
Acord
Es fa la votació separada dels dos punts de la moció.
Se sotmet el primer punt de la moció a votació, que NO S’APROVA per tres (3) vots a favor
(Cs): els del senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA
BAGUR i la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ; i devuit (18) vots en contra (7 PSM MxM, 4
PSIB-PSOE Ciutadella, 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, la senyora Maria
Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, el senyor
Guillermo Ángel BOSCH LLUFRIU, 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.
Se sotmet el segon punt de la moció esmenat a votació, que S’APROVA per unanimitat (21
vots a favor).
22. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa al pagament i a la convocatòria de
les ajudes per a inversions agrícoles (PDR) (expedient 2020/005674)
(https://vimeo.com/431420195#t=2h53m48s)
La senyora Taltavull Fernández, regidora, dona compte de la moció del Grup Municipal Popular
(PP), de dia 10 de juny de 2020 (amb registre d’entrada telemàtic 008439, de dia 10 de juny de
2020), dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa i de Dinamització Econòmica, en
sessió ordinària celebrada el dia 11 de juny de 2020, amb dos vots a favor (PP); i amb cinc
reserves de vot (2-PSM, 1-PSOE, 1-UP-GxC i 1-Cs), que diu:
«La Conselleria d’Agricultura del Govern de les Illes Balears segueix sense pagar als pagesos
de Menorca les ajudes corresponents a les inversions en explotacions agràries realitzades des
del 2018, incloses en el Pla de Desenvolupament Rural (PDR).
Els expedients pendents de tramitació i resolució dels anys 2018 i 2019 corresponen a 873
peticions registrades a la Conselleria pels professionals i per les explotacions del sector primari
de Balears.
A més, la Conselleria ha avançat enguany el tancament dels terminis per a la presentació de
sol·licituds per a aquestes línies, gestionades pel FOGAIBA, una decisió que s’ha rebut amb
malestar i preocupació en el sector primari, tota vegada que impedeix acollir-se al PDR i deixa
els pagesos de Balears sense aquesta opció per a la seva activitat.

46

Sense cap avís, i sense cap informació prèvia, la Conselleria d’Agricultura ha tancat aquesta
convocatòria de subvencions per a inversions a les explotacions agràries corresponent al 2020.
Una decisió precipitada, perquè la resolució de la presidenta del FOGAIBA, la consellera Mae de
la Concha, va aparèixer publicada en el BOIB el divendres 9 de maig i, 48 hores després, dilluns
dia 11, ja havia entrat en vigor i s’havia tancat el termini.
Les peticions es podien presentar des del dia 6 de març i fins al dia 30 de juny, però el Govern,
format pel PSOE, Podemos i Més per Mallorca, ho ha avançat cinquanta dies, i, de fet, ha deixat
els pagesos sense opcions d’obtenir aquestes ajudes a Balears.
Per aquests motius, el Grup Municipal del Partit Popular presenta la MOCIÓ següent:
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca insta el Govern de les Illes Balears a
reobrir les línies d’ajuda del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) destinades a les inversions
per a explotacions agrícoles, amb una nova convocatòria.
Segon. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca insta el Govern de les Illes Balears a
modificar, amb caràcter urgent, el pressupost de la Conselleria d’Agricultura per a incrementar la
dotació destinada, durant el 2020, a les ajudes del PDR.
Tercer. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca insta el Govern de les Illes Balears a
gestionar un acord entre la Conselleria d’Hisenda i la Conselleria d’Agricultura per a aportar els
recursos necessaris destinats al pagament immediat de les ajudes del PDR als pagesos de
Balears corresponents als anys 2018 i 2019.
Quart. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca insta el Govern de les Illes Balears a
agilitzar la tramitació i la resolució dels expedients del FOGAIBA que segueixen avui pendents a
la Conselleria d’Agricultura, corresponents a exercicis anteriors, amb l’objectiu que tots els
pagaments s’hagin efectuat abans del dia 31 d’agost d’enguany.»
Intervencions
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/431420195#t=2h58m35s)
Intervé la senyora Gener Marqués (https://vimeo.com/431420195#t=3h05m26s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/431420195#t=3h08m51s)
Intervé el senyor Taltavull Fernández (https://vimeo.com/431420195#t=3h09m17s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/431420195#t=3h09m45s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/431420195#t=3h09m53s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/431420195#t=3h10m47s)
Intervé la senyora Gener Marqués (https://vimeo.com/431420195#t=3h12m28s)
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Intervé el senyor Taltavull Fernández (https://vimeo.com/431420195#t=3h13m06s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/431420195#t=3h13m28s)
Acord
Es fa la votació conjunta dels punts primer, segon i quart de la moció; i, de forma separada, el
punt tercer de la moció.
Se sotmeten el primer, el segon i el quart punts de la moció a votació, que S’APROVEN 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; dos (2) vots en contra (UP-GxC): els del senyor Sergio SERVERA
MORENO i la senyora Carla GENER MARQUÈS; i onze (11) vots d’abstenció (7 PSM MxM i
4 PSIB-PSOE Ciutadella): les de la Senyora Alcaldessa, Joana GOMILA LLUCH, el senyor
José LÓPEZ BOSCH, la senyora Laura ANGLADA SEARA, el senyor Andreu CARDONA MIR,
la senyora Maria Jesús BAGUR BENEJAM, el senyor Pere FIOL BENEJAM, el senyor Damià
MOLL CARDONA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Gràcia
MERCADAL MARQUÈS, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL i el senyor Guillermo
Ángel BOSCH LLUFRIU.
Se sotmet el tercer punt de la moció a votació, que S’APROVA per denou (19) vots a favor (7
PSM MxM, 4 PSIB-PSOE Ciutadella, 5 PP 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,
la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la senyora Maria Alexandra MOLL
TALTAVULL, el senyor Guillermo Ángel BOSCH LLUFRIU, el 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 dos (2) vots en contra (UP-GxC):
els del senyor Sergio SERVERA MORENO i la senyora Carla GENER MARQUÈS.
23. Precs i preguntes
Es dóna compte dels precs i de les preguntes següents:
Precs
1. Prec del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic 008808 de
dia 15 de juny de 2020: (https://vimeo.com/388472681#t=3h15m36s)
«PREC DEL GRUP MUNICIPAL Cs CIUTADELLA PER PRESENTAR A PLE SOBRE ELS
ESDEVENIMENTS PER CELEBRAR lA REOBERTURA DEL TEATRE DES BORN
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
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Basant-se en la reobertura del Teatre des Born i amb relació als tres esdeveniments que
s’havien de dur a terme per celebrar-la els dies 20, 21 i 22 de març, amb el títol “Reborn”, i que
van ser suspesos per mor de la pandèmia del coronavirus, i sabent també que el cost d’aquests
tres espectacles (el mateix repetit durant tres dies) dirigits, segons se’ns va dir al Patronat
Ciutadella Cultura, pel Sr. V. G., havia de ser de 10.285 €, amb l’iva inclusivament, per pagar
l’Agrupació Musical de Ciutadella, que, segons diu l’expedient EX027/2020/001999, signat per
l’actual regidor de Cultura, el Sr. Andreu Cardona Mir, n’és s’adjudicatària la Banda Municipal de
Música de Ciutadella, perquè és, i ho citam textualment: “L’única Banda Municipal de Música de
Ciutadella”;
Atès que també que hi figura la citada partida de 10.285 € per pagar l’anomenada entitat
musical, i també tenint en compte l’INFORME AMB RELACIÓ A L’ENCÀRREC DEL SERVEI
TÈCNIC PER A ESPECTACLE: INAUGURACIÓ TEATRE DES BORN. EXP. NÚM. 2588/2020,
on “es considera necessari posar de relleu que el pressupost que es presenta, i a partir del qual
s’incoa l’expedient, ofereix «orquestra i direcció musical», no una agrupació de músics com dona
a entendre a l’informe. I si és així, es podien haver demanat altres pressuposts,
inclusivament entitats de l’illa, només pel fet de poder justificar el preu del servei”; per tot
açò, el Grup Municipal Cs Ciutadella formula a l’equip de Govern el següent
PREC:
1. Instam l’equip de Govern a explicar si va considerar la possibilitat de demanar pressuposts a
altres entitats de l’illa i per què no ho va fer.
2. Instam l’equip de govern a explicar si aquests 10.285 €, amb l’iva inclusivament, cobreixen
també altres despeses, que voldríem explícitament saber si existeixen i quines són (donat el
cas), tals com vestuari, actors, decorat, etc., o només la producció, els arranjaments musicals i
les tres representacions de l’obra, tal com s’entén del pressupost del 27 de febrer de 2020 de
l’Agrupació Musical de Ciutadella i de l’informe de necessitat d’efectuar una contractació menor
de data del 3 de març de 2020.
3. Instam l’equip de govern que ens informi si finalment, ateses les circumstàncies de la
pandèmia viscuda, es farà l’obra en aquest prec mencionada, o si finalment s’anul·larà i/o se’n
farà una altra, entenent que, en cas de fer-se, seria sempre seguint les directrius que marquin
les normes sanitàries.
4. Instam l’equip de govern a explicar i si es fia obrir o no abans de poder-se omplir amb el seu
aforament total, el Teatres des Born, regint-se, igualment, per ses directrius que marquin les
normes sanitàries.
Jaume Anglada Bagur
Regidor del Grup Municipal Cs Ciutadella»
Intervencions
Intervé el senyor Cardona Mir (https://vimeo.com/431420195#t=3h18m16s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/431420195#t=3h20m21s)
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Intervé el senyor Cardona Mir (https://vimeo.com/431420195#t=3h20m59s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/431420195#t=3h21m21s)
2. Prec del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) amb registre d’entrada telemàtic de dia 16 de
juny de 2020: (https://vimeo.com/388472681#t=3h21m35s)
«CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA presenta el següent PREC davant
l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca al Ple de dia 18-06-2020 de la corporació
municipal.
Tal com es pot observar a les fotografies que s’adjunten, es pot comprovar l’estat en què es
troba el rocòdrom de Ciutadella i els seus voltants.
A la part inferior, a sa banda dreta del rocòdrom, hi havia una porta d’accés a l’interior.
Evidentment, aquesta porta estava tancada. Ara no hi és i d’açò ja fa més de quatre mesos. Dins
del rocòdrom hi ha diversos objectes i eines amb puntes, també un poal amb magnesi a dins, on
qualsevol persona (adult o infant) hi pot tenir accés, degut al fet que la porta que dificultaria
aquest accés no existeix. Qualsevol pot entrar i agafar objectes de l’interior, amb el gran perill
que açò comporta per a la salut de les persones, tenint en compte que a la platja i al lloc on està
situat hi van infants. Si, per desgràcia, algú ingerís aquesta substància, comportaria greus
conseqüències per a la salut de la persona i una gran responsabilitat per a l’Ajuntament. També
hi ha jocs de llenya infantils romputs i en mal estat on es poden fer mal els nostres infants.
Després d’haver llegit la noticia de la finalització de les obres de la construcció d’aquest
rocòdrom al web de l’Ajuntament de Ciutadella, de dia 12-07-2019, on diu: “L’Ajuntament i la
secció d’escalada de la Unió Excursionista de Menorca (UEM) preparen un conveni de
col·laboració per implicar l’associació en el manteniment de la instal·lació i fomentar-ne
un bon ús entre la ciutadania.”; després d’haver passat quasi un any, vam demanar una còpia
d’aquest conveni o acord d’ús amb aquesta entitat, que, segons el web oficial de l’Ajuntament,
“preparen” des del dia 12-07-19; ens diuen que no es possible perquè encara no existeix aquest
conveni i/o acord d’ús (SE N’ADJUNTEN FOTOGRAFIES)
Per aquests motius, des del nostre grup municipal:
1) Instam l’equip de govern a fer posar la porta d’accés a l’interior des rocòdrom que hi havia
inicialment i a baratar els jocs de llenya infantils dels voltants que estiguin en mal estat. I a
exercir la competència pròpia que té assignada en matèria de manteniment, neteja i seguretat.
2) Instam l’equip de govern a preparar un conveni de col·laboració en el manteniment i/o un
acord d’ús amb la secció d’escalada de la Unió Excursionistes de Menorca, tal com ho van
anunciar al web de l’Ajuntament.
Isabel León Martínez (Regidora Cs)»
Intervencions
Intervé la senyora Mercadal Marqués (https://vimeo.com/431420195#t=3h23m55s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/431420195#t=3h25m59s)
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Intervé la senyora Mercadal Marqués (https://vimeo.com/431420195#t=3h26m22s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/431420195#t=3h26m30s)
Preguntes
Preguntes que havien quedat pendents d’anar a Ple:
1. Preguntes del Grup Municipal del Partit Popular de dia 27 de febrer de 2020 (registre
d’entrada telemàtic 004145 de dia 2 de març de 2020, relatives a les cases ocupades
del pont del carrer Degollador. (https://vimeo.com/431420195#t=3h27m08s)
L’alcaldessa diu que queden retirades les preguntes següents perquè diu que ja va donar les
explicacions oportunes a la regidora i, per tant, ja van quedar contestades:
«PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL PLE
DE L’AJUNTAMENT, RELATIVES LES CASES OCUPADES DEL PONT DEL CARRER
DEGOLLADOR
Com hem pogut veure en premsa aquests dies, les cases ocupades de davall el pont del
carrer Degollador es troben en un estat lamentable.
Per tot açò, el Grup Municipal del Partit Popular presenta les següents preguntes:
•
•
•
•
•
•

S’han fet gestions amb la propietat per a desocupar-les?
S’han fet gestions amb la propietat perquè facin net aquestes cases?
S’han fet gestions amb la propietat perquè les tanquin amb un tancament més
efectiu?
S’ha desratitzat la zona?
No creuen que si es posa més il·luminació al pont no hi hauria tants de problemes de
tot tipus?
Netejaran el pont de pintades de grafits?

Ciutadella, 27 de febrer de 2020
Juana Mari Pons Torres
Regidora del Grup Municipal del Partit Popular»
2. Preguntes del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic
006113, de dia 22 d’abril de 2020: (https://vimeo.com/431420195#t=3h27m20s)
2.1. «SERVEIS ESSENCIALS, CRISI DEL CORONAVIRUS
Degut a la crisi sanitària que vivim des de mitjan març del 2020, els empleats de l’Ajuntament
han vist modificada la seva manera de realitzar la jornada de feina: ja sigui amb teletreball,
modificant torns... Ens pot dir aquest equip de govern:
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1r De quina manera s’han reestructurat els horaris de feina del personal dels serveis
essencials de l’Ajuntament de Ciutadella (Policia Local, Serveis Socials...) durant aquests
mesos de crisis sanitària?
Isabel León Martínez, REGIDORA DE Cs»
Intervencions a les preguntes relatives als serveis essencials durant la crisi COVID-19
(https://vimeo.com/431420195#t=3h28m03s)
2.2. «TINENÇA D’ANIMALS:
Alguns ciutadans ens han fet arribar queixes pel que fa a l’incompliment de l’Ordenança de
tinença d’animals de l’Ajuntament de Ciutadella per part d’alguns ciutadans propietaris
d’animals. Concretament ,ens informen que hi ha molts de cans amollats a la via pública
(amb i sense propietari).
Els ciutadans del municipi es queixen que no hi ha vigilància per part del responsable de fer
complir l’Ordenança.
1r Qui es el responsable de fer complir l’Ordenança que prohibeix cans amollats?
2n Ens pot entregar un informe de les intervencions que s’han realitzat des del gener del
2019 i fins ara?
3r Quants d’animals amollats s’han capturat durant el que duim d’any?
4t Quan un animal està amollat i causa o no alguna incidència, quin és el procediment que es
realitza, tant per part de la Policia Local com pel caner?
Isabel León Martínez, REGIDORA DE Cs»
Intervencions
a
les
preguntes
(https://vimeo.com/431420195#t=3h31m05s)

relatives

a

la

tinença

d’animals

2.3. «CONTRACTE DE LA PANTALLA DE PUBLICITAT DE L’AV. PALMA DE MALLORCA/
CAMÍ DE MAÓ
Al Ple del mes de març del 2020 teníem previst realitzar una pregunta referent al tòtem
publicitari dins una zona verda propietat de l’Ajuntament a l’avinguda Palma de Mallorca amb
el Camí de Maó. Però, degut a l’ajornament del Ple per mor de l’estat d’alarma decretat pel
govern central per la crisi del coronavirus, no es van poder dur a terme. Dia 8 d’abril del
2020, a la Junta Govern, vam observar que hi havia un punt on es proposava la resolució del
contracte de concessió d’ús privatiu de la zona de domini públic per una pantalla informativa.
1r Ens poden entregar el justificant del primer pagament de la concessió?
2n Quin import havia d’ingressar l’empresa com a fiança? Quin import es va pagar finalment
per part de l’empresa com a fiança?
3r Ha abonat algun any l’empresa concessionària l’import de la concessió?
4t Per quin motiu no ha abonat el cànon anual des del 2013?
5è Té constància aquest equip de govern que l’empresa concessionària hagi rebut la
notificació del requeriment del pagament del deute, que puja 46.484,29 €, corresponents als

52

cànons impagats, als recàrrecs, interessos de demora i a les costes del procediment
executiu?
6è Qui era el responsable del control del pagament de la concessió?
7è Per quin motiu aquest equip de govern no ha sol·licitat abans el pagament d’aquest
deute?
Isabel León Martínez, REGIDORA DE Cs»
Intervencions a les preguntes relatives a la pantalla de publicitat de l’avinguda Palma de
Mallorca (https://vimeo.com/431420195#t=3h35m34s)
3. Preguntes del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic
006307, de dia 29 d’abril de 2020, que, traduïdes del castellà al català, diuen:
(https://vimeo.com/431420195#t=3h39m10s)
«PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS CIUTADELLA SOBRE L'ÀREA
D'URBANISME PER A PRESENTAR EN EL PRÒXIM PLE
A causa de l'estat d'alarma decretat dia 14 de març de 2020 pel Govern central i amb motiu
de la crisi sanitària de la Covid19, els ciutadans han hagut de confinar-se als seus domicilis i
només han pogut sortir per a coses imprescindibles.
Desitjam saber quin efecte ha tingut el confinament esmentat de la població en el nostre municipi sobre l'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament de Ciutadella; ja que, en reduir-se l'activitat
d'atenció al públic, s'hauran pogut centrar esforços a informar els expedients en tràmit i agilitzar la concessió de llicències.
Per aquest motiu, el Grup Municipal de Ciutadans Ciutadella vol fer a l'equip de govern les
preguntes següents:
1. Quantes sol·licituds (anteriors a l'estat d'alarma i durant l'estat d'alarma) s'han tramitat des del dia 14-03-2020 i fins al dia 14-04-2020?
2. Quantes sol·licituds (anteriors a l'estat d'alarma i durant l'estat d'alarma) s'han resolt des del dia 14-03-2020 i fins al dia 14-04-2020?
3. Quantes llicències s'han resolt favorablement i quantes amb deficiències?
En el cas d'haver-se notificat deficiències: en total, quantes se n'han notificat amb
deficiències?
- Quantes són expedients per obra major?
- Quantes activitats són d'un altre tipus?
4. Referent a l'expedició de certificats urbanístics, quants se n'han realitzat?
5. S'han realitzat ordres d'execució o de devolució de fiances?
Eudimio Carrasco (regidor Grup Municipal Cs Ciutadella)»
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/431420195#t=3h40m51s)
---------Preguntes presentades per al Ple de dia 18 de juny de 2020:
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1. Preguntes del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic
008693, de dia 12 de juny de 2020: (https://vimeo.com/431420195#t=3h43m43s)
«PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL Cs CIUTADELLA PER PRESENTAR A PLE,
SOBRE LA NETEJA I EL MANTENIMENT GENERAL DE CARRERS, PLACES, MATERIAL
URBÀ I VESSAMENTS FECALS.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
A través dels nostres afiliats i simpatitzants, ens han arribat bastantes queixes de la neteja en
general a tot el poble, i, en particular, en algunes zones que aquí mencionarem, sobretot des
dels darrers mesos cap aquí. Presentam adjuntes, com a mostra del que diem, 12 fotos
il·lustratives d’aquesta, si no deixadesa, falta de manteniment i d’atenció cap als elements
públics urbans. Rallam de zones com dalt el passeig des Born, la plaça des Born mateixa, el
passeig de Sant Nicolau, la placa de l’Almirall Ferragut, el carrer Mossèn Salord i Farnés, la
rotonda des Cavall, o sa Platja Gran. Tot i que les queixes són més generalitzades i s’hi
podrien incloure moltes més zones de Ciutadella i fer molt més extens el nombre de
preguntes, de moment enfocarem les queixes i les preguntes a les zones aquí esmentades.
Per aquests motius, Cs Ciutadella vol formular a l’equip de govern les següents
PREGUNTES:
1. Sabent que la responsabilitat darrera és de qui governa: qui són els encarregats de la
neteja i del manteniment de les voravies, pasteretes, voreres, places, del material i dels
carrers urbans? (Entre aquesta neteja, de moment, hi afegirem: llevar les herbes que creixen
de manera incontrolada, reposar material urbà i fer net la porqueria que deixen el coloms o
pardals.)
2. Cada quan es fan net aquests elements descrits fins ara i de quina manera se’n procedeix
al manteniment?
3.Qui decideix, en última instància, quines zones s’han d’aclarir primer i en quins criteris es
basa o es basen per decidir-ho?
4- Quanta estona va estar aturada la Brigada Municipal de neteja per mor de la crisi del
coronavirus, que li va impedir realitzar feines exteriors que han deixat la mala imatge que ara
denunciam?
5. Es fien restituir els contenidors de fems de la plaça de l’Almirall Ferragut, atès el gran òxid
que tenen i el seu mal estat general? Si és així: quan es fia fer?
6. Quan es fia posar el bitlo rodó que s’ha arrabassat a la rotonda des Cavall; i com és que
s’ha netejat d’herbes aquesta vorera i s’ha deixat sense posar aquest bitlo o sense avisar
perquè el tornin a posar (només s’entén que no hagin avisat a qui pertoqui per posar-lo)?
7. Reconegut el vessament d’aigües fecals a la Platja Gran, són, l’equip de govern,
conscients de la pudor que fa també el canaló del Canal Salat (n’hi adjuntam foto) des de, al
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manco, principi de maig (data de la foto)? Es fia, a part de fer una analítica de l’aigua i
prohibir el bany a sa Platja Gran, fer alguna actuació més per evitar aquest vessament, per
una banda, i l’embussament, per l’altra? Quan? I per quins motius hi ha aigües fecals a la
zona?
Jaume Anglada Bagur
Regidor del Grup Municipal Cs Ciutadella»
Intervencions a les preguntes: (https://vimeo.com/431420195#t=3h45m54s)
2. Preguntes del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic
008809, de dia 15 de juny de 2020: (https://vimeo.com/431420195#t=3h52m36s)
«PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL Cs CIUTADELLA PER PRESENTAR A PLE
SOBRE LES OBRES AL PAVIMENT DEL CARRERÓ DES PALAU.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Ateses les queixes que ens han fet arribar veïns del carreró des Palau i veient que les obres
al paviment que allà hi ha sense acabar –en la data en què es redacta aquest escrit- (en
presentam adjuntes 4 fotos, dues d’aquestes de després d’una ploguda, fet que empitjora la
situació), i que es van aturar al principi de febrer d’enguany, segons ens informen aquests
veïns.
Després de veure també el que diu l’informe de l’expedient EX027 / 2019 / 011634 de l’Àrea
de Territori i Entorn i Serveis Urbans sobre la reforma del clavegueram del carreró des Palau,
que havia de tenir un termini d'execució d’obres de 20 dies, un cop rebuda la notificació de
l’adjudicació a l’empresa Pedres Ciutadella i Serveis SL, i amb posterior autorització també
de la Sra. M. J. L. M., tècnica del Servei de Cultura de l’Ajuntament de Ciutadella, arqueòloga
col·legiada, per dur a terme la direcció del control arqueològic preventiu durant l’execució
dels treballs; el Grup Municipal Cs Ciutadella fa arribar als responsables municipals les
següents
PREGUNTES:
1. Quin dia van començar exactament les obres aquí descrites?
2. Quin dia exactament i per què es van paralitzar aquestes obres, i quanta estona van
estar, o quant fa que estan aturades?
3. Per què entre l’adjudicació des d’aquest ajuntament del servei a l’empresa Pedres
Ciutadella i Serveis SL (4-12-2019) i l’informe del Consell Insular (22/01/2020), on se’n
dona la direcció a l’arqueòloga M. J. L. M., transcorren 48 dies?
4. Quin deu haver estat el cost final d’aquestes obres, executades en dues etapes, i en
quina data es donaran per acabades completament?
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5. Considera aquest equip de govern que es poden iniciar unes obres que obriran el
carrer en qüestió –carreró des Palau- sense tenir un informe de l’arqueòloga?
Jaume Anglada Bagur
Regidor del Grup Municipal Cs Ciutadella»
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/431420195#t=3h54m20s)
3. Preguntes del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic
008810, de dia 15 de juny de 2020: (https://vimeo.com/431420195#t=3h56m37s)
«PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL Cs CIUTADELLA PER PRESENTAR A PLE
SOBRE EL SERVEI DE LLACER I ELS FETS RELACIONATS AMB AQUEST SERVEI
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
La nostra agrupació i el nostre grup municipal té una especial sensibilitat amb els drets dels
animals. No és la primera vegada que entram a Ple temes respecte a açò, ni tampoc serà la
darrera. El cas que ens ocupa és que ens vam témer via Facebook de la Protectora
d’Animals (dia 21 de febrer) que la Policia Local va informar unes persones que havien trobat
un moix atropellat a Cala en Blanes, que avisessin la Protectora mateixa per aclarir
l’assumpte d’aquest moix ferit (que, finalment, va morir després de ser operat per la
veterinària que va cercar la Protectora mateixa), ja que la Policia Local, en aquell moment, no
tenia operatiu, va dir, del servei de llacer per anar a cercar l’animal ferit.
Recordam que els punts 5 i 6 de l’article 23 de l’Ordenança de tinença d’animals diu: “Seran
els serveis municipals els encarregats de recollir-lo i portar-lo al veterinari fins que es
recuperi” (l’animal ferit), si qui ha trobat s’animal no troba també el propietari del vehicle i
causant de les ferides a l’animal, o el propietari de l’animal no està localitzable.
Per aquests motius exposats, i sabent que la Protectora no té cap responsabilitat en aquests
casos i l'Ajuntament sí, el Grup Municipal Cs Ciutadella formula a l’equip de Govern les
següents
PREGUNTES:
1. Com ha d’actuar una persona que trobi un animal ferit a la via pública i rebi una resposta
com la que s’ha comentat aquí? És a dir, a on i a qui ha d’adreçar-se?
2. Creuen que els serveis municipals encarregats d’aquest tema van complir amb els punts 5
i 6 de l’article 23 de l’Ordenança de tinença d’animals?
3. Està ja operatiu el servei de llacer a dia d’avui? Si és així: des de quan?
4. Es té planificat com es donarà continuïtat al servei de llacer quan el titular estigui de
vacances o de baixa per malaltia, o per altres motius, (a fi que no es tornin a produir fets com
els aquí esmentats)?
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Jaume Anglada Bagur
Regidor del Grup Municipal Cs Ciutadella»
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/431420195#t=3h58m34s)
4. Preguntes del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic
008886, de dia 16 de juny de 2020: (https://vimeo.com/431420195#t=4h02m56s)
«CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA presenta les següents preguntes a
l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca perquè siguin contestades al pròxim Ple de dia
18-06-20 de la corporació municipal.
•

SA COLÀRSEGA:
Alguns ciutadans ens han fet arribar dubtes després d’haver vist que hi ha mitjans de
comunicació que s’han fet ressò de la neteja de la colàrsega de Ciutadella.
Des del nostre grup, realitzarem algunes preguntes a l’equip de govern o al regidor
responsable.
1r En quina data es va aprovar realitzar la neteja d’aquest espai?
2n Quin cost total ha tingut la neteja de la colàrsega ?
3r Quin cost ha assumit l’Ajuntament de Ciutadella pel que fa a la neteja d’aquest
espai?
4t El manteniment de la neteja d’aquest espai, a càrrec de qui anirà? S’ha fet una
previsió del cost d’aquest manteniment? Si és que sí, quin cost tindrà?
5è Per quin motiu l’altra banda del pont no s’ha netejat?
6è Es té pensat netejar l’altra banda? Si es que sí, quin cost haurà de suportar
l’Ajuntament en netejar la zona i per al seu manteniment?
7è Quin ús té previst donar-li l’equip de govern, a aquest espai?
Isabel León Martínez

REGIDORA DE Cs»

Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/431420195#t=4h04m04s)
5. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 008983,
de dia 17 de juny de 2020: (https://vimeo.com/431420195#t=4h05m14s)
«PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL PLE
DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA
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RELATIVES ALS PARCS INFANTILS PRECINTATS
El divendres passat, dia 13 de maig, sortia a premsa que l’Ajuntament tornava a precintar els
parcs infantils del nostre terme municipal perquè alguns ciutadans els empren “con la
permisividad de las autoridades”.
Al dia següent es publicava al BOIB que el Govern de les Illes Balears permetia tornar a
utilitzar els parcs infantils atès “el desenvolupament positiu de la fase 3”.
En vista dels fets, ens demanam:
1. Es poden emprar els parcs infantils de Ciutadella?
a. En cas negatiu, quan reobriran els parcs infantils?
b. En cas afirmatiu, tenen elaborat algun protocol de desinfecció?
2. Una vegada reobrin, com es garantirà la desinfecció dels parcs infantils?
Intervencions
a
les
preguntes
(https://vimeo.com/431420195#t=4h05m58/s)

relatives

als

parcs

infantils

RELATIVES AL CONCERT DE L’ORQUESTRA SIMFÒNICA ILLES BALEARS A CAN
SAURA DIA 19 DE JUNY
A l’agenda d’activitats del web de l’Ajuntament de Ciutadella apareix programat un concert de
l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears per al 19 de juny de 2020 a Can Saura.
Tenint en compte les restriccions, les mesures de seguretat i el distanciament social que els
ciutadans han de complir:
•
•
•
•
•

Creu aquest equip de govern que es el moment adient per fer aquesta activitat?
A quin espai de Can Saura es durà a terme?
Quin aforament té previst el concert?
Com faran complir les mesures de distanciament social i d’higiene del públic? I dels
membres de l’Orquestra Simfònica?
Quin cost té per a l’Ajuntament aquest concert?

Ciutadella, 17 de juny de 2020
Joan Benejam Escanellas
Regidor del Grup Municipal del Partit Popular»
Intervencions a les preguntes relatives al concert de l’Orquestra Simfònica (https://vimeo.com/
431420195#t=4h07m26s)
6. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 009003,
de dia 17 de juny de 2020: (https://vimeo.com/431420195#t=4h08m47s)
«PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL PLE
DE L’AJUNTAMENT, RELATIVES AL TELETREBALL
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El Reial decret 8/2020, de 17 de març, donava l’opció d’establir «sistemes d’organització»
que permetien «mantenir l’activitat per mecanismes alternatius, com el treball a distància”.
Ara que l’estat d’emergència és a punt de finalitzar i arran de les notícies aparegudes, dilluns
tothom ja ha de fer feina al seu lloc de treball.
•
•
•
•

A dia d’avui hi ha algú fent teletreball?
A partir de dilluns hi haurà algun treballador fent teletreball?
Si es afirmatiu, per quin motiu?
Com han controlat les feines del teletraball i com ho valoren?

Ciutadella de Menorca, 17 de juny de 2020
Juana Mari Pons Torres
Regidora del Grup Municipal del Partit Popular»
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/431420195#t=4h09m40s)
* Resta de preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic
008983, de dia 17 de juny de 2020: (https://vimeo.com/431420195#t=4h13m03s)
«PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL PLE
DE L’AJUNTAMENT, RELATIVES A LES ACTIVITATS PROMOGUDES O ORGANITZADES
PER L’AJUNTAMENT AMB MOTIU DE LA FESTIVITAT DE SANT JOAN
L’equip de govern va comunicar a la resta de grups polítics que, tot i la suspensió de les
festes de Sant Joan, creien oportú promoure o organitzar algunes activitats d’un anomenat
“Sant Joan a redossa”, amb l’objectiu d’oferir algunes activitats als ciutadans, sempre
complint amb la normativa sanitària i de seguretat, i amb el criteri d’evitar aglomeracions i
qualsevol altra situació de risc relacionada amb el coronavirus.
Amb relació a aquest assumpte, el Grup Municipal del Partit Popular presenta les preguntes
següents:
1. En quina data, amb quin procediment i per quin import es va iniciar aquesta
contractació?
2. Si va ser per invitació o sol·licitant diversos pressuposts/propostes, a quines
persones, empreses o entitats es va convidar o sol·licitar pressupost/proposta?
3. Si s’ha resolt la contractació, a quina persona, empresa o entitat s’ha adjudicat o
encarregat la feina i per quin import?
4. Quina és la relació d’activitats de la proposta guanyadora, amb indicació del
pressupost total, i desglossat per activitats, si s’ha presentat així?
5. Si no s’ha resolt, per quin motiu?
Ciutadella, 17 de juny de 2020
Antoni Juaneda Cabrisas
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Regidor i portaveu del Grup Municipal del Partit Popular»
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/431420195#t=4h15m44s)
7. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 008985,
de dia 17 de juny de 2020: (https://vimeo.com/431420195#t=4h17m00s)
«PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL PLE
DE L’AJUNTAMENT, RELATIVES A LA DECISIÓ DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
DE PARALITZAR ELS PROJECTES FINANÇATS AMB ELS FONS DE L’ANOMENADA
ECOTAXA
Ateses les decisions adoptades pel Govern de les Illes Balears, amb la participació i
complicitat del Consell Insular de Menorca, amb relació a la suspensió o retirada dels
projectes d’inversió finançats amb els fons de l’anomenada ecotaxa, tot d’acord amb el
Decret llei 8/2020, de 13 de maig de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de
l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions
públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19,
el Grup Municipal del Partit Popular presenta les preguntes següents:
1. Quina valoració fa l’equip de govern de la decisió de suspendre o retirar els
projectes d’inversió finançats amb els fons de l’anomenada ecotaxa que
corresponen a Ciutadella?
2. A quins projectes afecten aquestes decisions o disposicions normatives del
Govern de les Illes Balears.
3. Considera l’equip de govern que hi ha algun d’aquests projectes que es
considera estratègic i, per tant, podrà “esquivar” aquesta mesura? Quin o
quins?
4. Quina previsió hi ha de poder tornar a disposar d’aquest finançament i
quines garanties ha donat el Govern de les Illes Balears i/o el Consell Insular
de Menorca a l’Ajuntament?
5. Pensa l’equip de govern dur a terme alguna iniciativa o acció reivindicativa
per tal que no es privi Ciutadella de l’execució d’aquestes inversions, o no es
demorin en el temps?
Ciutadella, 17 de juny de 2020
Antoni Juaneda Cabrisas
Regidor i portaveu del Grup Municipal del Partit Popular»
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/431420195#t=4h19m26s)
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,
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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/drive/folders/1yOZusagzGkD_CsYKBrqbl1vL6ryvBKHf?
usp=sharing
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s’indiquen, aquests es reprodueixen a la
plataforma Vimeo.
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