Versió web

Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 6/2020
Caràcter: ordinari
Dia: 17 de setembre de 2020
Hora: de 19 a 22.30 h en primera convocatòria
Lloc: Sala Multifuncional
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 de dia 23-07-2020).
(https://vimeo.com/460051639#t=00m06s)
2. Comunicacions d’Alcaldia.(https://vimeo.com/460051639#t=00m32s)
3. Proposta d’aprovació de la modificació del contracte de gestió del servei de piscina
coberta (inclou sala de condicionament físic) i de docència d’activitats aquàtiques en el
recinte de la piscina coberta municipal «Tita Llorens» (expedient 2020/002909). (https://
vimeo.com/460051639#t=03m06s)
4. Proposta de bonificació de l’IBI del 2020 al Club Tennis Ciutadella (expedient
2019/011520). (https://vimeo.com/460051639#t=07m27s)
5. Proposta de ratificar la Resolució d’Alcaldia número 137, amb data del 9-09-2020,
relativa a l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit número 9/2020 en la
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent
líquid de Tresoreria i aplicació del superàvit pressupostari (expedient 2020/008673).
(https://vimeo.com/460051639#t=10m17s)
6. Compareixença de l’alcaldessa, segons l’aprovació de l’acord de Ple de dia 23-07-2020,
punt 10 (expedient 2020/006761). (https://vimeo.com/460051639#t=22m18s)
7. Compareixença de la regidora delegada del Servei d’Escorxador, segons l’aprovació de
l’acord de Ple de dia 23-07-2020, punt 11 (expedient 2020/006522).
(https://vimeo.com/460051639#t=51m57s)
8. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) sobre el mal estat del castell de Sant
Nicolau i les obres de reforma que han de dur-se a terme (expedient 2020/008834).
(https://vimeo.com/460051639#t=1h37m07s)
9. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) sobre l’horari de la Policia durant l’estat
d’alarma (expedient 2020/009052).(https://vimeo.com/460051639#t=2h02m36s)
10. Precs i preguntes.(https://vimeo.com/460051639#t=2h48m20s)

Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple extraordinari de dia 23-07-2020)
(https://vimeo.com/460051639#t=00m06s)
L'alcaldessa demana als presents si tenen alguna cosa a objectar en contra dels termes en
què està redactat l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (Ple extraordinari del dia 23 de
juliol de 2020).
Acord
En no haver-hi cap cosa a objectar, se sotmet l’acta a votació, que S’APROVA per unanimitat
(21 vots a favor).
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2. Comunicacions d’Alcaldia (https://vimeo.com/460051639#t=00m32s)
La secretària dona compte de les comunicacions d’Alcaldia següents:
2.1. Resolució d’Alcaldia número 120, de dia 18 d’agost de 2020, per la qual es modifica la
composició de les diferents comissions informatives del Grup Municipal PP a petició del Grup
Municipal Popular (Expedient 2019/006775):
«RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Assumpte: modificació de la composició de les diferents comissions informatives del
Grup Municipal Popular (PP)
Vist l’escrit del portaveu del Grup Municipal Popular (PP), el senyor Antonio Luis Juaneda
Cabrisas, amb registre d’entrada telemàtic 010816, de dia 22 de juliol de 2020, en què
proposa canvis en la designació dels regidors del seu partit que formen part de les diferents
comissions informatives;
Atès que, d’acord amb l’article 125 c del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les corporacions locals (ROF) i l’article 94 del Reglament orgànic municipal (ROM),
l’adscripció a les comissions informatives es realitzarà mitjançant escrit del portaveu, dirigit a
l’alcalde o al president, i se’n donarà compte al Ple;
Per tot l’exposat,
RESOLC:
PRIMER: Aprovar la modificació de la composició de les diferents comissions informatives
del Grup Municipal Popular, que quedarà de la manera següent:
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA
Titular: Sr. Antonio Luis Juaneda Cabrisas
Suplent: Sr. Juan David Benejam Escanellas
Titular: Sra. Juana Maria Pons Torres
Suplent: Sra. María Antonia Taltavull Fernández
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ENTORN I SERVEIS URBANS
Titular: Sra. Juana María Pons Torres
Suplent: Sr. Antonio Luis Juaneda Cabrisas
Titular: Sr. Juan David Benejam Escanellas
Suplent: Sra. Blanca de Olivar Oliver
COMISSIÓ INFORMATIVA SOCIOEDUCATIVA I DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
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Titular: Sr. Juan David Benejam Escanellas
Suplent: Sr. Antonio Luis Juaneda Cabrisas
Titular: Sra. María Antonia Taltavull Fernández
Suplent: Sra Juana María Pons Torres

SEGON: Determinar que, d’acord amb aquesta resolució, amb la número 85 de 12 de juliol
de 2019, amb la número 109 de 19 d’agost de 2019, amb la número 155 de 31 d’octubre de
2019, amb la número 29 de 27 de febrer de 2020 i amb la número 99 de 8 de juliol de 2020,
la composició de les comissions informatives és la següent:
Òrgan o ens

Comissió
Informativa
d'Organització i
Seguretat
Ciutadana (també
actua com a
Comissió Especial
de Comptes)

Comissió
Informativa de
Territori i Entorn i
Serveis Urbans
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Núm.

Titulars

Càrrec

Grup polític

Suplent/s

1

Damià Moll
Cardona

President

PSM MxM

Andreu
Cardona Mir

2

José López
Bosch

Titular

PSM MxM

Laura Anglada
Seara

3

Sergio
Servera
Moreno

Titular

UP-GxC

Carla Gener
Marquès

4

Noemí
Camps
Villalonga

Titular

PSIB-PSOE
Ciutadella

Maria Gràcia
Mercadal
Marquès

5

Antonio Luis
Juaneda
Cabrisas

Titular

PP

Juan David
Benejam
Escanellas

6

Juana María
Pons Torres

PP

María Antonia
Taltavull
Fernández

7

Isabel León
Martínez

Titular

Cs

Eudimio José
Carrasco
González

1

Maria Jesús
Bagur
Benejam

Presidenta

PSM MxM

José López
Bosch

2

Pere Fiol
Benejam

Titular

PSM MxM

Laura Anglada
Seara

3

Sergio
Servera
Moreno

Titular

UP-GxC

Carla Gener
Marquès

4

Maria

Titular

PSIB-PSOE

Maria Gràcia

Titular

Alexandra
Moll Taltavull

Comissió
Informativa
Socioeducativa i
de Dinamització
Econòmica

Ciutadella

Mercadal
Marquès

5

Juana María
Pons Torres

Titular

PP

Antonio Luis
Juaneda
Cabrisas

6

Juan David
Benejam
Escanellas

Titular

PP

Blanca de
Olivar Oliver

7

Eudimio José
Carrasco
González

Titular

Cs

Isabel León
Martínez

1

Guillermo
Ángel Bosch
Llufriu

President

PSIB-PSOE
Ciutadella

Maria Gràcia
Mercadal
Marquès

2

Andreu
Cardona Mir

Titular

PSM MxM

José López
Bosch

3

Laura
Anglada
Seara

Titular

PSM MxM

Maria Jesús
Bagur Benejam

4

Carla Gener
Marquès

Titular

UP-GxC

Sergio Servera
Moreno

5

Juan David
Benejam
Escanellas

Titular

PP

Antonio Luis
Juaneda
Cabrisas

6

María
Antonia
Taltavull
Fernández

Titular

PP

Juana María
Pons Torres

7

Jaume
Anglada
Bagur

Titular

Cs

Isabel León
Martínez

TERCER: Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la primera sessió que se celebri.

L’alcaldessa
Joana Gomila Lluch

La secretària
Caterina Barceló Martí

Signat a Ciutadella de Menorca en la data de la signatura electrònica que consta en aquest
document.»
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2.2. Resolució d’Alcaldia número 121, de dia 18 d’agost de 2020, per la qual se modifica la
composició del Grup Municipal Popular a la Comissió Municipal de Patrimoni Històric de
Ciutadella a petició del Grup Municipal Popular (expedient 2019/006778):
«RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Assumpte: modificació de la composició del Grup Municipal Popular a la Comissió
Municipal de Patrimoni Històric de Ciutadella
Vist l’escrit del portaveu del Grup Municipal Popular (PP), el senyor Antonio Luis Juaneda
Cabrisas, amb registre d’entrada telemàtic 010816, de dia 22 de juliol de 2020, en què
proposa la substitució de la senyora Blanca de Olivar Oliver pel senyor Juan David Benejam
Escanellas com a titular de la Comissió Municipal de Patrimoni Històric de Ciutadella; i la
substitució del senyor Juan David Benejam Escanellas pel senyor Antonio Luis Juaneda
Cabrisas com a suplent;
Atès que l’aprovació d’aquests nomenaments correspon a l’Alcaldia;
Per tot l’exposat,
RESOLC:
Primer: Aprovar els canvis, ressaltats en negreta, en la composició dels membres del Grup
Municipal Popular a la Comissió Municipal de Patrimoni Històric de Ciutadella, que quedarà
tal com es detalla a continuació:

Àrea

Òrgan o
ens

Àrea
Comissió
Socioeducativa Municipal
i de
de
Dinamització
Patrimoni
Econòmica
Històric de
Ciutadella
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1

Titulars

Càrrec

Joana
Gomila
Lluch

Preside
nt
(alcalde
ssa
delegar
à en el
regidor
de
Cultura
o
d'Urbani

Grup
Polític
PSM
MxM

Suplent/s

Suplent/
s

sme)
2

Pere Fiol
Benejam

Regidor
d'Urbani
sme

PSM
MxM

José López
Bosch

Damià
Moll
Cardona

3

Andreu
Cardona
Mir

Regidor
de
Cultura

PSM
MxM

Maria
Jesús
Bagur
Benejam

Laura
Anglada
Seara

PP

Antonio
Luis
Juaneda
Cabrisas

4

Juan David
regidor
Benejam
oposició
Escanellas

Segon: Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que se celebri.

L’alcaldessa
Joana Gomila Lluch

La secretària
Caterina Barceló Martí

Signat a Ciutadella de Menorca en la data de la signatura electrònica que consta en aquest
document.»
2.3. Acord de la Junta de Govern adoptat dia 22 de juliol de 2020, per la qual s’aprova la relació
de factures número 21/2020 de crèdit reconegut per un import brut de 237.486,36 euros
(expedient 2020/007024).
2.4. Acord de la Junta de Govern adoptat dia 29 de juliol de 2020, per la qual s’aprova la relació
de factures número 22/2020 de crèdit reconegut per un import brut de 27.943,34 euros
(expedient 2020/007297).
2.5. Acord de la Junta de Govern adoptat dia 19 d’agost de 2020, per la qual s’aprova la relació
de factures número 23/2020 de crèdit reconegut per un import brut de 28.855,47 euros
(expedient 2020/007919).
2.6. Acord de la Junta de Govern adoptat dia 16 de setembre de 2020, per la qual s’aprova la
relació de factures número 24/2020 de crèdit reconegut per un import brut i líquid de 153.030,43
euros (expedient 2020/009031).
2.7. Acord de la Junta de Govern adoptat dia 19 d’agost de 2020 pel qual s’accepta la renúncia
del contracte de l’autorització per a l’ús especial del domini públic municipal de les vies urbanes i
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d’aparcaments dels nuclis turístics del cap d’Artrutx, cala en Bosc i Son Xoriguer a petició de
l’empresa que n’era adjudicatària, CARRILETS TURÍSTICS SL (expedient 2018/004874).
2.8. Donar compte de la Resolució de la senyora presidenta del Consell Insular de Menorca (RE
12987/2020 de 27-08-2020) que, mitjançant Decret número 194, de dia 25 d’agost de 2020,
designa la directora insular de Gent Gran, Dependència i Diversitat Funcional, la senyora
Carolina Cerdà, com a representant suplent del Consell Insular de Menorca al Consell Rector
del Patronat Municipal de l’Hospital de Ciutadella.
Els presents acorden que en queden assabentats.
3. Proposta d’aprovació de la DENEGACIÓ de la modificació del contracte de gestió del
servei de piscina coberta (inclou sala de condicionament físic) i de docència d’activitats
aquàtiques en el recinte de la piscina coberta municipal «Tita Llorens» (expedient
2020/002909) (https://vimeo.com/460051639#t=03m06s)
La senyora Gomila Lluch, alcaldessa, dona compte de la proposta de l’Àrea Socioeducativa i de
Dinamització Econòmica (Servei d’Esports), de dia 24 de juliol de 2020, signada
electrònicament, per ella mateixa, dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa i de
Dinamització Econòmica, en sessió ordinària celebrada el dia 10 de setembre de 2020, amb 4
vots a favor (2 PSM, 1 PSOE i UP-GxC); i amb dues reserves de vot (1 PP i 1 Cs), i que diu:
«ASSUMPTE: SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEI
DE PISCINA COBERTA (INCLOU SALA DE CONDICIONAMENT FÍSIC) I DE DOCÈNCIA
D'ACTIVITATS AQUÀTIQUES EN EL RECINTE DE LA PISCINA COBERTA MUNICIPAL «TITA
LLORENÇ».
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data de l’11-09-2019, modificat per acord de
data del 23-10-2019, es va acordar adjudicar a l'empresa «MENBIOS, SL» (*****9426) el
contracte de concessió de servei públic de la piscina municipal coberta (inclou sala de
condicionament físic) i de docència d'activitats aquàtiques de l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca, el qual va ser formalitzat per les parts en data del 4-11-2019, i iniciada la gestió del
servei en data de l’1-11-2019.
En data del 6-03-2020, re GE/004616/2020, l'empresa contractista va sol·licitar l'autorització
per a la construcció d'un cos addicional a l'edifici de la piscina (instal·lació) i la prestació en
aquesta dels serveis d'activitats dirigides i les que es puguin incorporar i/o modificar segons
les tendències del sector que no afectin l’objecte del contracte. Alhora, va sol·licitar
l’atorgament de la corresponent addenda al contracte en el qual es recullin les condicions i
els efectes sobre la relació contractual vigent entre l’Ajuntament de Ciutadella i Menbios com
a part del mateix, en referència a la demanada construcció de les instal·lacions proposades i
la seva incorporació a l’àmbit de la concessió.
En data del 14-04-2020, l'enginyer industrial municipal i l'arquitecta municipal van emetre
informe en el qual van concloure que la proposta presentada seria urbanísticament i en
matèria d'activitats viable, si bé sotmesa a diverses condicions en cas d'aprovar-se.
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En data del 17-04-2020, la tècnica d'Esports va emetre informe de deficiències de la
documentació presentada per l'empresa MENBIOS, SL.
En data del 8-05-2020, rs GS/2020/007789, es va notificar a l'empresa contractista ofici de la
regidora delegada mitjançant el qual es va requerir a l'empresa contractista la presentació de
documentació per a l'esmena de les deficiències detectades.
En data del 13-05-2020, re GE/006712/2020, l'empresa contractista va presentar escrit de
contestació a les peticions requerides.
En data del 15-05-2020, la tècnica d'Esports va emetre informe favorable sobre la
documentació presentada per l'empresa contractista.
En data del 22-07-2020, els Serveis Jurídics Municipal van emetre informe jurídic
desfavorable sobre la modificació proposada per l'empresa contractista, i que es transcriu
literalment a continuació:
«(...) ANTECEDENTS
1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data de l’11-09-2019, modificat per acord
de data del 23-10-2019, es va acordar adjudicar a l'empresa «MENBIOS SL» (*****9426) el
contracte de concessió de servei públic de la piscina municipal coberta (inclou sala de
condicionament físic) i de docència d'activitats aquàtiques de l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca, i que, transcrit literalment, diu:
«(...) PRIMER. Adjudicar a l'empresa MENBIOS SL el contracte de concessió de servei públic
de la piscina municipal coberta (inclou la sala de condicionament físic) i de docència
d'activitats aquàtiques de l'Ajuntament de Ciutadella, valorat en un preu anual de 656.147,06
essent l'aportació màxima anual per part de l'Ajuntament per aquest contracte la quantitat de
102.734,84 € (IVA inclòs) d'acord amb els plecs de condicions que regeixen el contracte i
l'oferta presentada per l'adjudicatari (sense tenir en consideració les millores addicionals en
l'edifici atès que no s'ajusten a normativa) (...)».
2. En data del 4-11-2019, l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca va formalitzar el contracte
per a la concessió del servei públic de piscina municipal coberta (inclou sala de
condicionament físic) i de docència d'activitats aquàtiques amb l'empresa MENBIOS SL.
3. En data de l’1-11-2019, l'empresa contractista va iniciar la gestió del servei públic de
piscina coberta (inclou sala de condicionament físic) i de docència d'activitats aquàtiques en
el recinte de la piscina coberta municipal «Tita Llorenç», situada en el carrer Ferrers (entre el
Camí Vell i la Ctra. Me-1) del terme municipal de Ciutadella de Menorca, d'acord amb l'acta
d'inici formalitzada en data del 4-03-2020.
4. En data del 6-03-2020, re GE/004616/2020, l'empresa contractista va sol·licitar el que es
transcriu a continuació i va adjuntar diversa documentació:
«(...) i. L’autorització per a la construcció de la instal·lació que es recull en annex al present
escrit i la prestació en aquesta dels serveis de les activitats dirigides ja mencionades i les que
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es puguin incorporar i/o modificar segons les tendències del sector que no afectin l’objecte
del contracte.
ii. L’atorgament de la corresponent addenda al contracte en el qual es recullin les condicions i
els efectes sobre la relació contractual vigent entre l’Ajuntament de Ciutadella i Menbios com
a part del mateix, en referència a la demanada construcció de les instal·lacions proposades i
la seva incorporació a l’àmbit de la concessió.(...)».
5. En data del 3-04-2020, consta incorporat a l'expedient el document «Dinàmica de
funcionament sala nova», sense signar.
4. En data del 14-04-2020, l'enginyer industrial municipal i l'arquitecta municipal van emetre
informe en el qual van concloure el següent:
«(...) Conclusions
Un cop analitzada la documentació presentada es considera que la proposta presentada
seria urbanísticament i en matèria d'activitats viable i que, per tant, no es troba
inconvenient en l'aprovació de la modificació del contracte plantejada amb les següents
condicions en cas d'aprovar-se:
1. L'atorgament de la preceptiva llicència per a l'execució de les obres i instal·lacions
requerirà la sol·licitud del permís d'instal·lació i obres per part del promotor acompanyat del
projecte d'obres i del projecte d'activitats o del projecte integrat d'obres i activitats subscrits
per tècnic competent i de la resta de la documentació necessària.
Els tècnics competents seran els que determini la Llei 38/1999 de 5 de novembre,
d’ordenació de l’edificació.
2. La documentació tècnica del projecte d’obres serà la determinada a l’article 35 del POD.
La documentació haurà d’anar signada i visada digitalment.
3. Caldrà que el projecte inclogui l’annex urbanístic complet per a poder determinar que
compleix el planejament vigent.
Li serà d’aplicació el text refós del PGOU de Ciutadella de Menorca aprovat definitivament en
data del 16-4-1991 i el PG i el POD de Ciutadella de Menorca aprovats inicialment en data
del 20-12-2018.
4. El projecte haurà de preveure la suficiència de les places d'aparcament necessàries per a
la instal·lació municipal sense considerar les situades a la via pública. S'hauran d’habilitar
noves places d'aparcament si fos necessari.
5. El projecte d'activitats haurà de recollir l'estat final de la instal·lació incloses les
modificacions introduïdes des de la posada en funcionament de la instal·lació esportiva, amb
la justificació de la normativa actual a les parts modificades.(...)».
5. En data del 17-04-2020 la tècnica d'Esports va emetre informe, la conclusió del qual es
transcriu a continuació:
«(...) IV. CONCLUSIÓ
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Des del Servei Esports, i d’acord amb tots els apartats exposats anteriors, demanam que:
1r) L’Ajuntament, i en concret l’equip de govern, deixi constància del seu interès d’aprovar la
nova oferta d’activats i quota proposada per l’empresa Menbios SL. Entenent que aquesta
nova oferta pot influir en el mercat de serveis esportius a Ciutadella.
2n) Es faci un requeriment a l’empresa Menbios SL perquè aquesta presenti una nova
proposta on quedin recollides les condicions detallades a l’apartat anterior: «Condicions que
volem que quedin recollides, per l’empresa Menbios SL, en els documents presentats:
«horaris de les activitats de la nova sala» i «dinàmica de funcionament sala nova»
Una vegada resolts els dos punts anteriors, des del nostre servei valorarem la proposta nova
que presentin.(...)».
6. En data del 8-05-2020, rs GS/2020/007789, es va notificar a l'empresa contractista ofici de
la regidora delegada mitjançant el qual es va requerir l'empresa contractista la presentació de
la documentació següent:
“(…) Des del Servei d’Esports, demanam a l’empresa Menbios SL que modifiqui o inclogui en
els documents que va presentar els apartats següents:
1) L’import de la quota que s’ha aplicar per poder fer «activitat dirigida a sala, accés a
gimnàs, i piscina», creiem que no potser de 39’90 € (iva inclusivament), sinó que proposam
que la quota sigui la de «cursetistes de piscina de dos dies, 46,90 € (iva inclusivament)».
Aquesta ja està aprovada dins la llista de tarifes del contracte vigent, i és una quota que
s’ajusta més al mercat del serveis esportius privats a Ciutadella.
Sabem que les activitats de piscina sempre són una mica més cares, degut a les despeses
que genera la part d’aigua.
Però en aquest cas l’aplicació de sa quota de piscina a les activitats dirigides de sala, la veim
justificada degut al fet que la quota esmentada permetrà al client poder fer: «activitat dirigida
a sala, accés a gimnàs, i piscina».
2) La graella «Horaris de les activitats de la nova sala», on es detalla l’oferta d’activitats.
L’empresa Menbios SL pot proposar en el nou document la possibilitat d’ampliar l’oferta
específica del quadre, sempre que aquesta es proposi fer dins l’horari de matins o caps de
setmana.
Quant a l’oferta dels capvespres de dilluns a divendres haurà de mantenir la detallada a la
graella. Entenent aquesta com l’oferta màxima que, dins aquesta franja horària, es podrà
realitzar durant el període en què duri el contracte.
3) Quant a la possible saturació de la instal·lació de la piscina municipal Tita Llorens, (la qual
entenem que serà generada per l’increment de persones inscrites a les noves activitats o
abonades a la piscina), el nou document ha de recollir que serà la mateixa empresa Menbios
SL la responsable de resoldre el problema aplicant les mesures necessàries (reduir activitats,
construir nous vestidors... ) per donar una resposta efectiva als seus clients, deixant clar que
l’Ajuntament en cap cas n’haurà de ser responsable.
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4) Quant als recursos humans, l’empresa Menbios SL en els documents presentats no en fa
referencia. Per tant, el nou document ha de recollir i concretar els recursos humans
necessaris per desenvolupar els programes d’activitats a sa sala nova. Deixant clar que
aquests seran assumits al 100% per l’empresa, i que en finalitzar el contracte de gestió del
servei de la piscina coberta (inclou sala de condicionament físic) i activitats aquàtiques
vigent, l’Ajuntament no haurà de subrogar les hores i el cost dels monitors vinculats a les
activitats esmentades.
Per això, i amb la finalitat de conèixer els recursos humans i econòmics a les activitats noves
esmentades, l’empresa ha d’incloure en el document un quadre detallat on quedi recollida la
informació següent:
. Nom i titulació del monitor que farà cada activitat.
. Hores setmanals, mensuals i anuals que farà cada monitor.
. Total d’hores setmanal, mensual i anual de monitoratge.
. Tipus de contracte de cada monitor.
. Número de Seguretat Social de cada treballador.
. Sou brut mensual i anual de cada monitor.
. Cost brut anual, que suposarà aquestes noves hores de monitoratge.
5) Quant a les raons d'interès públic que els motiven a proposar la modificació contractual
plantejada, i que és important conèixer a l’hora de valorar la modificació esmentada.
L’empresa ha d’incloure un annex on, de manera clara i concreta, exposin els motius que
generen aquesta petició, sempre tenint en compte quin és el marc legal que regula el
contracte vigent i signat.(...)».
7. En data del 13-05-2020, re GE/006712/2020, l'empresa contractista va presentar escrit de
contestació a les peticions requerides.
8. En data del 15-05-2020, la tècnica d'Esports va emetre informe sobre la documentació
presentada i on va concloure el següent:
«(...) Un cop analitzada la contestació, constatam que aquesta recull totes les condicions
que, des del Servei d’Esports, demanàvem en el requeriment (registre de sortida
007789/2020 referent a l'expedient Ex130/2020/002909). Per això consideram que la
proposta d’activitats a fer a la sala nova, és viable. (...)».
FONAMENTS DE DRET
PRIMER. RESPECTE DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE
L'apartat 1.2 del quadre de descripció del contracte del Plec de clàusules administratives
particulars determina l'objecte del contracte, segons exigeix l'article 99 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes de sector públic (en endavant «LCSP»), el qual consisteix en el
següent:
«(...) la gestió, per tercer, del servei públic municipal de piscina coberta i docència d'activitats
aquàtiques, que inclou la sala de condicionament físic, mitjançant concessió de servei,
d'acord amb la seva naturalesa i instal·lacions i de conformitat amb el Reglament d'ús del
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servei de piscina coberta municipal de Ciutadella i docència d'activitats aquàtiques (BOIB
núm. 134 de 28/12/2013) i el Plec de clàusules tècniques(...)»;
Així mateix, l’apartat esmentat estableix com a àmbit de la concessió de servei d'ordre
funcional, els blocs d'activitats següents:
•

BLOC I: Conté la piscina municipal coberta com a servei públic prestat amb béns de
domini públic, i destinat essencialment als fins particulars de la natació, a
l’ensenyament d’aquesta activitat, l’esbarjo i la cultura esportiva en general, i
qualsevol altra activitat de caràcter lúdic i esportiu que estigui relacionada amb la
natació en particular i amb l’esport i el lleure en general. Dins aquest marc s’inclou el
programa de natació lliure de la instal·lació: abonats de piscina, abonats de prèmium
i entrades lliures a la piscina municipal coberta, i la coordinació, planificació i
l’assessorament esportiu a l’Ajuntament i als usuaris en general, i l'ús de la sala de
condicionament físic.

•

BLOC II: Conté els programes de docència de les activitats aquàtiques per fomentar
la pràctica fisicoesportiva i recreativa dels ciutadans de Ciutadella, mitjançant
l’activitat en el medi aquàtic, i adequar-les a les diferents edats i capacitats, amb un
component recreatiu i utilitari de les activitats. Dins aquest marc s’inclou
concretament el programa de natació terapèutica de les Escoles Esportives
Municipals, programa de terapèutica dels centres escolars, el programa de natació
de competició i el programa de les Escoles Esportives Municipals d'activitats
aquàtiques.

•

BLOC III: Conté les activitats complementàries a les anteriors, que, a proposta dels
licitadors com a millora, s'hauran de dur a terme dins del servei públic que es dona
en concessió.

Les activitats que considera l'objecte contractual així com l'àmbit d'odre funcional establert
estan directament relacionades amb l'activitat aquàtica i amb l'ús de la sala de
condicionament físic, a desenvolupar en les instal·lacions existents a data de licitació.
Respecte de les millores addicionals en l'edifici proposades pel licitador en la seva oferta,
aquestes van ser rebutjades per l'òrgan de contractació per no ajustar-se a la normativa, per
la qual cosa no s'inclouen en el Bloc III i no resulta d'aplicació al contracte.
En conseqüència, l'objecte del contracte està determinat i conté totes aquelles activitats
obligatòries i complementàries que es troben directament vinculades amb la piscina
(activitats aquàtiques) i amb l'ús de la sala de condicionament físic existent, i és a partir
d'aquest objecte que s'hauran de valorar les eventuals modificacions contractuals.
SEGON.- RESPECTE DE LA MODIFICACIÓ CONTRACTUAL PROPOSADA PER MENBIOS
SL
2.1. Marc normatiu de les modificacions de contracte:
L'article 209.1 de la LCSP determina que l'administració podrà modificar les característiques
del servei contractat i les tarifes que han de ser abonades pels usuaris, únicament per raons
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d'interès públic i si concorren les circumstàncies previstes en la subsecció 4a de la secció 3a
del capítol I del Títol I del llibre segon de la present Llei (articles 203 a 207 LCSP).
Concretament, l'article 203, apartat 1 i 2, de la LCSP regula que: «(...) 1. Sense perjudici dels
supòsits previstos en aquesta llei respecte a la successió en la persona del contractista,
cessió del contracte, revisió de preus i ampliació del termini d'execució, els contractes
administratius sols podran ser modificats per raons d'interès públic en els casos i en la forma
previstos en aquesta subsecció, i d'acord amb el procediment regulat en l'article 191, amb les
particularitats previstes en l'article 207. 2. Els contractes administratius celebrats pels òrgans
de contractació sols podran modificar-se durant la seva vigència quan es doni algun dels
següents supòsits: a) Quan així s'hagi previst en el Plec de clàusules administratives
particulars, en els termes i les condicions establerts en l'article 204; b) excepcionalment,
quan sigui necessari realitzar una modificació que no estigui prevista en el Plec de clàusules
administratives particulars, sempre que es compleixin les condicions que estableix l'article
205. (...)».
En l'assumpte que ens ocupa, el paràgraf segon de l'apartat «I.- Modificació contractual:
causes i procediment» de la clàusula «Y. Modificació del contracte» del Plec de clàusules
Administratives Particulars determina expressament com a supòsits de modificació
contractual (art. 204 LCSP) els següents: a) la variació en la qualitat, quantitat, temps o lloc
de les prestacions en què consisteix el servei; b) L'alteració de les tarifes a càrrec del públic i
en la forma de retribució del concessionari.
Tenint en compte la modificació proposada pel contractista, consistent en la construcció d'una
sala-annex on desenvolupar activitats dirigides com ara: body balance, entrenament
funcional, multi-esportiu, pilates, body pump, body jump i zumba, aquesta modificació no
s'empara en cap dels supòsits de modificació contractual prevists en el plec de clàusules
administratives particulars, per la qual cosa en tot cas s'haurà d'analitzar si troba empara en
algun dels supòsits regulats en l'article 205 LCSP.
2.2. Supòsits excepcionals de modificació contractual no previstos en el Plec de
clàusules administratives particulars:
D'acord amb l'article 205 LCSP, les modificacions no previstes en el Plec de clàusules
administratives particulars o que, havent estat previstes, no s'ajustin a l'establert en l'article
anterior, sols podran realitzar-se quan la modificació en qüestió compleixi els següents
requisits: a) que trobi la seva justificació en alguns dels supòsits que es relacionen en
l'apartat segon d'aquest article; i b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament
indispensables per respondre a la causa objectiva que la fa necessària.
(i) Respecte dels supòsits de l'apartat segon de l'article 205 LCSP:

•
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Obres, subministraments i serveis addicionals: Es preveu com a causa de
modificació el que esdevengui necessari afegir, ja sigui obres, subministrament o
serveis addicionals als inicialment contractats, sempre que el canvi de contractista no
sigui possible per raons de tipus econòmic o tècnic i que la modificació contractual
impliqui una alteració en la seva quantia, aïllada o conjuntament amb altres
modificacions, no superior al 50%.

Aquest supòsit fa referència a aquelles obres, subministraments o serveis
complementaris no inclosos en el contracte inicial, però que han esdevingut
necessaris com a conseqüència de circumstàncies imprevistes.
Atenent a la modificació proposada per MENBIOS SL, aquesta no troba justificació
en el present supòsit.

•

Circumstàncies imprevisibles o sobrevingudes: Es preveu com a causa de
modificació la necessitat de modificar un contracte vigent per circumstàncies
sobrevingudes i imprevisibles en el moment de la licitació del contracte, sempre que:
la necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies que una administració
diligent no hagués pogut preveure; la modificació no pugui alterar la naturalesa global
del contracte; i la modificació del contracte no impliqui, aïllada o conjuntament amb
altres modificacions, una alteració en la seva quantia que excedeixi del 50% del seu
preu inicial IVA exclòs.
Atenent a la modificació proposada per MENBIOS SL, aquesta no troba justificació
en el present supòsit.

•

Modificació no substancial: S'ha de justificar especialment la necessitat d’aquestes
indicant les raons per les quals aquestes prestacions no es van incloure en el
contracte inicial.
Una modificació d'un contracte es considerarà substancial quan tengui com a resultat
un contracte de naturalesa materialment diferent del celebrat en un principi. En
qualsevol cas, una modificació es considerarà substancial quan es compleixin una o
diverses de les condicions següents:
a. Que la modificació introdueixi condicions que, en cas d'haver-hi figurat en el
procediment de contractació inicial, hauria permès la selecció de candidats diferents
dels seleccionats inicialment o l'acceptació d'una oferta diferent de l'acceptada
inicialment o haurien atret més participants en el procediment de contractació. En tot
cas, es considerarà que es dona aquest supòsit quan l'obra o el servei resultant del
projecte original o del plec, respectivament, més la modificació que es pretén,
requereix una classificació del contractista diferent de la que, en el seu cas, es va
exigir en el procediment original.
b. Que la modificació alteri l'equilibri econòmic del contracte en benefici del
contractista d'una manera que no estava prevista en el contracte inicial. En tot cas,
es considerarà que es dona aquest supòsit quan, com a conseqüència de la
modificació que es pretén realitzar, s'introdueixin unitats d'obra nova l’import de les
quals representi més del 50 % del pressupost inicial del contracte.
c. Que la modificació ampliï de forma important l'àmbit del contracte. En tot cas, es
considerarà que es dona aquest supòsit quan:
- El valor de la modificació suposi una alteració en la quantia del contracte que
excedeixi, aïlladament o conjuntament, del 15% del preu inicial d'aquest IVA
exclòs, si es tracta de contractes d'obra, o d'un 10%, IVA exclòs, quan es refereix
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als altres contractes, o bé que superi el llindar que en funció del tipus de contracte
resulti d'aplicació entre els assenyalats en els articles que van del 20 al 23.
- Les obres, els serveis o subministraments objecte de modificació es trobin dins
de l'àmbit d'un altre contracte, actual o futur, sempre que s'hagi iniciat la tramitació
de l'expedient de contractació.
L'empresa contractista justifica la modificació contractual proposada basant-se en
aquest supòsit. No obstant això, un cop analitzat aquest, qui subscriu considera que
la modificació proposada per l'empresa contractista no hi troba empara, pels motius
següents:
1. Respecte de la necessitat de la modificació contractual plantejada i les raons per
les quals aquestes prestacions no es van incloure en el contracte inicial.
L'empresa contractista, en l'escrit presentat en data del 13-05-2020, re
GE/006712/2020, motiva la necessitat d'introduir la modificació proposada, basant-se
en el següent: «(...) a) Suposa una modificació estricta per tal de poder complir amb
la finalitat d'ampliar el servei públic esportiu de la instal·lació, permetent que els
ciutadans de Ciutadella i, en general, els usuaris de la instal·lació puguin gaudir
d'una oferta esportiva més amplia en seu d'una instal·lació esportiva existent. (...).
Així doncs, és essencial per a dur a terme la modificació del contracte, atès que
aquesta és convenient i necessària per a l'interès públic, atès que: 1. Aquesta
permetrà que els ciutadans de Ciutadella i, en general els usuaris de la instal·lació
gaudeixin de més possibilitats de la pràctica de l'esport i del lleure en un règim de
generalitat, igualtat, continuïtat, qualitat, regularitat i assequibilitat que caracteritzen
els serveis amb el règim de concessió.(...)».
La modificació proposada per l'empresa contractista no respon a una necessitat
sobrevinguda durant l'execució del contracte ni indispensable per a la correcta
prestació i la gestió del servei, sinó que es basa en l'ampliació de l'oferta esportiva
sense que es justifiqui la raó d'interès públic que demana la mateixa, i produeix una
duplicitat respecte de l'activitat multiesport, atès que aquesta actualment l'ofereix
l'Ajuntament de Ciutadella mitjançant el Servei d'Esports.
L'ampliació de l'activitat esportiva amb la construcció d'una nova sala annexa a
l'edifici existent en cap moment va ser plantejada ni pretesa per l'òrgan de
contractació a l'hora d'establir les condicions tècniques per a la contractació de la
gestió del servei públic objecte del contracte inicial. Sinó que es tracta d'una nova
concepció que, arribat el moment, si l'òrgan de contractació ho considera necessari,
en podria plantejar la inclusió en les condicions de la futura nova contractació de la
gestió del servei de piscina municipal coberta i docència d'activitats aquàtiques.
I és que, d'acord amb el Plec de prescripcions tècniques i el Plec de clàusules
administratives particulars, en cap moment no es preveia que es poguessin oferir
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com a millora activitats complementàries que fessin necessari, per al seu
desenvolupament, l'ampliació constructiva de l'edifici existent, mitjançant la
construcció d'una sala annexa, sinó que les activitats esportives complementàries a
oferir s'havien de desenvolupar en les instal·lacions existents en funció de la
disponibilitat d'aquestes.
És més, la clàusula «I. Admissibilitat de variants o millores» del quadre de
característiques del Plec de Clàusules administratives Particulars, únicament
permetia als licitadors oferir millores en les instal·lacions existents en benefici d'un
millor funcionament d'aquestes, i no la construcció d'un espai en el qual poder
ampliar l'oferta esportiva, i que consistien expressament, en: «(...) Millores
addicionals en les instal·lacions per a la millora de l'eficiència energètica de la
instal·lació a les previstes en l'avantprojecte; millores en el mobiliari i l'equipament de
la instal·lació; i millores addicionals en l'edifici a les previstes en l'avantprojecte(...)».
Per tant, la modificació proposada consisteix en la implementació d'una nova oferta
al públic d'activitat esportiva, la qual no queda justificada en l'expedient que
esdevingui necessària per a una correcta execució del contracte de gestió del servei
de piscina municipal coberta (inclou sala de condicionament físic) i docència
d'activitats aquàtiques.
2. La modificació contractual proposada introdueix condicions que, en cas d'haver
figurat en el procediment de contractació inicial, hauria atret més participants en el
procés de contractació.
La modificació plantejada incrementa la capacitat de negoci del contracte, el qual
abastaria l'activitat esportiva aquàtica, la de musculació, l'aeròbica, etc., en la
modalitat lliure i dirigida, amb un ventall d'activitat esportiva prou ampli per a atreure
a un major nombre d'usuaris respecte dels previstos en el contracte inicial.
Per altra banda, l'edifici de la piscina municipal coberta «Tita Llorens» es convertiria
en l'únic equipament esportiu del municipi de Ciutadella on poder practicar pels
usuaris activitats esportives aquàtiques, de musculació, aeròbica, etc., atorgant-li així
un valor afegit atractiu per a les empreses del sector, tot i la inversió prèvia a realitzar
(construcció d'una sala annexa a l'edifici), si bé amb un període d'amortització.
Per tant, en cas d'haver figurat en el procediment de contractació inicial la
modificació contractual proposada, possiblement hauria atret més participants en el
procés de contractació.
3. La modificació proposada incideix en l'equilibri econòmic del contracte inicial.
L'equilibri econòmic de la modificació plantejada dona com a resultat un saldo
positiu, el qual permet reduir en un 59,016198836% l'ajut d'explotació del servei, el
cost del qual va ser assumit íntegrament per l'empresa contractista pel fet d'oferir 0 €
per aquest concepte.
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4. El valor de la modificació suposa una alteració en la quantia del contracte que
excedeix del 10% legalment establert respecte del preu inicial d'aquest, IVA exclòs:
L'article 102.1 de la LCSP determina que els contractes del sector públic tindran
sempre un preu cert, que s'abonarà al contractista en funció de la prestació realment
executada i d'acord amb allò pactat. En el preu s'entendrà inclòs l'import a abonar en
concepte d'impost sobre el valor afegit, que en tot cas s'indicarà com a partida
independent.
La clàusula «R. Pagament del preu» del quadre de característiques del plec de
clàusules administratives particulars regula les contraprestacions econòmiques a
percebre pel contractista per a la gestió i prestació pròpiament del servei de piscina
coberta i docència d'activitats aquàtiques (inclou sala de condicionament físic
existent) i que consisteixen en: - les tarifes a percebre directament dels usuaris; i l'ajut d'explotació del servei oferit (que va ser de 0 €).
Atesa la particularitat d'aquest contracte, per a la valoració de l'increment que suposa
la modificació contractual proposada, es tindrà en compte com a paràmetre «quantia
del contracte», el volum de negoci (ingressos) d'aquest contracte (i que respon a les
contraprestacions a percebre pel contractista per a la prestació del servei
assenyalat).
L'empresa contractista proposa com a pla de negoci de la modificació, el següent:
Clients

210

Quota

46,90 €

mesos

10

Volum negoci anual modificació
contracte
(noves activitats dirigides)
Abans d'IVA

IVA
inclusivament

81.396,69

98.490 €

El volum de negoci anual (ingressos) del contracte inicial, abans d'IVA, segons
l'estudi econòmic de data del 13-5-2019, és de 541.875,12 €.
En conseqüència, l'increment de la quantia del contracte (volum del negoci) anual
respecte del contracte inicial, és de: 15,02130126%.
(ii) Respecte de la causa objectiva que fa necessària la modificació (raons d'interès públic)
Com ja s'ha assenyalat anteriorment, en la documentació presentada per l'empresa
contractista en data del 13-05-2020, re GE/006712/2020, es motiva la necessitat d'aplicar la
modificació proposada, basant-se en el següent: «(...) a) Suposa una modificació estricta per
tal de poder complir amb la finalitat d'ampliar el servei públic esportiu de la instal·lació,
permetent que els ciutadans de Ciutadella i, en general, els usuaris de la instal·lació puguin
gaudir d'una oferta esportiva més amplia en seu d'una instal·lació esportiva existent. (...). Així
doncs, és essencial per a dur a terme la modificació del contracte atès que la mateixa es
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convenient i necessària per a l'interès públic atès que: 1. Aquesta permetrà que els
ciutadans de Ciutadella i, en general, els usuaris de la instal·lació gaudeixin de major
possibilitats de la pràctica de l'esport i el lleure en un règim de generalitat, igualtat,
continuïtat, qualitat, regularitat i assequibilitat que caracteritzen els serveis amb el règim de
concessió.(...)».
El contractista manifesta que la modificació respon al compliment de la finalitat d'ampliar el
servei públic esportiu de la instal·lació permetent que els ciutadans de Ciutadella i, en
general, els usuaris de la instal·lació puguin gaudir d'una oferta esportiva més àmplia.
No obstant això, aquesta finalitat no es deriva de l'objecte del contracte, no respon a una
demanda de les noves activitats proposades i requereix la construcció d'un nou espai on
desenvolupar-les.
Els principis generals de la contractació administrativa, basats en la concurrència de
licitadors, economia de la despesa púbica i bona execució del contracte, exigeixen que la
prerrogativa de la modificació del contracte únicament pugui utilitzar-se en casos
excepcionals i amb subjecció als requisits establerts en la normativa aplicable.
Les modificacions no poden ser utilitzades per alterar l'objecte del contracte després de la
licitació de manera que es lesionin els principis de transparència, publicitat, igualtat, no
discriminació i lliure concurrència. En particular, la modificació no pot afegir prestacions
complementàries a les contractades, ampliar l'objecte del contracte per a finalitats noves no
considerades en els plecs ni incorporar una prestació susceptible d'utilització o aprofitament
independent.
I és que la modificació contractual és una potestat reglada que només es pot exercir en els
casos i en la forma prevista en la Llei de contractes del sector públic i sempre que la
modificació vengui determinada per una raó d'interès públic deguda a causes noves i
imprevistes justificades en l'expedient, que es limiti als casos estrictament necessaris per
preservar el propi contracte sense alterar la seva causa o contingut substancial, i que la faci
indispensable per a la correcta prestació del servei.
Per altra banda, no menys important resulta l'assenyalat per l'enginyer industrial i l'arquitecte
municipal en l'informe de data del 14-04-2020, on addueixen el següent: «(...) la modificació
que es pretén portar a terme suposaria una modificació important de l'activitat, d'acord amb el
previst a l'article 11 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació,
accés i exercici d'activitats a les Illes Balears i que, per tant, requerirà la tramitació d'un
permís d'obres i activitats per a la seva aprovació, prèvia redacció dels projectes bàsic i
executiu d'obres i d'activitats necessaris.(...)».
En conseqüència, qui subscriu considera que la motivació en la qual es basa la modificació
proposada no respon a una causa objectiva ni a raons d'interès públic que la facin necessària
ni indispensable per a una correcta execució del contracte.
TERCER.- REVERSIÓ DE LA INVERSIÓ EN L'AJUNTAMENT NO RESULTA DEL TOT
GRATUÏTA
L'empresa contractista manifesta en l'escrit presentat en data del 6-03-2020 el següent: «(...)
en tot cas el cost de construcció aniria a càrrec de Menbios com a concessionària i, per tant,
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la instal·lació estaria subjecte a la corresponent reversió gratuïta en el moment de finalització
del contracte de concessió. Únicament en el supòsit que les llicències i la resta de permisos
precisos per poder dur a terme la construcció de la instal·lació es demoressin fins més enllà
de la data del 15 de maig de 2020, Menbios a la finalització del contracte haurà de ser
rescabalada de forma proporcional per les inversions no amortitzades prenent com a període
d’amortització de les instal·lacions el de 7 anys.(...)».
Atesa la data actual, la reversió de la nova construcció comportarà que l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca hagi d'abonar la part de la inversió que no hagi pogut esser
amortitzada per l'empresa contractista.
QUART. SUBROGACIÓ DEL PERSONAL ADSCRIT A LA MODIFICACIÓ CONTRACTUAL
Les noves activitats esportives proposades per l'empresa contractista no es conceptuen com
una millora del contracte, el cost del qual assumeix l'empresa contractista, sinó que es tracta
d'una modificació contractual, motiu pel qual el personal adscrit a aquestes noves activitats
passarà a formar part de la plantilla de personal del contracte de gestió del servei públic de
piscina coberta (inclou sala de condicionament físic) i de docència d'activitats aquàtiques.
A aquests treballadors els serà d'aplicació el conveni col·lectiu estatal d'instal·lacions
esportives i gimnàs que estigui vigent, i on es troba vigent actualment, l'article 25 preveu la
subrogació de personal en els supòsits de successió d'empreses:
«(...) Al objeto de garantizar y contribuir al principio de estabilidad en el empleo, la
subrogación del personal de las empresas que se sustituyan mediante cualquiera de las
modalidades de contratación, de gestión de servicios públicos o privados, contratos de
arrendamiento de servicios o de otro tipo, en una concreta actividad de las reguladas en el
ámbito funcional de este Convenio Colectivo, se llevará a cabo en los términos indicados en
el presente artículo. No obstante, se acuerda de forma expresa que lo establecido en este
artículo solo será de aplicación para aquellas situaciones previstas en el mismo que nazcan y
tengan sus efectos después de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del presente
convenio. En cualquier caso la relación laboral entre la empresa saliente y los trabajadores
sólo se extingue en el momento en que se produzca de derecho la subrogación del
trabajador a la nueva adjudicataria. En lo sucesivo, el término «contrata» engloba con
carácter genérico cualquier modalidad de contratación, tanto con entidades de titularidad
pública como privada, e identifica una concreta actividad que pasa a ser desempeñada por
una determinada empresa, sociedad u organismo público. (...)».
En conseqüència, l'empresa contractista no pot renunciar a un dret que pertany únicament
als treballadors, no essent admissible la renuncia efectuada.
CONCLUSIÓ
En conseqüència, de conformitat amb la part fàctica i jurídica del present escrit, qui subscriu
informa desfavorablement la modificació del contracte de gestió del servei públic de piscina
coberta (inclou sala de condicionament físic) i de docència d'activitats aquàtiques proposada
per l'empresa contractista MENBIOS SL en data del 6-03-2020 i del 13-05-2020, pel fet de no
ajustar-se a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. (...)».
Atesa la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, l'òrgan competent per resoldre és el Ple de la corporació.
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Examinats la documentació i els informes que obren en el present expedient, fent ús de les
facultats legalment conferides, al Ple de la corporació, PROPÒS:
PRIMER. Denegar la sol·licitud de modificació del contracte de gestió de servei públic de
piscina municipal coberta (inclou sala de condicionament físic) i de docència d'activitats
aquàtiques de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca sol·licitada per l'empresa contractista
MENBIOS SL en data del 6-03-2020, re GE/004616/2020, i del 13-05-2020, re
GE/006712/2020, per no ajustar-se a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, d'acord amb l'informe jurídic de data del 22-07-2020 que consta transcrit en el
cos de la present resolució.
SEGON. Notificar-ho a l'empresa MENBIOS SA.
TERCER. Comunicar-ho a la responsable municipal del contracte.
QUART. Publicar-ho en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
No hi ha intervencions.
Acord
Se sotmet la proposta d’aprovació de la denegació de la modificació del contracte de gestió del
servei de piscina coberta 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
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) vots d’abstenció (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.
4. Proposta de bonificació de l’IBI del 2020 al Club Tennis Ciutadella (expedient
2019/011520) (https://vimeo.com/460051639#t=07m27s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de dia 7 de setembre de 2020, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada el dia
11 de setembre de 2020, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 2 reserves de vot (PP i Cs); i
que diu:

21

«En data del 24 d'octubre de 2019 (RE 020403/2019), el Club Tennis Ciutadella presenta escrit
davant aquest ajuntament sol·licitant la bonificació del rebut d'IBI corresponent a l'exercici 2020.
Vist l'informe emès per la tècnica d'Esports de data del 28-07-2020, amb relació a aquesta
sol·licitud i on es relacionen els requisits i les condicions a complir per una entitat esportiva
per poder optar a la bonificació de l'impost sobre béns immobles, que, transcrits literalment,
són:
•
•
•
•

Ser una entitat sense ànim de lucre.
Estar registrada al registre d'entitats esportives de la Comunitat Autònoma i de
l'Ajuntament de Ciutadella.
Tenir com a activitat principal la formació de fillets i filletes en edat escolar, activitats
per a la gent gran i activitats per a col·lectius amb risc d'exclusió social.
Comptar amb un projecte esportiu adaptat a la normativa que regula les activitats
esportives en edat escolar i que s'adapta al programa socioeducatiu i esportiu del
projecte Eduquem amb l'Esport;

Atès que, en l'esmentat informe, la tècnic d'Esports considera que el Club Tennis Ciutadella
compleix els requisits i les condicions anteriors;
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella, a la seva ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'impost
sobre béns immobles, estableix a l’article 5è que gaudiran d'una bonificació de fins al 95% de
la quota de l'impost, els immobles en els quals es desenvolupin activitats econòmiques que
siguin declarades d'especial interès o d’utilitat municipal pel fet de concórrer-hi
circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin
aquesta declaració;
Atès que l'Ajuntament valora l’orientació formativa de l'activitat del Club basant-se en el
nombre d'hores dedicades a la formació esportiva amb relació al total d'hores d’activitat
esportiva, així com en el volum de l'espai destinat a les activitats esportives amb relació al
total d’espai que té el Club Tennis Ciutadella;
Atès que, una volta revisada la documentació requerida i presentada pel Club Tennis
Ciutadella, resulta que el Club destina anualment un 64% de les seves hores d'activitat
esportiva a formació i destina un 59,5% del seu espai a aquesta formació esportiva, i en
resulta un mitjana d'un 62%;
Vist l'informe emès per la tècnica del servei de data del 28-07-20;
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar una bonificació del 62% de l'impost sobre béns immobles per a l'exercici 2020 al
Club Tennis Ciutadella, en considerar-se que una part de les activitats econòmiques que
desenvolupen són d'especial interès i d’utilitat municipal.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
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No hi ha intervencions.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
5. Proposta de ratificar la Resolució d’Alcaldia número 137, amb data del 9-09-2020,
relativa a l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit número 9/2020 en la
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent
líquid de Tresoreria i aplicació del superàvit pressupostari (expedient 2020/008673)
(https://vimeo.com/460051639#t=10m17s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
de Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de dia 11 de setembre de 2020, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i de Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada el
dia 11 de setembre de 2020, amb la votació prèvia de la seva inclusió en l’ordre del dia per
urgència, aprovada per unanimitat, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE, GxC); i 2 reserves de vot
(PP i Cs), i que diu:
«Vista la resolució d'Alcaldia núm. 137 de data del 9-09-2020, que, literalment copiada, diu:
"Atès que l’equip de govern de l’Ajuntament de Ciutadella es va comprometre amb la
ciutadania a millorar la mobilitat del municipi i a fer-la més sostenible i segura, amb l’impuls
de la creació de borses d’aparcaments, i l’ampliació dels vials existents i les seves voreres,
etc. Per altra banda, és important dotar la ciutat d’espais d’equipament que permetran posar
a l’abast de l’Ajuntament uns terrenys amb un ampli ventall de possibilitats presents i futures
com a zona d’aparcaments, equipament docent, equipament esportiu, espai lliure i qualsevol
altre ús provisional que se’n pugui fer;
Atès que la situació que vivim és d’incertesa per mor de la COVID-19, la previsió d’ingressos
i de despeses està lligada a l’evolució de la crisi sanitària, existeix l’obligació, per part de
l’Ajuntament, de donar compliment a les expropiacions per a l’aplicació del PGOU i per al
pagament del interessos de demora corresponents;
Davant l’existència de despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent, per les
quals no hi ha crèdit al pressupost de 2020 o el crèdit consignat en aquest és insuficient i no
ampliable;
Davant la necessitat d’increment de la quantia pressupostada en concepte d’ajuts a persones
i famílies (serveis socials) i la pressupostada en concepte de neteja d’edificis municipals per
mor de la covid-19;
Atès que es disposa de romanent líquid de Tresoreria suficient per a finançar l’import total
dels suplements de crèdit i crèdits extraordinaris prevists, així com de superàvit procedent de
la liquidació de 2019, per al finançament de despeses en acció social i promoció social
inclosos a la política 23;
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Vista la memòria d'Alcaldia de data del 9-09-2020 on s'expliquen i justifiquen les operacions
que motiven aquesta modificació de crèdit;
Vists els informes d'Intervenció i d'Estabilitat pressupostària, signats amb data del 9-09-2020;
Per tot l'exposat,
RESOLC:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 9/2020, en la
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid
de Tresoreria i aplicació del superàvit pressupostari, resultant de la liquidació de l'exercici
anterior, d'acord amb el resum següent:

APLICACIÓ:
Suplements en aplicacions de despeses
Aplicació
Progr.

Descripció

Suplement de crèdit

Econòmica

920

35200

Interessos de demora

381.283,15€

933

64800

Substitució gespa camps futbol
(leasing)

151.188,87€

1621

22799

Recollida de residus

277.605,26€

2311

48019

Ajuts socials covid-19

90.000,00€

2311

22799

Acció social - treballs realitzats per
altres empreses

18.000,00€

TOTAL

918.077,28€

Crèdits extraordinaris en aplicacions de despeses
Aplicació
Progr.

Econòmica

151

60003
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Descripció

Crèdit extraordinari

Adquisició immoble Mn. Josep

114.354,24€

Salord i Farnés
151

60004

Adquisició terrenys c/ dels
Industrials

1.124.074,85€

151

60005

Adquisició zona verda Son
Carrió

1.070.743,43€

151

60006

Adquisició immoble Sant Antoni
M. Claret 40/42

74.219,36€

151

60007

Adquisició terrenys plaça de la
Pau

1.050.000,00€

151

62201

2 anualitats darrera cerf, i
sobrecost Sala Multifuncional

178.920,60€

151

35202

Interessos darrer cert. i
sobrecost Sala Multifuncional

266.116,45€

151

60008

3 anualitats adquisició finca c/
Tres Alqueries, s/n

401.598,95€

151

60009

Darrera anualitat adquisició
immoble Camí de Maó/St.
Antoni M. Claret 34/36

130.184,46€

TOTAL

4.410.212,34€

FINANÇAMENT:
Aplicació: econòmica
Cap.

Art.

Conc.

8

70

00

Descripció

Import

Romanent de Tresoreria per a despeses
generals

5.328.289,62€

TOTAL INGRESSOS

5.328.289,62€

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant l'anunci inserit en el BOIB, per quinze
dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el
Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no
s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes
per resoldre-les.
TERCER. Ratificar aquesta resolució al primer Ple Municipal ordinari que se celebri."
Per tot l'exposat, qui subscriu:
PROPOSA:
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Ratificar la resolució d'Alcaldia núm. 137 de data del 9-9-2020, relativa a la modificació de
crèdit 9.2020 (suplements de crèdit i crèdits extraordinaris finançats amb RTDG i aplicació
del superàvit pressupostari).

No obstant, el Ple municipal, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/460051639#t=17m35s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/460051639#t=19m48s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).

6. Compareixença de l’alcaldessa, segons l’aprovació de l’acord de Ple de dia 23-07-2020,
punt 10 (expedient 2020/006761) (https://vimeo.com/460051639#t=22m18s)
Preguntes del Grup Municipal Popular amb registre d’entrada telemàtic 013379, de dia 2 de
setembre de 2020, que diuen:
«PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL PLE
DE L’AJUNTAMENT, AMB MOTIU DE LA COMPAREIXENÇA DE L’ALCALDESSA SOBRE
ELS FETS TRANSCORREGUTS EL DIA 23 DE JUNY DE 2020 I LES SEVES
CONSEQÜÈNCIES
1. Com es van concretar els criteris, les conclusions o actuacions derivades de la Junta
Local de Seguretat que es va celebrar dies abans de les festes (no celebrades) de
Sant Joan?
2. Quin va ser el dispositiu policial que es va fixar per al dia 23 de juny de 2020
(Dissabte de Sant Joan) en previsió de possibles concentracions de persones i altres
situacions que poguessin suposar un risc de contravenir la normativa de prevenció
de la Covid-19?
3. Concretament, quin era el dispositiu previst per a prevenir que en un acte tan
significatiu com el Primer Toc del Dissabte de Sant Joan es produís una important
concentració de persones?
4. Quantes actes d’infracció o expedients sancionadors s’han aixecat o incoat amb
motiu de la concentració de persones que es va produir el dia 23 de juny de 2020 al
voltant de les 14 h davant la porta del palau de Torre-saura?
5. Segons l’alcaldessa, es va produir risc de contagi amb la concentració de persones
esmentada anteriorment? De qui és la responsabilitat que es produís aquesta
concentració?
6. Quina valoració fa l’alcaldessa del fet objecte d’aquesta compareixença i de les
conseqüències que se’n van derivar?
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Ciutadella, 2 de setembre de 2020
Antoni Juaneda Cabrisas
Regidor i portaveu del Grup Municipal del Partit Popular»
Preguntes del Grup Municipal Ciudadanos amb registre d’entrada telemàtic 013913 de dia 10 de
setembre de 2020, que diuen:
«PREGUNTES DE Cs CIUTADELLA PER LA COMPAREIXENÇA DE L’ALCALDESSA
ARRAN DELS FETS ESDEVINGUTS EL 23 DE JUNY DE 2020.
1) Després des fets esdevinguts davant del palau de cal caixer senyor a ses anul·lades
festes de Sant Joan 2020, dia 23 de juny, vostè va assegurar en unes declaracions a la
premsa (Diario Menorca del 25-06), que es reuniria amb la Junta de Seguretat: s'ha reunit ja
amb aquesta junta (i quan)? I què es va tractar en aquesta reunió?
2) També vostè va declarar textualment a premsa (Diario Menorca del 25-06) que “no podem
esperar que siguin les forces de seguretat o l'Ajuntament que ens obliguin a actuar amb
responsabilitat”. Davant de la suposada falta de responsabilitat d'uns quants ciutadans,
opinió que segurament compartim en aquest cas, qui, sent el màxim responsable, té
l'obligació d'actuar i de fer complir la normativa vigent? (Recordam que en aquells moments
ja no estàvem en estat d'alarma, fet pel qual la responsabilitat i la seguretat ciutadana tocava
estar ja en mans dels ajuntaments).
3) En unes altres declaracions a la premsa, la directora Insular de l’Administració de l’Estat
va declarar, sobre els fets que ens ocupen que el consistori havia “pecat d'excés de
confiança”. Segons es diu també en el Menorca de dia 26-06, responsabilitza l’Ajuntament de
la “falta de previsió”. Està d’acord amb aquests afirmacions d’excés de confiança i de falta de
previsió? Per què?
4) Seguim amb més declaracions al Diario Menorca (26-06). En aquest, la presidenta del
Consell Insular va dir que “només era necessari tenir uns pocs agents a cada banda del
carrer per dissuadir i controlar l’ús de ses mascaretes”, però, com que a les 14 hores
coincidia amb el canvi de torn, açò va propiciar que no hi hagués presència policial en aquell
primer toc alternatiu. Per què no es va retardar el canvi de torn, per exemple, 30 o 45 minuts
als agents de servei (el migdia de dia 23)? Pot ser no consideraven ni la remota possibilitat
que hi hagués una aglomeració com la que hi va haver? Qui seria es responsable, al seu
parer, de no haver-ho considerat? I fins quina hora exactament van patrullar els carrers els
policies locals abans del canvi de torn?
5) Què opina de la pregunta que es feien (també, Diario Menorca del 26-06) a la secció
sindical de Comissions Obreres de la Policia Local quan deien: “I si no haguessin estat uns
centenars sinó uns milers els que es van reunir davant Cas Comte?” I quina opinió li mereix
també que aquest mateix sindicat digués que “per Sant Joan no hi havia cap dispositiu
previst, només un petit reforç de tres o quatre agents per al capvespre i per al vespre”?
6) Com explica vostè que es conseguís evitar una altra possible aglomeració de gent a les 18
h a la plaça des Born? Quina actuació es va dur a terme diferent a l’esdevingut a les 14 h per
evitar que passés el mateix a la citada plaça? Recordam declaracions policials, també al
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Menorca (dia 26-06), on diuen que “haguent vist el succeït a les 14 hores, hi ha va haver
telefonades i nirvis i se’ns va ordenar anar a la plaça des Born a les 18 h, on es van dissoldre
grups i es van fer complir les normes. Va ser una improvisació total”. No demanarem de qui
eren aquests nirvis, però sí: de qui van ser aquestes telefonades i què deien? Què li semblen
aquestes valoracions de la Policia? Hi està d’acord? Per què? Entén que la Policia Local
rallés d’improvisació? I per què creu que en rallava?
7) Havia previst l’equip de Govern reforçar amb més efectius policials (i quants?) els
moments de la festa (encara que ja estigués cancel·lada) en què possiblement es poguessin
concentrar grans aglomeracions de gent (no només durant el Primer Toc)? I per què creu
vostè que la premsa es trobava davant de la porta de cal caixer senyor a l'hora del
Primer Toc? Pot acceptar que era possible que la premsa intuís l’aglomeració i les autoritats
o els responsables pertinents no? Per què?
8) Quins van ser els motius pels quals no van ser avisats els 17 efectius de la Unitat de
Protecció i Reacció (UPR) de la Policia Nacional (davant l’imminent i figurat Primer Toc),
desplaçats precisament a Ciutadella com a reforç de la seguretat de les anul·lades festes de
Sant Joan 2020? On eren aquests efectius de la UPR a les 14 hores de dia 23 de juny? I el
desplaçament d'aquests efectius UPR a Ciutadella, quin cost va tenir?
9) Tenia constància la Policia Municipal que a les 13.30-13.40 ja s'estava produint una
congregació important de gent davant del palau de cas caixer senyor, fins i tot amb mitjans
audiovisuals gravant tot el que allà estava succeint? Si és que no, com s’ho explica? I si és
que sí, per què no va actuar? I en què i com creu vostè que han afectat Ciutadella les
imatges que es van retransmetre per tot Espanya de l’aglomeració (devers 200 persones)
esdevinguda dia 23 de juny a les 14 h?
10) Durant tot el dematí de dia 23 de juny, a uns quants bars i places del municipi, s'estava
concentrant una important quantitat de persones, presumiblement infringint les normatives
sanitàries de distanciament. Es va donar, per part de qui fos el responsable de fer complir la
normativa corresponent, qualque tipus d'advertiment? O es va posar qualque sanció per
infracció de la normativa? Si és que no, per què? Tenia constància la Policia Local d’aquestes
aglomeracions del matí des 23 en el moment en què se produïen? I qualcú de l’equip de
Govern?
11) Actuaria vostè igual, tenint constància que el que va succeir, quant a acceptar l’horari que
la Policia Municipal va presentar, amb major presència d'efectius? Per què es va descartar
l’horari que proposava la Policia Local?
12) Dins s’informe final del dispositiu de la Policia Local per als dies del 20 al 25 de juny, fet
pel cap de Policia dia 30-06, es diu que “dels dies 20 al 25 de juny ja s’havia fet una reserva
de servei i no s’havia donat vacances ni dies lliures a ningú”. Hi estava de vacances o tenia
dies lliures qualcú entre aquests dies? En cas afirmatiu: qui hi estava, de vacances, o tenia
dies lliures? I per quin motiu?
13) En aquest mateix informe final fet pel cap de Policia es diu que l’equip de govern va
demanar-li, prèviament a les no-festes, (concretament l’alcaldessa i el regidor de Policia
Local) que es “preparés un dispositiu per a la festivitat de Sant Joan amb les directrius
polítiques lògiques i que presentés un equilibri entre ser suficient per cobrir les previsions de
servei i, al mateix temps, no crear una despesa injustificada d’hores extres”: Pot explicar què
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volien dir vostè i el regidor de Policia amb «unes directrius lògiques i un equilibri entre ser
suficient per cobrir les previsions de servei i al mateix temps no crear una despesa
injustificada d’hores extres»? Pot explicar quines eren les directrius lògiques i quin l’equilibri
suficient?
14) Es diu a l’informe esmentat del cap de Policia, de dia 30 de juny, que la col·laboració i la
coordinació amb sa Policia Nacional va ser excepcional. Si va ser tan excepcional i
coordinada, ¿per què d’alguns controls (nocturns) de la Policia Nacional no en tenia
constància la Policia Local?
15) Creu vostè que és adequat que en data del 18-06 (dos dies abans de començar el
dispositiu del dia 20 al 25) un subinspector tingués dubtes sobre quin protocol d’actuació
s’executaria? ¿Per què no estava fet o redactat 48 hores abans de començar aquest protocol
–es va fer dia 19, concretament? I quantes reunions presencials per coordinar la seguretat de
les festes (o no festes) es van realitzar entre els subinspectors i el cap de Policia, i en quines
dates?
16) En el protocol intern d’actuació de dia 19 de juny de la Policia Local per als dies
compresos entre el 20 i el 25 de juny, es diu que “no s’han de provocar situacions d’ordre
públic per intentar sancionar una infracció d’un tema tan sols preventiu”. També es diu, en el
mateix protocol, que “s’ha de vetllar pel compliment de les normes de prevenció sanitària
dictades, i fer-ho amb una clara vocació de pedagogia social”. A què creu vostè que es
refereix aquest protocol intern quan diu “no provocar situacions d’ordre públic per intentar
sancionar una infracció d’un tema tan sols preventiu”? Què significa per vostè “vetllar pel
compliment de les normes de prevenció sanitària dictades i fer-ho amb una clara vocació de
pedagogia social”?
17) Després del succeït a les no-festes d’enguany: Rectificaria o li sap greu qualque decisió
que hagués pres o qualcuna que va deixar de prendre? Si és que sí: quina o quines?, i per
què? I, si l’any que ve, per desgràcia, s’han de tornar a anul·lar les festes, Déu no ho vulgui,
actuaria amb la mateixa previsió que enguany? Creu vostè que aquesta previsió ha estat, en
general, l’adequada? Per què?
18) Pensa o ha pensat fer depurar qualque responsabilitat, com a alcaldessa i màxima
autoritat de Ciutadella, pels fets objecte d'aquesta compareixença? Si és que sí: quines
serien aquestes responsabilitats? Si és que no: per què creu que no és procedent depurarne? En tot cas, i finalment, qui creu vostè que és el màxim responsable que no s’evités
l’aglomeració de gent de dia 23 de juny a les 14 hores?
Grup Municipal Cs Ciutadella.»
Torn de preguntes del senyor Juaneda Cabrisas
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/460051639#t=22m32s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/460051639#t=24m53s)
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/460051639#t=26m33s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/460051639#t=27m07s)
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Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/460051639#t=27m30s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/460051639#t=27m41s)
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/460051639#t=28m10s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/460051639#t=28m20s)
Torn de preguntes del senyor Anglada Bagur
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/460051639#t=29m13s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/460051639#t=30m44s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/460051639#t=31m09s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/460051639#t=31m36s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/460051639#t=32m04s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/460051639#t=32m25s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/460051639#t=33m05s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/460051639#t=33m49s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/460051639#t=34m24s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/460051639#t=34m47s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/460051639#t=35m17s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/460051639#t=35m58s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/460051639#t=37m10s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/460051639#t=37m34s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/460051639#t=38m53s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/460051639#t=39m19s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/460051639#t=40m14s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/460051639#t=40m40s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/460051639#t=41m06s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/460051639#t=41m35s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/460051639#t=41m59s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/460051639#t=42m12s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/460051639#t=43m05s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/460051639#t=43m10s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/460051639#t=43m25s)
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Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/460051639#t=43m47s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/460051639#t=44m16s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/460051639#t=44m56s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/460051639#t=45m48s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/460051639#t=46m04s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/460051639#t=46m51s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/460051639#t=47m20s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/460051639#t=48m02s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/460051639#t=48m37s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/460051639#t=49m35s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/460051639#t=49m58s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/460051639#t=50m53s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/460051639#t=51m19s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/460051639#t=51m50s)
7. Compareixença de la regidora delegada del Servei d’Escorxador, segons l’aprovació de
l’acord
de
Ple
de
dia
23-07-2020,
punt
11
(expedient
2020/006522)
(https://vimeo.com/460051639#t=51m57s)
Preguntes del Grup Municipal Popular, amb registre d’entrada telemàtic 013366, de dia 2 de
setembre de 2020, que diuen:
«PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER A LA
COMPAREIXENÇA DE LA REGIDORA SANDRA MOLL, RELATIVES A LA GESTIÓ DE
L’ESCORXADOR MUNICIPAL
Al Ple del mes de juliol de 2020 es va aprovar per unanimitat la compareixença de la regidora
delegada de l’Escorxador Municipal, la sra. Sandra Moll, a fi que donés explicacions de la
gestió de l’Escorxador.
Per aquest motiu, es presenten les preguntes següents:
1. Quan va tenir coneixement la regidora de la pujada de preus unilateral que aplicava
l’empresa Serveis Escorxador S. Coop al transport de canals?
2. Quin tècnic és el responsable de revisar les factures?
3. En el moment d’adonar-se’n, quines gestions va fer com a regidora delegada?
4. Era la regidora coneixedora que els preus que imputaven a les factures no es
corresponien al contracte signat?
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5. Per quin motiu conformava les factures com a regidora?
6. Per quin motiu va continuar pagant les factures si tenia coneixement que els preus
no eren els aprovats per part de l’Ajuntament?
7. Té coneixement dels motius pels quals les factures eren aprovades pel tècnic i, per
tant, per la regidora delegada Sandra Moll, si els preus no eren els correctes?
En declaracions fetes als mitjans de comunicació i al Ple del passat mes de juliol, la regidora
delegada afirma que l’augment del preu de la factura era motivat per l’augment del volum de
sacrifici animal i perquè es donava un millor servei.
8. És realment així, que hi ha un augment del sacrifici animal?
9. A partir de quina data augmenta el sacrifici animal?
10. Quina és la millora en el servei amb la qual justifica aquest augment de preu?
11. A partir de quan s’adona vostè que la facturació i, per tant, el preu de transport
animal, augmenta?
12. Tothom que sacrifica demana el servei de transport?
13. Els productors que més animals duen a l’Escorxador de Ciutadella demanen el servei
de transport o se’l fan ells mateixos?
14. La sra. Sandra Moll és membre de la Junta de Govern?
A la Junta de Govern de dia 8 d’abril de 2020 es va ratificar la Resolució de l’Àrea
d’Organització i de Seguretat ciutadana que aprovava els nous preus del servei d’escorxador
i de transport de canals, aplicant un augment del 3,7% d’IPC. A la mateixa Junta de Govern
es va ratificar el pagament de tres factures emeses els mesos de gener, febrer i març de
2020 per part de Serveis Escorxador S. Coop. on aplicaven un import en concepte de
transport de canals deu vegades superior a l’aprovat per l’Ajuntament.
15. Era la regidora delegada coneixedora que hi havia un informe conjunt de la
secretària i de la interventora a on posaven de manifest que el preu que es pagava
no es corresponia al realment aprovat?
16. La regidora Sandra Moll va conformar les factures emeses per l’empresa Serveis
Escorxador S. Coop emeses en data del 7-01-2020, del 3-02-2020 i del 5-03-2020, a
on s’aplicava un preu deu vegades superior a l’aprovat?
17. Per quin motiu es van pagar aquestes factures si hi havia advertència de la
secretària i la interventora que no s’haurien de pagar?
18. En algun moment, des del novembre del 2018 fins al març del 2020, va revisar si els
preus que apareixien a les factures eren els que realment s’havien d’aplicar?
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19. Qui és el responsable de revisar que les factures estiguin facturades al preus
realment aprovats per l’Ajuntament?
20. Qui és el responsable de fer el seguiment del contracte de l’Escorxador?
21. S’ha reunit amb el tècnic responsable del seguiment del contracte i de conformar les
factures?
22. Com justifica el tècnic responsable de l’Escorxador l’augment del preu de transport?
23. Han iniciat algun expedient sancionador als responsable de l’Escorxador? Quan?
24. Per quin motiu no es va obrir expedient sancionador quan la secretària ho va indicar
al seu informe i van tardar quasi dos mesos a fer-ho?
25. Creu vostè que el preu que ara pagam de 0,26 eur/kg transportat és un preu de
mercat?

◦ En cas afirmatiu, com sap que és un preu de mercat? A qui ha demanat preus
per saber que és preu de mercat?

26. Sap vostè que algunes empreses per fer transport de carn cobren fins a 0,09 eur/kg?
27. Quines mesures s’han pres per solucionar el tema i per què l’empresa que fa el
servei facturi al preu realment aprovat per l’Ajuntament?
28. De quina manera arreglaran la diferencia dels imports de les factures pagades i de
l’import que realment hauria d’haver pagat l’Ajuntament?
29. Han tingut alguna reunió amb l’empresa Serveis Escorxador per tal de regularitzar la
situació?
30. Han reclamat el sobrecost del preu de transport a l’empresa?
◦

En cas afirmatiu, en quina Junta de Govern ho aproven?

31. Serveis Escorxador va voler renunciar a fer el servei de transport de canals?
32. A dia d’avui, Servei Escorxador té ordres de donar el servei de transport de carn al
mateix preu de 0,26 eur/kg i sense contracte?
◦

En cas afirmatiu, qui va donar l’ordre i per quin motiu?

Al passat Ple va afirmar que hi havia un informe exhaustiu de la situació de l’Escorxador i les
possibles solucions.
33. Quina data té aquest informe? Ens en podran passar copia?

33

34. Com està el tràmit per realitzar la nova contractació del servei d’escorxador?
35. Com està el tràmit per solucionar el problema amb el transport de canals?
36. En quina situació es troba avui la instal·lació de la nova caldera i la nova sala d’aigua
calenta?
37. El mes de març ja hi havia el projecte de la nova sala de caldera i aigua calenta redactat,
per quin motiu estava paralitzat?
38. Justifiquen la realització del projecte en dues fases per falta de liquiditat, és correcte?
◦

En cas afirmatiu: es vostè coneixedora que fer aquest projecte en dues fases és
fraccionament de contracte i que no està permès per l’actual normativa de
contractes?

39. Quan estarà finalitzat el projecte de la caldera i d’aigua calenta?
40. Quan creu vostè que podran sacrificar porcs a l’Escorxador de Ciutadella?
El mes de juliol del 2018, la regidora delegada de l’Escorxador, la sra. Sandra Moll,
anunciava que dins l’any 2019 es faria la nova depuradora de l’Escorxador.
41. Es va fer, finalment, la depuradora?
◦ En cas afirmatiu, en quina data es va enllestir?
◦ En cas negatiu, per quin motiu no es va dur a terme?
42. I, finalment, després que la caldera provisional no funciones, després que els pagesos de
Ciutadella no puguin matar porcs a l’Escorxador de Ciutadella, després de pagar deu
vegades més del preu pactat pel transport de canals, després d’haver aprovat el pagament
d’unes factures amb un preu superior al pactat, després de tot el que ha passat, creu vostè,
com a regidora delegada, que la seva gestió de l’Escorxador de Ciutadella és la correcta?
Ciutadella, 2 de setembre de 2020
Joan Benejam Escanellas
Regidor del Grup Municipal del Partit Popular»
Preguntes del Grup Municipal Ciudadanos amb registre d’entrada telemàtic 014171, de dia 14
de setembre de 2020, i que diuen:
PREGUNTES DE Cs CIUTADELLA PER LA COMPAREIXENÇA DE LA REGIDORA DE
L’ESCORXADOR SANDRA MOLL.
1) L’octubre del 2012 va acabar el contracte de prestació de servei d’escorxador i, per raons
extraordinàries d’interès públic, es va resoldre ordenar la continuació de la prestació del
servei as concessionari per un temps, fins que es tramités la nova licitació. A dia d’avui
s’empresa continua prestant el servei.
- Vostè n’era conscient, d’aquesta situació? Des de quan?
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- Per quin motiu, havent-hi informes advertint i reiterant la necessitat de resoldre
aquesta situació no ajustada a la normativa, no s’ha procedit per part seva a licitar
una nova adjudicació del servei des que vostè és regidora de l’Àrea?
2) Quan el furgó frigorífic no va renovar el certificat de conformitat de la caixa frigorífica
(desembre 2013), l’actual adjudicatari aporta un vehicle frigorífic per fer el transport i el
repartiment de carn.
Com es va realitzar s’adjudicació d’aquest servei? Es va fer a través d’una contractació d’un
servei menor? Si es que NO, de quina manera es va fer, quin procediment es va seguir? Que
té pensat fer al respecte aquest equip de govern?
3) Va presentar la cooperativa en algun moment una oferta de lloguer de camió dient que les
despeses de manteniment, benzina, assegurança... les hi pagarien a part?
Si es que SÍ, des de quina data? A qui ho van notificar?
4) Tenien constància els anteriors regidors de l’Escorxador de la passada legislatura i vostè,
quan va prendre possessió del càrrec de regidora de l’Escorxador, que s’estava prestant el
servei de transport de canals amb tres camions de l’empresa Paco i Nasi?
Si es que SÍ, des de quina data en tenien constància?
Si es que NO, alguna persona en tenia constància ? Qui?
5) ¿Actualment, com es duu a terme el transport de canals? Amb quants de camions es
realitza el transport?
6) En quina data i a qui comunica l’empresa externa l’increment del preu en el servei de
transport que realitza que passa de 0,0256 €/kg a 0,2662 €/kg?
7) Com explica vostè, que no se n’adonin fins a 17 mesos després que s’empresa presenti la
primera factura amb l’increment de preu del servei de transport, havent conformat i firmat
totes les factures posteriors fins al final del 2019?
8) Si fos el cas, qui va aprovar l’increment en el preu en el servei de transport que es
realitza? Des de quina data?
9) Tenien constància els anteriors regidors de l’Escorxador de la passada legislatura i vostè
quan va prendre possessió del càrrec de regidora de l’Escorxador de l’existència de
l’increment del preu pel transport? A partir de quina data en van tenir coneixement?
10) Es van sol·licitar, per part de l’Ajuntament, els motius d’aquesta puja? Si es que Sí, quins
son els motius? I si es que NO, per què no es van sol·licitar?
11) Com explica vostè que es firmessin factures on s’havia calculat aquest increment no
aprovat per contracte donant conformitat a aquestes factures? Qui les va firmar?
12) Com és possible que hagin actuat d’aquesta manera, firmant i pagant factures a un preu
deu vegades superior a l’acordat per contracte?
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13) Qui o quines persones han donat conformitat i autoritzat durant aquests mesos el
pagament de les factures que l’empresa externa ha presentat per tal que se li pagués pel
servei realitzat?
14) Tenia constància vostè de la subcontractació del servei de transport? Si es que NO, per
quin motiu es donen conformitat a les factures que esdevenen de donar aquest servei per
l’empresa externa?
15) L’Ajuntament de Ciutadella va aprovar algun tipus de modificacions de les condicions del
contracte pel que fa a la subcontractació des servei de transport?
16) Té l’Ajuntament de Ciutadella un responsable municipal a l’Escorxador que vetlla per la
correcta execució del contracte, dels serveis prestats i que l’import de les factures es faci
d’acord amb el contracte?
17) Sap, vostè, si el responsable del servei municipal tenia coneixement de la variació de les
condicions contractuals pel que fa al transport? Si es que SÍ, des de quina data?
18) El representant de l’empresa quin motiu al·lega per l’increment del preu del transport?
19) Segons vostè, a qui pertoca la decisió d’aprovar i de conformar les factures que es
presenten per part de l’empresa?
20) Anar a matar porcs a s’escorxador de Maó té algun sobrecost per l’Ajuntament de
Ciutadella? Si es que SÍ, quin és el cost i qui se’n fa càrrec?
21) Té vostè constància que una empresa privada ha instal·lat una caldera, propietat
d’aquesta empresa, a l’Escorxador? Si es que SÍ, des de quan està al corrent d’aquest fet?
22) Creu vostè ajustat a dret que una empresa privada instal·li una caldera propietat
d’aquesta empresa en una instal·lació municipal com és l’Escorxador? Hi ha sol·licitat i/o
realitzat algun informe jurídic d’aquest procediment respecte a açò?
23) Recentment a la zona del sacrifici de pollastres ha caigut un balustre en terra i la resta de
la sala està en mal estat, té vostè constància de l’existència d’algun informe avisant que açò
podia passar i dient en quin mal estat estava aquesta zona? Si es que SÍ, quina data té
aquest informe? Per quin motiu no s’ha actuat abans?
24) Disposa l’Ajuntament de Ciutadella d’algun responsable que realitzi el manteniment de
l’Escorxador de Ciutadella (petites reparacions d’obra, tallar herbes, pintar...)? Si es que SÍ,
quines actuacions respecte al manteniment s’han duit a terme dins l’any passat i aquest any?
25) Tenen constància escrita o verbal que la Cooperativa hagi presentat la renúncia del
contracte del servei de l’escorxador? Si es que SÍ, en quina data han presentat l’escrit de
renúncia? A partir de quina data deixaran de prestar el servei d’escorxador a Ciutadella?
26) Si fos el cas, quina serà la solució que proposarà l’equip de govern a la renúncia del
contracte de servei de l’escorxador a Ciutadella?
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27) Ens expliqui si l’Ajuntament de Ciutadella depurarà o assumirà qualque responsabilitat
pels fets ocorreguts pel que fa a l’increment del preu del transport de canals de l’Escorxador
de Ciutadella? Si és que sí: Quines responsabilitats? Si és que no: Per què creu que no és
procedent depurar-ne i/o assumir-ne responsabilitats?
Torn de preguntes del senyor Benejam Escanellas
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=52m18s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=52m47s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=53m02s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=53m10s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=53m11s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=53m16s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=53m22s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=53m29s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=54m02s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=54m11s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=54m18s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=54m22s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=54m58s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=55m06s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=55m28s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=55m41s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=56m18s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=56m41s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=57m17s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=57m26s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=57m36s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=57m42s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=58m15s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=58m24s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=58m35s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=58m41s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=58m45s)
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Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=58m54s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=59m25s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=59m28s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=59m32s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h00m21s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=1h00m24s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h00m37s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=1h00m40s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h00m48s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=1h02m06s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h02m18s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=1h02m30s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h02m38s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=1h02m56s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h03m00s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=1h03m10s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h03m15s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=1h03m16s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h03m23s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=1h04m13s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h04m34s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=1h05m03s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h05m08s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=1h05m19s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h05m27s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=1h06m24s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h06m35s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=1h07m08s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h07m22s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=1h07m27s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h07m52s)
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Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=1h08m34s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h08m44s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=1h08m50s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h08m58s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=1h09m39s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h09m44s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=1h09m48s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h09m54s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=1h10m33s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h10m38s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=1h10m41s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h10m50s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=1h11m05s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h11m23s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=1h11m29s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h11m39s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=1h11m50s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h11m59s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=1h12m27s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h12m33s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=1h12m54s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h12m59s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=1h13m12s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h13m20s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=1h13m46s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h13m53s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=1h14m19s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h14m28s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=1h14m44s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h14m51s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=1h14m54s)
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Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h15m04s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=1h15m27s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h15m31s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=1h15m37s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h15m39s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=1h15m57s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h16m11s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=1h16m14s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h16m17s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=1h16m50s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h17m25s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/460051639#t=1h18m35s)
Torn de preguntes de la senyora León Martínez
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=1h18m42s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h19m11s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=1h19m23s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h19m36s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=1h20m32s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h20m58s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=1h21m25s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h21m33s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=1h21m38s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h21m51s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=1h22m35s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h22m37s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=1h22m55s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h23m00s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=1h23m22s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h23m27s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=1h23m36s)
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Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h23m49s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=1h23m55s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h24m09s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=1h24m31s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h24m38s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=1h24m48s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h25m00s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=1h25m08s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h25m19s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=1h25m53s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h26m02s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=1h26m27s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h26m37s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=1h26m55s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h27m04s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=1h27m23s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h27m35s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=1h27m59s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h28m07s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=1h28m09s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h28m19s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=1h28m23s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h28m32s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=1h28m38s)
Intervé la senyora Moll Talltavull ()https://vimeo.com/460051639#t=1h28m42s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=1h29m06s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h29m12s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=1h29m35s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h29m43s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=1h29m46s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h29m55s)
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Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=1h31m07s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h31m19s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=1h31m59s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h32m07s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=1h32m09s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h32m11s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=1h32m16s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h32m36s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=1h32m54s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h233m00s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=1h33m06s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h33m20s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=1h34m22s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h34m41s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=1h35m11s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h35m18s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=1h35m30s)
Intervé la senyora Moll Talltavull (https://vimeo.com/460051639#t=1h35m46s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=1h36m54s)

8. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) sobre el mal estat del castell de Sant
Nicolau i les obres de reforma que han de dur-se a terme (expedient 2020/008834)
(https://vimeo.com/460051639#t=1h37m07s)
El senyor Anglada Bagur, portaveu, dona compte de la Moció del Grup Municipal Ciudadanos
(Cs), amb registre d’entrada telemàtic 013087, de dia 29 d’agost de 2020, dictaminada a la
Comissió Informativa ordinària de Territori i Entorn i Serveis Urbans, de dia 11 de setembre de
2020, amb el vot favorable del representant de Cs (1); i la reserva de vot dels representants del
PSM (2), PSOE (1), d’Unidas Podemos (1) i del PP (1), i que diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
És de sobres coneguda la importància que tenen, o que haurien de tenir, els símbols o els
emplaçaments que representen el nostre poble. La dignitat de la bona conservació hauria de ser
obligada per qualsevol equip de govern... Sense cap tipus de dubte creim que el castell de Sant
Nicolau és un d’aquests llocs i símbols que ens representen com a ciutadellencs. Recalcam, en
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aquest sentit, que la conservació que ha d’emanar del respecte pels llocs importants i simbòlics
de Ciutadella no hauria de ser, un mes sí i un altre també, font de queixa, denúncia, prec o
moció... Però és la nostra obligació com a partit a l’oposició fer aquests reclams que creim que
són de justícia.
Com deim, l’estat actual de deixadesa quant a la conservació dels exteriors –la part visible– del
castell de Sant Nicolau és més que evident (com demostra l’ampli reportatge fotogràfic que
adjuntam a aquest escrit).
Es pot apreciar fàcilment, a simple vista, el deteriorament de la passarel·la d’accés que hi ha
abans del fossat. Una passarel·la on les làmines horitzontals de llenya estan en un clar estat de
deterioració i sobresuiten, en qualcuns casos, del recte del terra, fet que comporta possibles
caigudes; a més, en falten unes quantes, que han desaparegut, també, sense cap dubte, per la
falta de cura i de manteniment. També hi ha bocins de llenya, els que envolten els llums redons
del terra -que no tots funcionen-, que tenen la llenya rompuda de manera irregular i la fan
perillosa.
Hi podem veure també, ja un poc passat el fossat, que el que en el seu dia eren bitlos de ferro a
manera de passamans (i embellidors), juntament amb les seves cadenes, ara són un caramull
de rovell i barres podrides i, fins i tot, amb qualcuna de torta que podria suposar la caiguda de
qualcú de dalt baix del fossat, amb el greu perill per la integritat física de la persona; i també que
els fils tensors, que abans eren horitzontals i feien la sea funció, ara estan pràcticament
amollats, i comporten un altre clar perill.
A més, es pot apreciar que la porta d’accés al castell de Sant Nicolau està molt desgastada pel
pas del temps i, tal vegada, també per sa saladura de la mar, que ja sabem que ho desgasta tot;
per açò incidim en el manteniment generalitzat.
Fins i tot les mates de vegetació d’abans de la passarel·la de llenya (no la del tros de davant la
porta, que és de plàstic reciclat) són precisament açò: vegetació -desmesuradament grossa- i no
adorns visuals naturals, que és el que haurien de ser del passeig mateix.
És a dir, rallam de diferents actuacions que s’haurien de fer (creim que de forma urgent) per
deixar aquesta zona, la del citat castell de Sant Nicolau, tan nostra, en l’estat de conservació que
es mereix per història, importància i ubicació.
Som conscients, i així ens hem informat, que la reforma del castell té un pressupost d’execució
ja aprovat de 74.025’36 €, i que ve signat i segellat pel Col·legi Oficial de d’Arquitectes de les
Illes Balears en data... del 25-11-2016; i que també té un informe jurídic favorable de data del 2809-2018 per dur a terme aquesta reforma (projecte bàsic d’execució), segons diu l’expedient
004229 de l’any 2018, on també recalca que hi ha l’autorització de la Demarcació de Costes,
amb registre d’entrada 5969 de data del 13-04-2018, per, com deim, realitzar aquestes obres de
millora (amb el vistiplau adient també del Consell Insular). En aquest informe, on s’explica el
tipus de reforma i de materials que s’han d’emprar per dur-la a terme, també diu que aquesta ha
d’executar-se en tres mesos comptats a partir de l’obtenció de tots els permisos necessaris.
Pensam, idò, que, havent-hi ja els permisos, faríem tard.
Amb recents xerrades telefòniques amb els regidors encarregats, concretament el de
Manteniment i Millora de la Via Pública i Serveis Econòmics, i la de Turisme, se’ns ha informat
que es té previst començar aquestes obres al principi d’octubre d’enguany (2020) o abans, si és
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possible; fet pel qual ens sembla bé, sempre que, com diu l’informe mencionat abans, es tenguin
tots els permisos necessaris. Però queden uns dubtes (motiu parcial d’aquesta moció, a part de
la tardança en l’execució) per resoldre: com que no queda prou clar (i així ens ho va comunicar
la regidora mateixa de Turisme, que ho havia de demanar als tècnics) si la reforma comporta o
no tota la part exterior del castell; i nosaltres entenem que s’ha de fer basant-se en el que aquí
demanarem, sense voler anar en detriment de l’ús que en un futur es doni al castell de Sant
Nicolau mateix (visites i exposició –“el projecte d’usos el pot autoritzar l’Ajuntament”-); és per tot
açò que feim arribar a l’equip de govern les següents consideracions i sol·licituds a manera de
MOCIÓ:
1. Quant a l’execució de les obres: iniciar, com més prest millor, en la brevetat amb què ens
va informar l’equip de govern (al principi d’octubre d’enguany o abans), l’execució de la reforma
del castell de Sant Nicolau i els seus voltants, fent-ho amb les premisses que diu l’informe abans
esmentat i atenent-se a les condicions que en hi venen estipulades, així com amb les
recomanacions i/o peticions de seguretat i d’imatge per a l’exterior que exposam des de Cs
Ciutadella en aquesta moció.
2. Quant a la seguretat: incloure en la reforma el fer canviar totes aquelles làmines horitzontals
de la passarel·la de llenya que comportin perill, ja sigui perquè estan rompudes o tretes del nivell
del terra i reposar aquelles que hi falten, i donar, a les antigues làmines, la cura que pertoca,
com pot ser envernissar-les o pintar-les. En cas de ser impossible açò, l’altra opció seria fer
canviar tot aquest laminat de la passarel·la de llenya i posar-ne una de nova, com la del tros final
que dona al castell i que és de plàstic reciclat, sempre que així ho considerin les ordenances.
També s’hauria d’incloure en la reforma el fer canviar els biltos verticals de ferro que no estiguin
ben subjectats o estiguin mal estat i canviar-los atenent-se a les condicions de la tipologia que a
l’informe venen especificades; és a dir, d’acer inoxidable envellit no brillant; així com fer canviar
les cadenes oxidades que serveixen de passamans, en el tros final abans d’arribar a la porta del
castell, atenent-se a les mateixes condicions esmentades. També, fer canviar es fils tensors,
abans horitzontals, que van de bitlo a bitlo perquè quedin forts i no comportin perill de caiguda al
fossat, tal com explica també l’informe citat, i amb la tipologia que s’hi descriu.
3. Quant a la imatge: Fer envernissar i fer arranjar la porta d’entrada al castell de Sant Nicolau,
que consideram ben característica i recuperable, de la forma i manera que també ve
especificada a l’informe, o bé, tal com també es considera, que es canviï (si no hi queda més
remei) si aquesta ja no pot ser arreglada per culpa del mal estat, tot i que preferiríem que
s’intentàs arrengar, atesos l’antiguitat i el valor -si no patrimonial, sí sentimental. També fer
desbrossar les mates des passeig marítim que hi ha davant del castell a fi que no entorpeixin la
visibilitat del bé d’interès cultural que és el castell de Sant Nicolau, així com fer llevar les herbes
que surten d’entre la passarel·la i que fan imatge d’abandó. I, finalment, fer repassar, arreglant o
baratant, els llums dels exteriors del castell i dels voltants, ja que n’hi ha qualcuns que creim que
ja no funcionen.»
Intervencions
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/460051639#t=1h44m04s)
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Intervé el senyor Juaneda Cabrisas, que diu que troben que poden complementar la moció amb
una esmena que faran in voce, perquè entenen, i açò va en línia de diverses iniciatives que han
tingut com a grup [...]. L’esmena seria afegir un punt quart a la proposta que fa Ciudadanos, que
digui: Quant a la gestió i als usos, proposen tramitar i posar en servei, abans de dia 1 d’abril del
2021, un projecte d’usos i de gestió del castell de Sant Nicolau que el doti de contingut històric,
el faci didàctic i atractiu per a la visita; i amb la possibilitat de vendre-hi artesania, productes
autòctons, etc., en els termes plantejats a l’expedient de cessió del castell per part de la
Demarcació de Costes a l’Ajuntament. Tot açò, amb l’objectiu de donar-li valor com a recurs
turístic i que reporti també recursos econòmics a l’Ajuntament que permetin finançar els usos
proposats. (https://vimeo.com/460051639#t=1h49m24s)
Intervé el senyor Anglada Bagur, que diu que no té inconvenient a acceptar l’esmena del Partit
Popular
i
afegir-hi
un
quart
punt
d’usos
i
de
gestions.
(https://vimeo.com/460051639#t=1h52m20s)
Intervé la senyora Camps Villalonga, que diu que, pel que fa a l’esmena proposada pel Partit
Popular, tan específic pel tipus d’usos, no sap si ara mateix ho compartirien i manco amb el
termini que inclouen. (https://vimeo.com/460051639#t=1h54m32s)
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas, que diu que agraeix la postura de Ciutadans d’acceptar
l’esmena; i, pel que fa a l’equip de govern, diu que no té cap inconvenient a retirar el termini si
açò és un impediment perquè hi votin a favor. (https://vimeo.com/460051639#t=1h58m09s)
Intervé el senyor Anglada Bagur, que diu que està d’acord a retirar la data concreta.
(https://vimeo.com/460051639#t=1h59m34s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/460051639#t=2h00m53s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/460051639#t=2h01m04s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/460051639#t=2h01m29s)
Una vegada esmenada la moció de Ciudadanos, en el sentit d’afegir un quart punt sobre la
gestió i els usos a la moció, els punts que se sotmeten a votació són els següents:
1. Quant a l’execució de les obres: iniciar, com més prest millor, en la brevetat amb què ens
va informar l’equip de govern (al principi d’octubre d’enguany o abans), l’execució de la reforma
del castell de Sant Nicolau i els seus voltants, fent-ho amb les premisses que diu l’informe abans
esmentat i atenent-se a les condicions que en hi venen estipulades, així com amb les
recomanacions i/o peticions de seguretat i d’imatge per a l’exterior que exposam des de Cs
Ciutadella en aquesta moció.
2. Quant a la seguretat: incloure en la reforma el fer canviar totes aquelles làmines horitzontals
de la passarel·la de llenya que comportin perill, ja sigui perquè estan rompudes o tretes del nivell
del terra i reposar aquelles que hi falten, i donar, a les antigues làmines, la cura que pertoca,
com pot ser envernissar-les o pintar-les. En cas de ser impossible açò, l’altra opció seria fer
canviar tot aquest laminat de la passarel·la de llenya i posar-ne una de nova, com la del tros final
que dona al castell i que és de plàstic reciclat, sempre que així ho considerin les ordenances.
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També s’hauria d’incloure en la reforma el fer canviar els biltos verticals de ferro que no estiguin
ben subjectats o estiguin mal estat i canviar-los atenent-se a les condicions de la tipologia que a
l’informe venen especificades; és a dir, d’acer inoxidable envellit no brillant; així com fer canviar
les cadenes oxidades que serveixen de passamans, en el tros final abans d’arribar a la porta del
castell, atenent-se a les mateixes condicions esmentades. També, fer canviar es fils tensors,
abans horitzontals, que van de bitlo a bitlo perquè quedin forts i no comportin perill de caiguda al
fossat, tal com explica també l’informe citat, i amb la tipologia que s’hi descriu.
3. Quant a la imatge: Fer envernissar i fer arranjar la porta d’entrada al castell de Sant Nicolau,
que consideram ben característica i recuperable, de la forma i manera que també ve
especificada a l’informe, o bé, tal com també es considera, que es canviï (si no hi queda més
remei) si aquesta ja no pot ser arreglada per culpa del mal estat, tot i que preferiríem que
s’intentàs arrengar, atesos l’antiguitat i el valor -si no patrimonial, sí sentimental. També fer
desbrossar les mates des passeig marítim que hi ha davant del castell a fi que no entorpeixin la
visibilitat del bé d’interès cultural que és el castell de Sant Nicolau, així com fer llevar les herbes
que surten d’entre la passarel·la i que fan imatge d’abandó. I, finalment, fer repassar, arreglant o
baratant, els llums dels exteriors del castell i dels voltants, ja que n’hi ha qualcuns que creim que
ja no funcionen.»
4. Quant a la gestió i als usos. Tramitar i posar en servei un projecte d'usos i de gestió del
castell de Sant Nicolau que el doti de contingut històric, que el faci didàctic i atractiu per a la
visita, amb la possibilitat també que sigui un punt d'informació turística i de fer una explotació
per a la venda i la promoció de l'artesania i dels productes de Menorca, etc, en els termes
plantejats a l’expedient de cessió del castell per part de Demarcació de Costes a
l'Ajuntament. Tot açò, amb l’objectiu de donar valor com a recurs turístic a aquest patrimoni i
que, així mateix, reporti recursos econòmics a l'Ajuntament que permetin finançar els usos
proposats".
Acord
Se sotmet la moció esmenada 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 PSOE 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.
9. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) sobre l’horari de la Policia durant l’estat
d’alarma (expedient 2020/009052) (https://vimeo.com/460051639#t=2h02m36s)
El senyor Carrasco González, regidor, dona compte de la moció del Grup Municipal
Ciudadanos, amb registre d’entrada telemàtic 013958, de dia 10 de setembre de 2020,
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dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i de Seguretat Ciutadana, en sessió
ordinària celebrada el dia 11 de setembre de 2020, amb la votació prèvia de la seva inclusió
en l’ordre del dia per urgència i aprovada per unanimitat, amb 1 vot a favor (Cs); i 5 reserves
de vot (PSM, PSOE, GxC i PP) i que, traduïda del castellà al català, diu:
L'editorial del Diario Menorca del 29-08-2020 explicava: "El doctor Julià va haver de recordar
ahir a la primera edil que existeixen unes responsabilitats i competències municipals que han
de ser exercides per l'Ajuntament. Va al·ludir concretament a la Policia Local, que «són els
encarregats de vetlar perquè es compleixin les restriccions imposades pel Govern». El màxim
responsable de la sanitat pública a Menorca va anar més lluny en advertir: «Si s'evidencia
que la gent no compleix al carrer les mesures de seguretat» caldrà exigir més contundència.
El govern municipal de Ciutadella ha d'actuar i ha de donar respostes a aquesta emergència,
però el preocupant és l'escassa presència d'agents de la Policia Local a la via pública. Així no
es garanteixen ni els controls ni la vigilància; i la irresponsabilitat ciutadana continua
propagant el coronavirus."
Totalment desconeguda per al poble i l'opinió pública, però molt més greu encara que
la situació denunciada públicament pel doctor Julià, va ser la produïda quan, en ple
estat d'alarma per la pandèmia, durant quatre setmanes senceres, entre els dies 30 de
març al 26 d'abril (ambdós inclusivament), la negligència i la deixadesa de funcions de l'equip
de govern de l'Ajuntament de Ciutadella van arribar fins a l'extrem de tolerar primer i
“reconèixer” després la decisió arbitrària i il·legítima del cap de Policia de doblar els dies
lliures de la plantilla, envaint competències del Ple i de l'Alcaldia i usurpant funcions dels dos
màxims òrgans municipals.
I es disminuïen els dies de servei a penes vuit dies després que la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies, “ampliant la informació de la Circular 7/2020”, informés l'alcaldessa
dels “acords adoptats en el CECOR (el 22-03-2020), que afecten directament les policies
locals”; i precisament, el primer d’aquests acords disposa:
“Han de reforçar-se i incrementar-se les actuacions policials amb els/les ciutadans/anes
infractors/ores de la normativa de l'estat d'alarma, i reforçar els controls nocturns i de
matinada en els punts estratègics de les ciutats i dels pobles.”
En un “informe” del 2-04-2020, signat pel cap de Policia, que -com veurem- sembla una
antologia del disbarat, intenta defensar el quadre de feina que ja s'estava aplicant
il·legalment per ordre seva des del dia 30-04-2020, que doblava els dies lliures de la Policia
Local i disminuïa dràsticament els dies de servei davant la passivitat de l'Alcaldia i de l’equip
de govern, amb el “vistiplau” explícit i la connivència del regidor de Policia.
La Policia Local de Ciutadella treballa 6 dies i en té 3 de lliures durant la major part de l'any
(és el que el cap anomena “6 x 3”) i treballa 6 dies i en té 4 de lliures (“6 x 4”) quan més
necessitat d'efectius hi ha, a l'estiu; tot açò, “sens perjudici dels dies de vacances i d’altres de
lliure disposició de què poden gaudir els efectius policials”.
Doncs bé, el que va fer il·legítimament el cap de Policia, amb la connivència del regidor i la
passivitat inicial de l'alcaldessa i de l’equip de govern, va ser aplicar il·legítimament durant
quatre setmanes de pandèmia un quadrant de “6 x 6” (treballar 6 dies i tenir-ne 6 de lliures).
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És a dir, en un mes els membres de la Policia han de prestar servei 20 dies i lliurar-ne
10, però, en plena pandèmia el cap va implantar, amb el “vistiplau” i la connivència del
regidor de l'Àrea, un quadre de feina segons el qual els efectius de la Policia
treballaven 15 dies i tenien lliure altres 15.
Pagar el mateix per treballar 20 dies al mes que per treballar-ne 15 és un increment
dels costos que paga el poble del 25%.
I encara s'atreveix a escriure, el cap de Policia, en una previsió de dos mesos del quadre de
feina (contrari a dret, però aplicat de fet durant quatre setmanes): “Aquestes mesures no
tenen pràcticament impacte econòmic”. Quan l'impacte econòmic és tan evident com que
resulta que es va pagar el mateix per prestar servei 20 dies al mes que per prestar
servei 15 dies al mes. Amb un evident encariment del servei del 25%.
En el seu “informe” el cap de Policia anomena “equilibri” a percebre la mateixa paga
treballant un 25% menys, a aquest efecte recorre al subterfugi d’anomenar “guàrdia” als dies
lliures i atribuir-los a efectes retributius una “valoració” equivalent a 3 hores de les realment
treballades, però en “una simulació de 60 dies” la manipulació és tan esperpèntica i
l'aixecada de camisa tan evident que al cap de Policia li surten més hores a pagar (330)
aplicant l'il·legítim sistema de treballar 6 dies i tenir-ne lliures altres 6 que tenir lliures 3
dies per cada 6 de treballats (320), de manera que perquè al poble de Ciutadella li costi el
mateix i no més que la Policia treballi un 25 per cent menys, encara caldria “restar 3 o 4
guàrdies” per policia. En paraules del cap:
“Explicat de manera matemàtica en una simulació de 60 dies amb el sistema de quadre de feina normal
denominat 6x3, es farien uns 40 dies de feina i 20 dies lliures. O sigui 320 hores de feina en torns de 8
hores en 60 dies naturals.
Amb el sistema de compensació proposat tècnicament ens trobaríem en un marc teòric de 6x6, que
significaria 30 dies de feina de 8 hores, 15 dies de guàrdia a 3 hores de valoració, que sumen un total
de 240 hores + 90 hores = 330 hores; per tant, per aconseguir un equilibri s’han de restar 3 o 4
guàrdies de cada treballador per aconseguir un equilibri. Sols resta que aquesta proposta sigui
aprovada per mesa si compta amb el vistiplau de l’equip de govern.”

El nyap és tan gran fins i tot en l’àmbit aritmètic, que encara que a l'informe es parli de “15
dies de guàrdia a 3 hores de valoració”, que serien 45 hores, tot seguit l’autor comptabilitza
90 hores en comptes de 45. És a dir que, perquè els números de la “simulació” del cap
quadrin, o bé s'han de comptabilitzar tots i cadascun dels 30 dies lliures com a guàrdia, o, si
els dies de guàrdia són 15, s'han de computar a 6 hores cadascun, en comptes de 3, per a
aconseguir les 90 hores que a l'informe se sumen a les realment treballades.
L'anomalia que més d'un informe -dels quals el cap de la Policia denomina “tècnics”referents a l'il·legítim augment de dies lliures de la Policia Local duu el “vistiplau” polític del
regidor de l'Àrea no atenua la irregularitat comesa, sinó tot al contrari; ja que el regidor és un
òrgan manifestament incompetent per a prendre decisions relatives a competències que la
legalitat vigent atribueix al Ple o a l'Alcaldia, com molt bé es precisa a informe jurídic conjunt
de Recursos Humans i Secretaria en esmentar l'acord plenari del 19-12-2020 i, molt
especialment, que la legalitat vigent estableix que la Policia Local és una “organització
jerarquitzada sota la prefectura superior i dependència directa de l’alcalde o l’alcaldessa
respectiu” i assigna a l'Alcaldia “la competència de desenvolupar la prefectura superior de tot
el personal, competència aquesta que és indelegable”.
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Segons “l’INFORME DE L’EVOLUCIÓ DE LA PANDÈMIA DEL SARS-COV2 A MENORCA I
LA SEVA INFLUÈNCIA EN LES DECISIONS INTERNES DINS EL COS DE LA POLICIA
LOCAL DE CIUTADELLA”, del 28-04-2020, signat pel cap de Policia, entre altres coses s’hi
llegeix: “El dia 23 de març, per part del cap de la Policia Local, s’inicia un intent de negociar”
i “dia 27 de març, davant el resultat infructuós de poder negociar o establir un marc
consensuat amb el vistiplau del regidor de Policia Local, es modifica la instrucció de servei
interna i es fa un canvi de quadre de feina al denominat 6x6…”
En el que constitueix una altra extralimitació del cap de Policia, ja que no té atribuïda cap
competència negociadora amb l'Administració, perquè aquesta facultat en el nostre
ordenament jurídic correspon als sindicats.
Comptat i debatut, el cap de Policia -amb el “vistiplau” del regidor de l'Àrea i la
passivitat inicial de l'Alcaldia i l’equip de govern -en extralimitar-se fins al punt d'envair
competències del Ple i usurpar funcions que són competència irrenunciable de
l'Alcaldia-, va doblar els dies lliures de la Policia Local i va disminuir els dies de servei
en un 25% en ple estat d'alarma per la pandèmia, el que constitueix un acte
administratiu nul de ple dret per haver estat dictat per l’òrgan manifestament
incompetent.
Com a subterfugi perquè es continués cobrant la mateixa retribució malgrat es
prestava servei un 25% de dies menys, el cap de Policia -amb el “vistiplau” del regidor
de l'Àrea i la passivitat inicial de l'Alcaldia i l’equip de govern- va atribuir a efectes
retributius de forma absolutament arbitrària el “valor” de 3 hores treballades a cada
dia lliure que va denominar “guàrdia”.
Extralimitar-se, usurpar funcions, prendre decisions il·legítimes i arbitràries té un nom:
despotisme.
Finalment, es va tornar al quadre de feina anterior (6 x 3), gràcies a un rigorós “informe jurídic
conjunt de Recursos Humans i Secretaria” en el qual, com no podia ser d'una altra manera,
es van informar negativament aquest cúmul d'irregularitats:
“En qualsevol cas, i així com s’ha dit, s’informa desfavorablement l’establiment d’un
sistema de 6 dies de treball per 6 dies lliures, amb 3 dies lliures i 3 dies més lliures que
s’han anomenat “guàrdia” però que, de facto, sembla que són lliures retribuïts, atès que es
diu que computarien com a dia de treball, de 3 hores diàries, perquè tot açò alteraria
l’ordenament jurídic vigent…”.
Efectivament, mitjançant la Resolució d'Alcaldia del 25-05-2020, es resolia, en primer lloc:
“PRIMER. Reconèixer (que no aprovar), amb efectes retroactius, l’aplicació del dia 30 de
març al dia 26 d’abril de 2020 (ambdós inclusivament) del quadre de serveis extraordinari
confeccionat per la Prefectura de la Policia Local amb motiu de l’estat d’alarma i la situació
de crisi sanitària derivada per la Covid-19, amb un sistema de prestació de serveis de 6 x 6
(6 dies de prestació de serveis presencials x 3 dies de guàrdia computables a raó de 3 hores
cadascun i 3 dies lliures).”
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I, en segon lloc, “restaurar” el quadre anterior a l'aplicat il·legalment a l'arbitri del capritx
del cap de Policia, amb la connivència del regidor de l'Àrea i la passivitat inicial de l'equip de
govern.
Del consistent i molt fonamentat “INFORME JURÍDIC CONJUNT DE RH I SECRETARIA”, cal
destacar:
“…el cap de la Policia local “ha establert” (sembla que és refereix a una decisió ja aplicada i no a una
proposta de resolució?) un quadre extraordinari el qual pareix ser que alteraria no només el quadre
provisional aprovat per la Regidoria de Personal, sinó també el còmput d’hores anuals efectives de
treball dels efectius de la Policia Local, a banda de pretendre innovar l’ordenament jurídic a intentar
introduir una nova figura jurodicolaboral que anomena “guàrdies” i que, segons consideracions seves,
computaria a raó de 3 hores de treball efectiu per dia; i, tot i que l’anomena “guàrdia”, de facto, sembla
que no es prestarien serveis efectius…
En primer lloc, s’ha de dir que l’aprovació d’un nou quadre de serveis de la Policia Local no
correspon al cap de la Policia Local (sens perjudici que li corresponguin la confecció de l’informe
tècnic i la proposta de resolució) i que aquest no és pot entendre aprovat perquè s’hagi fet constar la
seva aplicació per òrgan incompetent, perquè suposaria un vici d’incompetència…
Tampoc s’entén que el cap de la Policia Local hagi confeccionat un quadre de servei amb una minva
del nombre de dies/hores efectives de treball que, a més, revertiria en el còmput anual de la jornada; en
tant que ara, més que mai, és necessària la prestació d’uns serveis tan essencials com els de la Policia
Local, i més tenint en compte que la normativa derivada de l’estat d’alarma assigna múltiples funcions
als agents de l’autoritat (cosa que inclou els efectius de la Policia Local) a l’efecte de garantir la
seguretat i la protecció de les persones, dels béns i llocs, els quals estan comminats a realitzar
comprovacions diverses a les persones, els béns, vehicles, locals, establiments..., a impedir que es
duguin a terme serveis i activitats suspeses, entre moltes d’altres tasques…
El Decret 463/2020, d’estat d’alarma, proclamà (així i com preveu la legislació reguladora de l’estat
d’alarma) que els integrants de les forces i dels cossos de seguretat de l’Estat, els cossos de policia
autonòmics i de les policies locals queden a les ordres directes del Ministeri de l’Interior i, quan sigui
necessari per a la protecció de persones, béns i llocs, se’ls poden imposar serveis extraordinaris, tant
per raó de la durada (fora de la jornada de treball) com per la naturalesa (fora de les funcions
ordinàries).
Per tant, en aquest context temporal i excepcional, els efectius policials, a banda d’haver de prestar
serveis en la jornada i l’horari que els correspon, a més, i per les raons excepcionals exposades, poden
ser cridats en qualsevol moment per a la prestació dels seus serveis professionals. No s’entén que,
amb l’obligació de garantir tot l’abans exposat, es promogui minvar la permanència en la prestació
efectiva de treball, havent-hi molts altres tipus de mesures preventives dels riscos laborals que no posin
en risc l’efectiva prestació dels necessaris serveis policials reduint la seva presència…
Per tot l’abans exposat, on queda palesa la necessitat actual de presència policial, s’estima que no
procedeix inventar-se o innovar, de motu proprio, una nova figura juridico-laboral com és la de “guàrdia”
computable a raó de 3 hores de treball efectiu per dia lliure assignat en què hi hauria “disponibilitat per
raons del servei”, perquè resulta que, si per raons d’emergència (tals com les de la pandèmia o de
l’estat d’alarma), fos necessari que els efectius de la Policia Local prestessin serveis addicionals, doncs
hi estan obligats a fer-ho tant per l’aplicació de l’article 110.1 del reglament marc esmentat com per
l’aplicació de l’article 9.1 de la LO 4/1981 i l’article 5 del Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració
de l’estat d’alarma; i, per descomptat, açò sens perjudici de les retribucions corresponents.
En conclusió, en aquest apartat, a banda que no s’entén jurídicament possible introduir amb un
informe policial noves figures juridico-laborals com la de “guàrdia” proposada pel cap de la
Policia local (que, essent de naturalesa de dia lliure retribuïble, sembla que computaria com a 3 hores
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de treball efectiu/dia de treball), s’ha de tenir en compte que, amb la normativa que és d’aplicació
actualment (no només derivada de la legislació específica de coordinació de policies locals sinó també
de l’estat d’alarma declarat, així i com amb relació a les instruccions rebudes per part del Ministeri
d’Interior), ara més que mai és necessària l’efectiva prestació de serveis durant tota la jornada de
treball; i tot açò sens perjudici de l’obligació de prestar serveis extraordinaris, per durada o per
naturalesa, quan siguin cridats per a fer-ho, d’acord amb la normativa anteriorment reproduïda…
En qualsevol cas, i des d’un punt de vista estrictament jurídic, s’ha de reiterar que el sistema
proposat i presumptament aplicat per part del cap de la Policia Local incompleix l’acord de Ple
abans ressenyat, relatiu a la jornada general efectiva de treball, en còmput anual, i no s’empara
en cap base legal per aplicar-se; ans al contrari, atès que no ha estat aprovat per l’òrgan
competent per a fer-ho (i que és l’Alcaldia, atès que ostenta la prefectura superior de tot el personal, a
banda que és l’únic òrgan que podria, per qüestions d’urgència, adoptar una decisió de competència de
Ple, havent-ne de donar-ne compte i sotmetre-ho, si escau, a ratificació en la primera sessió plenària
que se celebrés).
CONCLUSIONS
En conclusió, i advertint altra vegada que el sistema de quadre de feina proposat pel cap de la
Policia Local no es podia aplicar, atès que no està adoptat per òrgan competent i sens perjudici de
tot el que addicionalment abans s’ha exposat, s’ha d’indicar la necessitat d’incoar un expedient
electrònic perquè, rere el procediment administratiu corresponent (cosa que inclou incorporar els
informes pertinents, a fi que l’òrgan decisori pugui avaluar ex ante la seva procedència per raons de
necessitat i adequació a la legalitat vigent) es resolguin/s’acordin, si s’estimen necessaris, els canvis en
l’organització dels serveis policials que s’estimin procedents.

Raons per les quals el Grup Municipal de Ciutadans presenta al Ple de l'Ajuntament de
Ciutadella la MOCIÓ següent:
1r Instar l'Alcaldia, el regidor de Policia i l’equip de govern a complir i fer complir la legalitat
en general i la normativa vigent en l'àmbit municipal en particular, tal com és la seva
obligació.
2n Instar l'Alcaldia a no permetre en endavant que, per part d'altres persones, funcionaris,
òrgans o càrrecs públics municipals es tornin a prendre decisions i s'executin actes
administratius que són de la seva exclusiva competència o de la del Plenari.
3r Instar el regidor de Policia a no donar el seu “vistiplau” a actuacions -consumades per la
via de fet i no per la de dret- despòtiques, arbitràries i/o nul·les de ple dret per emanar
d'òrgans manifestament incompetents.
4t Instar l'equip de govern a vetlar per la bona administració dels recursos públics que
aporten els contribuents.
5è Instar l'equip de govern a informar amb transparència al poble sobirà de situacions com la
descrita que ha implicat una considerable disminució dels dies de servei prestats per la
Policia Local en ple estat d'alarma declarat per la pandèmia.
Intervencions
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Intervé el senyor Servera Moreno, que troba important que consti en acta que l’horari aplicat
aquí no és il·legal en cap cas, en el sentit que no es podia aplicar. De fet, és l’objectiu crear
torns tancats; i evitar, així, els riscs de contagis i garantir la continuïtat del Servei de Policia
[...] (https://vimeo.com/460051639#t=2h12m35s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/460051639#t=2h20m43s)
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/460051639#t=2h22m55s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/460051639#t=2h30m59s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/460051639#t=2h37m50s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=2h39m40s)
Intervé l'alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/460051639#t=2h40m55s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/460051639#t=2h41m06s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=2h41m11s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/460051639#t=2h42m18s)
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/460051639#t=2h43m22s)
Acord
Se sotmet 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; tretze (13) en contra (7 PSM MxM, 4 PSOE 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 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.
10. Precs i preguntes (https://vimeo.com/460051639#t=2h48m20s)
Es dóna compte dels precs i de les preguntes següents:
Precs
1. Prec del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) amb registre d’entrada telemàtic 013088, del
29 d’agost de 2020:
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«PREC Cs CIUTADELLA PER DUR A PLE, EL MES DE SETEMBRE DE 2020, SOBRE
LA PERILLOSITAT DE LA PARET QUE VA DEL PARC INFANTIL DE DALT ES PENYALS
FINS A L’ACETILENO. (https://vimeo.com/460051639#t=2h48m28s)
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des de Ciutadans Ciutadella valoram la feina de neteja que s’ha fet a la part final de la
colàrsega del port. Ha quedat net i ben buidat, i amb unes vistes millors de les que tenia, i del
qual, possiblement, a partir d’ara o quan sigui el moment, es podrà fer un ús que abans de la
neteja era impossible.
Ara bé, la nostra sol·licitud o demanda gira a l’entorn del perill que comporta ara mateix per a
qualsevol vianant que camini per damunt la voravia que va des de l’inici del parc infantil de
Dalt es Penyals (començant pel carrer de Santa Bàrbara i que recorre tot el parc, fins a la
costa de l’Acetileno (passat Oristano –a l’altra banda-); especialment perillós per la gent
major o per als fillets -açò dels fillets ho deim, evidentment, pel fet del parc infantil de què
rallam, i que també té la mateixa paret que la resta de la voravia que separa el parc mateix
del barranc i que dona a la colàrsega, tot i que la baixada, en el primer tros, dona a un
terraplè.
D’aquesta voravia, total, ara més que abans, es pot apreciar la poca altura que té (varia un
poc segons el lloc: de 55/60 cm a 70/75 cm –la part més alta-). Creim que, una vegada
llevada la vegetació que embrutava i abundava en la zona, s’ha convertit aquella voravia en
un perill real de caiguda per culpa d’aquesta poca altura de la paret (que ara s’albira millor)
que separa, com hem dit abans, la voravia amb barranc que va a parar baix, a la colàrsega
mateix. Hi adjuntam fotos senyalitzades del que esmentam aquí.
Sabem que és una zona molt transitada pels vianants de Ciutadella, o per aquells que van a
córrer, la qual cosa podria fer que, i esperem que no passi mai, si caigués qualcú, la integritat
física d’aquella persona es pogués veure en greu perjudici, atesa la citada insuficiència
d’altura de la paret i com d’amunt està la voravia amb relació a la colàrsega o al terraplè.
És, per evitar aquest perill i explicats es motius, que instam a s’equip de Govern a lo següent:
PREC
Demanam fer pujar l’altura de la paret mencionada, tots els metres lineals que té, a una
alçada que no comporti perill i que s’ajusti als criteris urbanístics de la zona (per altura) o, en
el seu defecte, posar uns balustres o un arrambador o qualque element de seguretat similar
que consideri l’Ordenança (per materials o colors), segons les valoracions que haurien de fer
els tècnics o responsables municipals, a fi, sempre, d’evitar una possible caiguda.
Jaume Anglada Bagur
Regidor Cs Ciutadella.»

Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/460051639#t=2h50m42s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/460051639#t=2h52m48s)
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Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/460051639#t=2h54m40s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/460051639#t=2h55m10s)
2. Prec del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) amb registre d’entrada telemàtic 014207 de
15 de setembre de 2020: (https://vimeo.com/460051639#t=2h52m48s)
«CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA presenta el següent PREC davant de
l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca en el Ple de dia 17-09-2020 de la corporació
municipal.
Ens han fet arribar reiterades queixes delo mal estat de les voravies del nostre municipi, al
nucli antic i al polígon industrial de Ciutadella, així com a les urbanitzacions. Destacam,
especialment en aquest prec, les arquetes de l’empresa de Telefònica que hi ha als carrers
de Ciutadella.
Presenten un estat rovellat, tenen el ferro de la tapadora aixecat, d’altres estan rompudes
degut que la majoria de tapadores de les arquetes estan oxidades. És per açò que la majoria
d’aquestes arquetes suposen un perill per als vianants. De fet, tenim constància que hi ha
ciutadans que, per mor del mal estat en què es troben, han caigut i han resultat ferits,
torçades de turmell...
A les següents fotografies de diversos carrers del nostre municipi, que adjuntam a aquest
prec, es pot comprovar l’estat d’aquestes arquetes. Per exemple, les del passeig de Sant
Nicolau, al carrer de ses Coves de ses Àmfores, al carrer Lleida, al camí vell de Maó (piscina
municipal), als carrers d’urbanitzacions, als carrers del polígon...
(Es presenten adjuntes fotografies de diferents carrers.)
Degut que açò suposa un perill per als ciutadans i visitants que transiten pel nostre municipi i
per tot l’exposat anteriorment, des del nostre grup municipal:
1) Instam l’equip de govern a fer reparar i/o tapar a l’empresa de Telefònica, o a
qui correspongui, les tapadores de les arquetes en mal estat dels carrers, del
polígon i de les urbanitzacions de Ciutadella, amb la major urgència possible,
degut al perill que suposa per als vianants.
Isabel León Martínez (Regidora Cs)»
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/460051639#t=2h56m54s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/460051639#t=2h58m03s)

Preguntes (https://vimeo.com/460051639#t=2h58m35s)
1. Preguntes del Partit Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 013126 de 30
d’agost de 2020: (https://vimeo.com/460051639#t=2h58m40s)
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«PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL PLE
DE L’AJUNTAMENT, RELATIVES A L’AUGMENT DE CONTAGIS PRODUÏT A
CIUTADELLA DURANT L’ESTIU
Com hem pogut veure als mitjans de comunicació, Ciutadella concentra el 60% del contagis
per Covid-19 de tota l’illa de Menorca, majoritàriament entre la població resident.
Davant aquesta preocupant situació, el Grup Municipal del Partit Popular presenta les
preguntes següents:
•
•
•
•
•
•
•

Quantes denúncies o quants actes d’infracció ha aixecat la Policia Local de
Ciutadella per incompliment de la normativa per a la prevenció i la lluita contra la
Covid-19 des de la finalització de l’estat d’alarma i fins avui?
Per quin tipus d’infraccions s’han aixecat aquestes denúncies o aquests actes
d’infracció?
Quantes sancions s’han imposat derivades d’aquestes denúncies o d’aquests actes
d’infracció? Per quins motius i per quins imports?
Quines mesures de coordinació entre la Policia Local i les forces de seguretat de
l’Estat (Policia Nacional i Guàrdia Civil) s’han adoptat des de la finalització de l’estat
d’alarma?
Coneix l’equip de govern els motius o les actituds ciutadanes que han provocat
aquest augment de contagis a Ciutadella?
Quines actuacions de conscienciació ciutadana ha duit a terme l’Ajuntament per tal
de fer complir les normes per a la lluita contra la Covid-19?
Quina valoració fa l’equip de govern de la situació posada de manifest pels mitjans
de comunicació sobre el “lideratge” de Ciutadella en contagis de Covid-19 a
Menorca?

Ciutadella, 29 d’agost de 2020
Antoni Juaneda Cabrisas
Regidor i portaveu del Grup Municipal del Partit Popular»
El senyor Juaneda Cabrisas demana que les preguntes li siguin contestades per escrit.
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/460051639#t=2h58m56s)

2. Preguntes del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic
014040, del 12 de setembre de 2020: (https://vimeo.com/460051639#t=2h59m06s)
«PREGUNTES DE Cs CIUTADELLA PER AL PLE SETEMBRE 2020 SOBRE L’ADOB O EL
CANVI DE L’ESCULTURA EN HONOR AL PINTOR TORRENT.
En el Ple de l’Ajuntament del 20-02-2020, aquest grup municipal va demanar, via prec, al
regidor de Cultura i Patrimoni, que s’arreglés l’escultura en honor a mestre Pintor Torrent. El
regidor mateix ens va donar la raó quant al fet que sol·licitéssim l’adob, i apuntà que es
consideraven dues possibilitats: la primera, arreglar l’escultura original que encara hi ha
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(cada dia en pitjor estat de conservació); i la segona, si l’escultura estava prou deteriorada,
canviar-la per una rèplica, ja que els ferros de l’actual escultura estaven, ja en aquell
moment, quasi irrecuperables. També va dir que s’havia compromès davant un familiar de
s’il·lustre pintor a donar una solució.
Per açò, des de Cs, volem recordar al regidor de Cultura i Patrimoni unes breus paraules que
vam emprar a l’altre Ple: “Que un poble es pot valorar i mesurar en funció de com valori i
mesuri aquest als seus grans, als seus il·lustres, en aquest cas, Fill Il·lustre”. Ja pensam avui
que un Ajuntament també pot valorar-se pels mateixos actes (o, en aquest cas, per la manca
d’aquests); per açò, dos-cents deu dies després de la nostra primera intervenció i de veure
que tot segueix igual a simple vista, formulam les preguntes següents:
1. Quina solució ha trobat ja quant a l’adob o a la rèplica de l’escultura aquí
esmentada? Per quina opció s’ha decidit finalment de les dues?
2. Quan es durà a terme l’adob o, en el seu defecte, el canvi d’escultura? I per què no
s’hi ha dut a terme encara?
3. Quin cost econòmic tindrà aquest canvi o adob i qui el sufragarà?
4. S’ha optat per cap altra via, a part de les dues que es consideraven el mes de
febrer? Si és que sí: quina seria aquesta altra?
Jaume Anglada Bagur
Regidor de Cs a l’Ajuntament de Ciutadella.»

Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/460051639#t=3h00m18s)

3. Preguntes del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic
014331, de 15 de setembre de 2020: (https://vimeo.com/460051639#t=3h02m04s)
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta les preguntes següents a l’Ajuntament
de Ciutadella de Menorca, per ser contestades al Ple de dia 17-09-2020 de la corporació
municipal.
Al Ple del mes d’abril del 2018, a petició d’UPCM, es va sol·licitar la compareixença del
regidor delegat de Recollida de Fems i Neteja Viària, i es va aprovar per unanimitat. Al Ple
del maig de 2018 va comparèixer; el motiu va ser que l’empresa concessionària semblava
que venia incomplint habitualment i sistemàticament el contracte pel que fa a la freqüència i
al nombre de contenidors de càrrega posterior de rentats. A la vegada que també incomplia
el contracte pel que fa a la dotació de personal destinat a fer aquesta feina.
Es va obrir expedient per incomplir algunes clàusules del contracte a l’empresa
concessionària? Si és que sí, en quina data es va incoar l’expedient?
Està resolt aquest expedient? Si és que no, per quin motiu aquest expedient no està
resolt després de dos anys?
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En quin procés està l’expedient que es va obrir per part d’aquest ajuntament a
l’empresa concessionària per possibles irregularitats amb el compliment d’algunes
clàusules del contracte?
Qui és el responsable de la resolució d’aquest expedient obert per part de l’Ajuntament
a l’empresa concessionària per incompliment de contracte?
S’ha valorat i comprovat per part de l’òrgan competent després que l’empresa aportés
la documentació requerida per saber si es produeix una correcta prestació del servei o
bé si es donen eventuals deficiències o irregularitats susceptibles de ser penalitzades
amb la tramitació prèvia del procediment corresponent? Si és que NO, per quin motiu
no se n’han la valoració i la comprovació encara?Quan preveu aquest equip de govern
que hi hagi una resolució definitiva d’aquest expedient?
Es compromet vostè, com a regidor de l’Àrea, a reactivar i continuar amb la tramitació
de l’expedient iniciat?
Isabel León Martínez
Grup Municipal Cs Ciutadella”
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/460051639#t=3h02m27s)
4. Preguntes del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic
014332, del 15 de setembre de 2020: (https://vimeo.com/460051639#t=3h04m17s)
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta les preguntes següents a l’Ajuntament
de Ciutadella de Menorca, per ser contestades al Ple de dia 17-09-2020 de la corporació
municipal.
PREGUNTES amb relació al pagament de factures pels conceptes de lloguer de taller
mecànic i lloguer d’eines i maquinària.
Ens pot informar si hi ha pendent de pagament o s’ha donat ordre de pagament d’unes
factures per concepte de lloguer d’una nau de taller mecànic, lloguer d’eines i
maquinària del 3r trimestre del 2016 i del 2n semestre del 2019?
Es disposa del contracte de lloguer de la nau de taller mecànic vigent i actualitzat? Si
es que SÍ, en quina data es va firmar?
Es disposa del contracte de lloguer de les eines i la maquinària? Si es que SÍ, en quina
data es va firmar?
Si la resposta a les dues preguntes anteriors és que NO, en altres situacions similars
d’aprovació d’expedients de reconeixement de deute per aquests conceptes se’ls ha
informat que NO es disposa d’un contracte vigent i, per tant, no s’ha d’allargar aquesta
situació il·legal?
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Es disposa de l’inventari d’aquestes eines i maquinàries llogades amb el seu pla
d’amortització corresponent? Si es que SÍ, ens en poden fer arribar una còpia i en
quina data es va firmar el darrer inventari?
Qui és el responsable o qui són els responsables de donar conformitat i d’aprovar el
pagament d’aquestes factures?
Si és el cas, quan té previst que aquest equip de govern posi solució a aquesta
situació? I quin serà el procediment que tenen previst fer?
Isabel León Martínez
Grup Municipal Cs Ciutadella”

Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/460051639#t=3h04m39s)
5. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 014344 del
15 de setembre de 2020, que, traduïdes del castellà al català, diuen:
(https://vimeo.com/460051639#t=3h07m35s)
5.1. PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL
PLE DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA, RELATIVES A LES MASCARETES
En data del 25 de maig de 2020, el Grup Municipal del Partit Popular va presentar una moció
relativa al subministrament de màscares protectores contra la COVID-19 a la població més
desfavorida de Ciutadella.
Aquesta moció va ser rebutjada per l'equip de govern íntegrament i, per tant, no es va
aprovar.
No hi ha dubte que Ciutadella està immersa en una molt complexa situació, no sols social
sinó també econòmica, la qual té tota l'aparença d'agreujar-se en els pròxims mesos i que,
per tant, afectarà desgraciadament els nostres conciutadans.
Per l'anteriorment exposat, el Grup Municipal del Partit Popular formula les preguntes
següents:
Primera. Està disposat l'equip de govern de l'Ajuntament de Ciutadella a reconsiderar el seu
vot “en contra” respecte a la moció del nostre partit de data del 25 de maig de 2020?
Segona. Té previst, l'equip de govern de l'Ajuntament de Ciutadella, un pla d'ajuda per a
proporcionar mascaretes de manera gratuïta a totes aquelles famílies, persones en situació
de pobresa, a tots els ciutadellencs que pateixen la crisi econòmica?
Tercera. En cas afirmatiu, poden explicar-ho amb tot detall?
Quarta. En cas de resposta negativa, poden explicar-ne els motius?
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Ciutadella, 10 de setembre de 2020
Blanca de Olivar Oliver
Regidora del Grup Municipal del Partit Popular
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/460051639#t=3h08m22s)

5.2. PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL
PLE DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA RELATIVES A RECOLLIDA SELECTIVA
(https://vimeo.com/460051639#t=3h10m26s)
Pel que vam poder observar, la recollida selectiva del nucli antic la va fer s’empresa FFCC,
entost del Consorci.
1. Quants de dies es va produir aquest fet?
2. Per quin motiu?
3. Saben que quan passa açò no es recicla el cartó, sinó que es posa dins el mateix
contenidor que la resta de residus?
Ciutadella, 14 de setembre de 2020
Joan Benejam Escanellas
Regidor del Grup Municipal del Partit Popular
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/460051639#t=3h10m49s)

5.3. PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL
PLE DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA RELATIVES A ACTIVITATS AL PATI DE CAN
SAURA (https://vimeo.com/460051639#t=3h12m21s)
El passat mes de juliol el Partit Popular va demanar verbalment si es podia fer un acte de
partit a Can Saura. Des de l’Àrea de Cultura, van respondre que no sabien si es podien fer
aquest tipus d’actes i que en rallàssim amb l’alcaldessa. Posteriorment, vam fer la consulta
amb l’alcaldessa, que va dir que volia que Can Saura fos cultural, però que ho consultaria i
que ens en diria la resposta. Sa nostra sorpresa ha estat que el PSM ha fet un acte al pati de
Can Saura el mes d’agost i, com que l’alcaldessa encara no ens ha donat resposta, volem fer
les preguntes següents:
1. Quins actes es podran fer al pati de Can Saura?
2. Per quin motiu es va autoritzar al PSM un acte de partit?
3. Per quin motiu no es va contestar al PP, per poder fer la petició formal?
Ciutadella, 14 de setembre de 2020
Juana Mari Pons Torres
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Regidora del Grup Municipal del Partit Popular
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/460051639#t=3h13m07s)
I, en no haver-hi més assumptes a tractar, l'alcaldessa aixeca la sessió, de la qual s'estén
aquesta acta, que, com a secretària, certific.
La secretària,

Vist i plau
L'alcaldessa

El vídeo que s’incorpora en aquesta acta està signat mitjançant certificat per l’alcaldessa, la
senyora Joana Gomila Lluch, i per la senyora Caterina Barceló Martí, secretària de
l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, i es troba allotjat per a la seva comprovació de
signatures a:

https://drive.google.com/drive/folders/177whm26zr3q5AL1_fzClpFVsiRKH2khI?usp=sharing
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s’indiquen, aquests es reprodueixen a la
plataforma Vimeo.

60

