Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 7/2020
Caràcter: extraordinari
Dia: 22 d’octubre de 2020
Hora: de 19 a 22 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 ordinari de dia 17-09-2020).
(https://vimeo.com/472093692#t=01m27s)
2. Comunicacions d’Alcaldia. (https://vimeo.com/472093692#t=01m53s)
3. Proposta d’aprovar el manifest de declaració institucional del Dia Internacional de la
Despatologització
de
les
Persones
Trans
(expedient
2020/010272).
(https://vimeo.com/472093692#t=03m13s)
4. Proposta d’aprovar l’anul·lació i els descàrrecs 2, 4, 7, 8, 9 i 10/2020, i d’aprovar els
descàrrecs
5
i
6/2020
(expedient
2020/004427).
(https://vimeo.com/472093692#t=08m40s)
5. Proposta d’aprovar l’anul·lació i els descàrrecs 13 i 15/2020, i d’aprovar els
descàrrecs
17
i
18/2020
(expedient
2020/009198).
(https://vimeo.com/472093692#t=10m40s)
6. Proposta d’aprovar provisionalment la modificació de l’article 5 de l’Ordenança fiscal
número 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles (expedient 2020/010340).
(https://vimeo.com/472093692#t=11m54s)
7. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) sobre les entrades de viatgers als nostres
ports
i
a
l’aeroport
(expedient
2020/010198).
(https://vimeo.com/472093692#t=20m50s)
8. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la construcció i la gestió d’un
escorxador
insular
a
Ciutadella
(expedient
2020/010181).
(https://vimeo.com/472093692#t=46m13s)
9. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a les beques per a la realització
d’estudis
fora
de
Menorca
(expedient
2020/010374).
(https://vimeo.com/472093692#t=1h12m44s)
10. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre una via alternativa a la carretera Me-1
en
el
tram
Ciutadella–Ferreries
(expedient
2020/010338).
(https://vimeo.com/472093692#t=1h17m35s)
11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la defensa de l’ordre
constitucional (expedient 2020/010330).(https://vimeo.com/472093692#t=1h23m15s)
12. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre combatre l’ocupació il·legal
d’habitatges, garantir el dret de propietat, la seguretat de les persones i els béns, i la
convivència
social
(expedient
2020/010349).
(https://vimeo.com/472093692#t=1h37m50s)
13. Precs i preguntes. (https://vimeo.com/472093692#t=2h04m58s)
Desenvolupament de la sessió i acords
Intervé l’alcaldessa, que diu que, abans de començar, si els sembla bé (també li ho ha comentat
el senyor Jaume Anglada), podrien fer un minut de silenci per la mort de l’exbatle, el senyor
Josep Carretero.
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A continuació, es fa un minut de silenci.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari de dia 17-09-2020)
(https://vimeo.com/472093692#t=01m27s)
L'alcaldessa demana als presents si tenen alguna cosa a objectar en contra dels termes en
què està redactat l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari del dia 17 de
setembre 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).
2. Comunicacions d’Alcaldia (https://vimeo.com/472093692#t=01m53s)
La secretària dona compte de les comunicacions d’Alcaldia següents:
2.1. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 634, de dia 21 de
setembre de 2020, per la qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdits número 10/2020
amb la modalitat de generació de crèdits i transferència entre partides per un import total de
410.580,53 euros (expedient 2020/006875).
2.2. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 661/2020, de dia 5
d’octubre de 2020, per la qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdits número 11/2020, de
generació de crèdits i transferència entre partides per la quantia de 49.538,73 euros (expedient
2020/009912).
2.3. Acord adoptat en la Junta de Govern, en sessió de dia 30 de setembre de 2020, per la qual
es va aprovar la relació de factures de crèdit reconegut número 25/2020 per un import brut de
6.423,24 euros (expedient 2020/009590).
Els presents acorden que en queden assabentats.
3. Proposta d’aprovar el manifest de declaració institucional del Dia Internacional de la
Despatologització
de
les
Persones
Trans
(expedient
2020/010272)
(https://vimeo.com/472093692#t=03m13s)
Intervé l’alcaldessa per a dir que aquesta proposta, que inicialment s’havia duit des de l’equip de
govern, ha estat signada per tots els portaveus dels grups municipals i, que, per tant, serà una
proposta conjunta.
Es tractava de la proposta de l’Àrea Socioeducativa i de Dinamització Econòmica (Servei
d’Igualtat i Cooperació), de dia 8 d’octubre de 2020, dictaminada a la Comissió Informativa
Socioeducativa i de Dinamització Econòmica, en sessió extraordinària celebrada el dia 15
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d’octubre de 2020, amb els vots a favor del PSM (2), del PSOE (1) i d’UP-GxC (1); i amb les
reserves de vot del PP (2) i Cs ( 1).
La senyora Gener Marquès dona compte de la proposta amb el mateix contingut que la
dictaminada i que s’ha convertit en una proposta conjunta, signada pels portaveus; i que diu:
«ASSUMPTE: MANIFEST DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL DIA INTERNACIONAL
DE LA DESPATOLOGITZACIÓ DE LES PERSONES TRANS
El 22 d'octubre és un dia de reivindicació dels drets de les persones trans i, especialment de
la depatologització del seu col·lectiu. La transsexualitat, a partir del 2022, passarà de ser una
malaltia a ser una incongruència de gènere, segons l'OMS. La tardança a despatologitzar la
població trans i el fet de convertir-ho en una incongruència de gènere demostra clarament la
constant lluita que viuen aquests col·lectius, i tot el camí que ens queda enfront de la seva
despatologització i la seva visibilitat.
En virtud de les facultats que m'han estat conferides al Ple de l'Ajuntament;
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Primer. Que l'Ajuntament de Ciutadella aprovi el manifest adjunt i el llegeixi públicament el
dia 22 d'octubre.
Segon. Que el faci extensiu a la resta de la ciutadania per si s'hi volen sumar.

No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
A continuació es transcriu la declaració, la qual és llegida, en sessió plenària, per la regidora
d’Igualtat i Cooperació:
«DECLARACIÓ
INSTITUCIONAL
DEL
DIA
DESPATOLOGITZACIÓ DE LES PERSONES TRANS

INTERNACIONAL

PER

LA

El 22 d'octubre és un dia de reivindicació dels drets de les persones trans i, especialment de
la despatologització del seu col·lectiu. La transsexualitat, a partir del 2022, passarà de ser
una malaltia a ser una incongruència de gènere segons l'OMS. La tardança a despatologitzar
la població trans i el fet de convertir-ho en una incongruència de gènere demostra clarament
la constant lluita que viuen aquests col·lectius, i tot el camí que ens queda enfront de la seva
despatologització i la seva visibilitat.
El 15 de març de 2019 la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals va
publicar el resultat d'una enquesta feta al col·lectiu trans que fa pensar. Es va publicar que el
42% de les persones enquestades havien patit en qualque moment de les seves vides
amenaces o maltractament psicològic l'any 2018. Molt major és el percentatge de persones
que van ser insultades per la seva condició, el 70%. A la pregunta de si havien estat víctimes
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d'assetjaments, el 31% va respondre afirmativament, i un intolerable 42% va expressar
dificultats per a l'accés al treball.
Aquesta és una de les imatges que ens deixa la transfòbia, el fet de despatologitzar la seva
condició; però no és, ni tan sols de prop, l'única barrera que han de superar... El col·lectiu
trans, com tants altres col·lectius de risc, s'enfronten a l'atur, l'exclusió social, la falta de
referents i, fins i tot, la negació del seu propi dret a ser. És per això que creiem fermament en
la necessitat d'educar en matèria de diversitat sexual i de gènere a la societat. Els
adolescents i els joves mereixen tenir referents positius en el desenvolupament de les seves
identitats, i allunyar la seva imatge de la patologització.
A les Illes Balears la Llei 8/2016 de 30 de maig, innovadora, garanteix els drets del col·lectiu
LGTBI i prohibeix tot acte de discriminació per raó d'orientació sexual o identitat de gènere. Al
nostre estat, els empara l'article 14 de la Constitució Espanyola i, dintre de la comunitat
europea, el Tractat de la Unió Europea i nombrosos reglaments i directives que prohibeixen
la discriminació per raó d'orientació sexual i identitat de gènere. No obstant això, encara ens
falta per redefinir un marc estatal que protegeixi el col·lectiu LGTBI i, en especial les
persones trans. Necessitam una llei que, clarament, defensi l'autodeterminació de gènere,
que reguli els seus drets i les llibertats, i que lluiti contra la discriminació de les persones
trans. Necessitam una llei que protegeixi les persones trans de l'odi i la intolerància, una llei
on l'eix fonamental sigui l'educació i la sensibilització de la població, una llei que garanteixi el
dret a rebre una atenció primària que no impliqui segregació ni praxis patologitzants, que
atemptin contra els principis d’igualtat i de no-discriminació,
Com bé va dir Edgar Núñez, president de l'Associació Lánzate LGTBI+ de la comunitat
autònoma de les Illes Canàries: «Els armaris es construeixen amb prejudicis i és tasca de
tota la societat contribuir a obrir portes i desmuntar-los, perquè els nostres joves s'ho
mereixen. I l'armari trans és el més dur, el més feixuc i el que més ajuda necessita.»
Erradiquem la ignorància, desmuntem armaris i lluitem com a societat per eliminar la
transfòbia. Una societat equitativa serà el resultat d'un treball conjunt.
Per tot això:
1. L'Ajuntament de Ciutadella se suma al Dia internacional per a la despatologització trans, i
es postula per la defensa dels drets i de les llibertats de les persones trans i la seva
despatologització, i rebutja qualsevol mena de discriminació, violència o odi contra les
persones trans.
2. L'Ajuntament de Ciutadella treballarà per garantir els drets d'aquests col·lectius i ajudar a
visibilitzar-los.»
No hi ha intervencions.
Acord
Se sotmet la proposta conjunta a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
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4. Proposta d’aprovar l’anul·lació i els descàrrecs 2, 4, 7, 8, 9 i 10/2020, i d’aprovar els
descàrrecs 5 i 6/2020 (expedient 2020/004427) (https://vimeo.com/472093692#t=08m40s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
de Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de dia 5 de maig de 2020, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i de Seguretat Ciutadana, en sessió extraordinària
celebrada el 16 d’octubre de 2020, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vot
(PP i Cs), que diu:
«Vistes les propostes de descàrrecs que es detallen a continuació:
Descàrrec
2/2020
4/2020
7/2020
8/2020
5/2020
6/2020
9/2020
10/2020

Import
74.250,71
105.597,60
159,52
1.967,58
15.696,44
3.590,49
10.399,04
4.693,05

Exercicis
1990 a 2019
2011 a 2019
2013 a 2015
2016 a 2019
2017 a 2019
2015 a 2018
2011 a 2019
2010 a 2019

Motiu
Liquidacions incorrectes
Liquidacions incorrectes
Liquidacions incorrectes
Liquidacions incorrectes
Liquidacions anul·lades per Junta de Govern
Liquidacions anul·lades per Junta de Govern
Crèdits incobrables
Crèdits incobrables

I que s’han presentat per l'empresa col·laboradora RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE
TRIBUTOS LOCALES SL, d’acord amb els motius, els informes i les circumstàncies que
s’adjunten a les liquidacions de la proposta;
Vist que en la proposta del Servei de Recaptació consta que aquestes liquidacions
pertanyen als exercicis anteriors a l’exercici corrent i, per tant, l’òrgan competent per aprovar
el descàrrec és el Ple de l’Ajuntament; i, vist l'informe emès pel cap de Rendes de data del 405-2020, i la prèvia fiscalització econòmica i financera que correspongui per part
d’Intervenció; el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Aprovar l’anul·lació i el descàrrec de les liquidacions detallades en les relacions
següents, d’acord amb els informes i les circumstàncies que consten als informes:
Descàrrec
2/2020
4/2020
7/2020
8/2020
9/2020
10/2020

Import
74.250,71
105.597,60
159,52
1.967,58
10.399,04
4.693,05

Exercicis
1990 a 2019
2011 a 2019
2013 a 2015
2016 a 2019
2011 a 2019
2010 a 2019

Motiu
Liquidacions incorrectes
Liquidacions incorrectes
Liquidacions incorrectes
Liquidacions incorrectes
Crèdits incobrables
Crèdits incobrables

b) Aprovar el descàrrec de les liquidacions detallades en les relacions següents,
d’acord amb els informes i les circumstàncies que consten als informes:
6

Descàrrec
5/2020
6/2020

Import
15.696,44
3.590,49

Exercicis
2017 a 2019
2015 a 2018

Motiu
Liquidacions anul·lades per Junta de Govern
Liquidacions anul·lades per Junta de Govern

c) Notificar l’acord que s’adopti a l’empresa col·laboradora de recaptació REGESTRIL
SL.
Açò no obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
No hi ha intervencions.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per tretze (13) vots a favor (7 PSM MxM, 4
PSIB-PSOE Ciutadella i 2 UP-GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana GOMILA LLUCH, el
senyor José LÓPEZ BOSCH, la senyora Laura ANGLADA SEARA, el senyor Andreu CARDONA
MIR, la senyora Maria Jesús BAGUR BENEJAM, el senyor Pere FIOL BENEJAM, el senyor
Damià MOLL CARDONA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Gràcia
MERCADAL MARQUÈS, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, el senyor Guillermo
Ángel BOSCH LLUFRIU, el senyor Sergio SERVERA MORENO i la senyora Carla GENER
MARQUÈS; i vuit (8) abstencions de vot (5 PP i 3 Cs): les del senyor Antonio Luis JUANEDA
CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER,
el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora María Antonia TALTAVULL
FERNÁNDEZ, el senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA
BAGUR i la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ.
5. Proposta d’aprovar l’anul·lació i els descàrrecs 13 i 15/2020, i d’aprovar els descàrrecs
17 i 18/2020 (expedient 2020/009198) (https://vimeo.com/472093692#t=10m40s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
de Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de dia 16 d’octubre de 2020, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i de Seguretat Ciutadana, en sessió extraordinària
celebrada el 16 d’octubre de 2020, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vot
(PP i Cs), que diu:
«Vistes les propostes de descàrrecs que es detallen a continuació:
Descàrrec
13/2020
15/2020
17/2020
18/2020

Import
1.172,48
7.308,55
34.724,99
9.716,74

Exercicis
2018 a 2019
2011 a 2019
2017 a 2019
2017 a 2019

Motiu
Liquidacions incorrectes
Liquidacions incorrectes
Liquidacions anul·lades per Junta de Govern
Liquidacions anul·lades per Junta de Govern
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I que s’han presentat per l'empresa col·laboradora RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE
TRIBUTOS LOCALES SL, d’acord amb els motius, els informes i les circumstàncies que
s’adjunten a les liquidacions de la proposta;
Vist que en la proposta del Servei de Recaptació consta que aquestes liquidacions
pertanyen als exercicis anteriors a l’exercici corrent i, per tant, l’òrgan competent per aprovar
el descàrrec és el Ple de l’Ajuntament; i, vist l'informe emès pel cap de Rendes de data del
16-10-2020 i la prèvia la fiscalització econòmica i financera que correspongui per part
d’Intervenció; el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Aprovar l’anul·lació i el descàrrec de les liquidacions detallades en les relacions
següents, d’acord amb els informes i les circumstàncies que consten als informes:
Descàrrec
13/2020
15/2020

Import
1.172,48
7.308,55

Exercicis
De 2018 a 2019
De 2011 a 2019

Motiu
Liquidacions incorrectes
Liquidacions incorrectes

b) Aprovar el descàrrec de les liquidacions detallades en les relacions següents,
d’acord amb els informes i les circumstàncies que consten als informes:
Descàrrec
17/2020
18/2020

Import
34.724,99
9.716,74

Exercicis
2017 a 2019
2017 a 2019

Motiu
Liquidacions anul·lades per Junta de Govern
Liquidacions anul·lades per Junta de Govern

c) Notificar l’acord que s’adopti a l’empresa col·laboradora de recaptació REGESTRIL
SL.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
No hi ha intervencions.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per tretze (13) vots a favor (7 PSM MxM, 4
PSIB-PSOE Ciutadella i 2 UP-GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana GOMILA LLUCH, el
senyor José LÓPEZ BOSCH, la senyora Laura ANGLADA SEARA, el senyor Andreu CARDONA
MIR, la senyora Maria Jesús BAGUR BENEJAM, el senyor Pere FIOL BENEJAM, el senyor
Damià MOLL CARDONA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Gràcia
MERCADAL MARQUÈS, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, el senyor Guillermo
Ángel BOSCH LLUFRIU, el senyor Sergio SERVERA MORENO i la senyora Carla GENER
MARQUÈS; i vuit (8) abstencions de vot (5 PP i 3 Cs): les del senyor Antonio Luis JUANEDA
CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER,
el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora María Antonia TALTAVULL
FERNÁNDEZ, el senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA
BAGUR i la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ.
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6. Proposta d’aprovar provisionalment la modificació de l’article 5 de l’Ordenança
fiscal número 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles (expedient 2020/010340)
(https://vimeo.com/472093692#t=11m54s)
Proposta de l’Àrea d’Organització i de Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de dia 14
d’octubre de 2020, dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana,
en sessió extraordinària celebrada el 16 d’octubre de 2020, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i
GxC); i 3 reserves de vot (PP i Cs).
El regidor delegat, el senyor López Bosch, recorda que l’anterior proposta ha estat esmenada en
data del 22 d’octubre de 2020 i que resulta segons el que es transcriu a continuació:
“Atès que el Ple de l'Ajuntament celebrat dia 14-05-2020 va aprovar el Pla de mesures socials i
econòmiques COVID-19, en el qual es preveu, en el Bloc 2 de mesures fiscals, econòmiques i
pressupostàries, la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns
immobles, per l'augment de les bonificacions potestatives;
Vista la providència d'inici de l'expedient i l'informe conjunt de Secretaria i d’Intervenció de dia
14-10-2020, favorable a la proposta de modificació plantejada i que consta a l'expedient;
PROPÒS al Ple de l'Ajuntament l'adopció de l’acord següent:
Primer. Modificar provisionalment l'article 5 de l'Ordenança fiscal número 1 reguladora de
l'impost sobre béns immobles, el qual passarà a tenir la redacció que es transcriu en aquest
acord.
Segon. Sotmetre l'expedient al tràmit d'informació pública, mitjançant anunci en el tauler
d'anuncis, al web de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, durant el termini
de 30 dies, per tal que els interessats pugui examinar-lo i presentar les reclamacions que
estimin oportunes. En cas de no presentar-se'n, es considerarà aprovada definitivament la
modificació.
"Article 5è Bonificacions
1. Gaudiran d’una bonificació en la quota íntegra de l’impost, sempre que així se
sol·liciti pels interessats abans de l’inici de les obres, els béns immobles que
constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, de construcció i de
promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat, segons el
barem següent:
VPO: 90%
Resta d’immobles :50%
El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu
següent a aquell en què comencin les obres fins al posterior a l’acabament
d’aquestes, sempre que durant aquest temps realitzin obres d’urbanització o de
construcció efectiva, i que en cap cas podrà excedir de tres períodes impositius.
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Per gaudir de la bonificació esmentada, les persones interessades hauran de complir
els requisits següents:
a) Acreditar que la empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, de construcció i de
promoció immobiliària, i que ho farà mitjançant presentació dels estatuts de la
societat.
b) Acreditar que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat, el
qual es farà mitjançant certificació de la persona encarregada de l'administració de la
societat, o fotocòpia del darrer balanç presentat davant l’AEAT, a l’efecte de l’impost
sobre societats.
c) La sol·licitud de la bonificació s’ha de formular abans de l’inici de les obres.
S’haurà d’aportar fotocòpia de la llicència d’obres o de sol·licitud davant l’Ajuntament.
2. S’estableix una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost per a habitatges
de Protecció Oficial i equiparables, durant els tres períodes impositius següents al de
l’atorgament de la qualificació definitiva i del 30% de bonificació en els tres següents.
La bonificació es concedirà a petició de la persona interessada, i podrà efectuar-se
en qualsevol moment anterior a l’acabament dels tres períodes impositius de duració
d’aquesta. Farà efecte, en el seu cas, des del període impositiu següent a aquell en
què se sol·liciti.
3. Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota íntegra de l’impost els béns
de naturalesa rústica de les cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la
terra, en els terminis establerts a la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim
fiscal de les cooperatives.
4. Gaudiran d’una bonificació del 60% de la quota íntegra de l’impost els subjectes
passius que siguin titulars d’unitats familiars nombroses i els seus ingressos de les
quals siguin inferiors a 5’5 vegades l’IPREM (indicador públic de renda d’efectes
múltiples), respecte a aquells bíns immobles que constitueixin el seu domicili
habitual, sobre la quota líquida meritada de l'impost, pels primers 55.000 euros del
valor cadastral. El document que acrediti que són família nombrosa haurà d’estar en
vigor, com a mínim, durant tot el període impositiu a bonificar.
S’entén per renda anual de la unitat familiar la totalitat del saldo net de rendiments i
d’imputacions de renda, calculat de conformitat amb el previst a la normativa de
l’IRPF, de tots i cada un dels membres que la formen.
S’entén com a habitatge habitual de la unitat familiar aquell immoble on constin
empadronats els membres d’aquesta durant tot el període impositiu a bonificar. A
més, la unitat familiar no podrà tenir propietats que, en conjunt, el valor cadastral de
les quals superin els 90.000€.
La declaració d’ingressos de la unitat familiar s’haurà d’aportar juntament amb la
sol·licitud d’aquest benefici fiscal, haurà de ser actualitzada anualment i abans de dia
1 de setembre de cada exercici.
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La bonificació es concedirà a petició de la persona interessada, a la qual haurà
d’adjuntar la documentació necessària per tal de gaudir del benefici l’any següent.
5. S’estableix una bonificació de fins al 95% de la quota íntegra de l'impost, als
immobles en els quals es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades
d'especial interès o d’utilitat municipal pel fet de concorre-hi circumstàncies socials,
culturals, històriques i artístiques o de foment d'ocupació que justifiquen aquesta
declaració.
La declaració esmentada correspondrà al Ple de la corporació i s’acordarà, amb la
sol·licitud prèvia del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus
membres.
Aquesta bonificació podrà atorgar-se a immobles en els quals es realitzen activitats
esportives o de foment de la cultura, l’oci, la protecció del medi ambient o altres
d’interès socials per part d’associacions sense ànim de lucre o d’entitats similars.
Només es bonificarà l’impost a aquelles parts de l’immoble que es destinin a la
realització d’aquestes activitats.
La bonificació es concedirà a petició de l’associació o entitat interessada. El termini
de presentació de sol·licituds serà fins al 31 de gener de l’exercici en què hagi de
tenir efectes la bonificació que, en tot cas, s'atorgarà en referència a la situació de
dia 1 de gener de cada exercici.
A la sol·licitud haurà d'adjuntar-se:
•

•
•

Model de declaració responsable en la qual s’expressarà que l’entitat que fa
sol·licitud no té ànim de lucre i que està registrada al Registre Entitats de la
CAIB i l’Ajuntament de Ciutadella. En aquesta s’expressarà la referència
cadastral del bé objecte de la bonificació.
Memòria justificativa de l’activitat que es desenvolupi i que fonamenti la
concurrència dels elements que, en judici del sol·licitant, justifiqui
l’atorgament de la bonificació.
Declaració d’alta presentada davant l’Agència Estatal d’Administració
Tributària en l’exercici de les activitats que es desenvolupen a l’immoble
(model 036).

6. S’estableix una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost als béns
immobles destinats a habitatge (nous i existents) en els quals s’hagin instal·lat
sistemes voluntaris per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol.
Es considerarà voluntària tota aquella instal·lació d’aprofitament del recurs provinents
del sol que no sigui obligada per normativa i, en cas de ser-ho, quan estigui
dimensionada de tal forma que el percentatge de cobertura de la demanda d’aigua
calenta sanitària (en el cas d’instal·lacions solars tèrmiques) o la seva potència
màxima instal·lada (en el cas d’instal·lacions solars fotovoltaiques) sigui superior a la
mínima requerida per la normativa específica en la matèria.
Es podrà bonificar l’IBI en els casos següents:
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a) Bonificació per la instal·lació de sistemes de producció d’energia elèctrica
fotovoltaica:
• Quan la instal·lació d’un bloc edificatori plurifamiliar iguali o superi els 300
Wp de potència elèctrica màxima per unitat funcional (són unitat funcional
cadascun dels habitatges).
• Per al cas d’habitatges unifamiliars, per poder gaudir de la bonificació,
s’estableix un mínim de potencia elèctrica màxima a instal·lar de 1000 Wp.
b) Bonificació per la instal·lació de sistemes de producció d’aigua calenta
amb sistemes de plaques solars tèrmiques:
Gaudiran de la bonificació els immobles on s’instal·li un sistema per a
l’aprofitament tèrmic de l’energia solar que cobreixi un mínim del 60 % de la
demanda total anual d’aigua calenta sanitària de l’immoble.
La bonificació s'aplicarà en tots els casos que hagin fet la instal·lació, durant els tres
períodes impositius següents a la instal·lació.
S’estableixen els límits següents a la bonificació:

•
•
•

La bonificació màxima serà de 300 € anuals de la quota íntegra de
l’impost.
En cap cas l’import bonificat podrà excedir el 60 % del cost total de la
instal·lació.
En el supòsit d’immobles on s’instal·lin les dues tecnologies [apartats a) i
b) anteriors], únicament serà bonificable un màxim del 50 % de la quota
íntegra de l’impost.

La bonificació haurà de ser sol·licitada per la persona interessada, mitjançant
instància de part, amb l’acreditació de la llicència urbanística corresponent, la
declaració responsable d’obres o comunicació prèvia d’inici d’obres, així com el
certificat, signat per un tècnic competent, d'acabament de les obres de la instal·lació
per a l'aprofitament d'energia provinent del sol, certificació del compliment dels
paràmetres que s’estableixen als apartats a) i b) d’aquest article i el cost real total de
la instal·lació.
No serà procedent la bonificació quan la instal·lació dels sistemes per a
l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol sigui obligatòria d'acord
amb la normativa específica en la matèria.
L’Ajuntament de Ciutadella podrà inspeccionar d’ofici, i amb caràcter previ a
l’atorgament de la bonificació, les instal·lacions que la justifiquen, sempre que ho
consideri necessari.
7. El gaudiment d’aquestes bonificacions és incompatible amb qualsevol altre
benefici fiscal en l’impost sobre béns immobles que pogués correspondre al subjecte
passiu o a l’immoble.
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La resolució de la concessió o denegació d’aquestes bonificacions correspondrà a
l’Alcaldia o, en cas de delegació de competències, a la Junta de Govern."

No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.”
Intervencions
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/472093692#t=16m54s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/472093692#t=18m10s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/472093692#t=18m52s)
Acord
Se sotmet la proposta esmenada a votació, que S’APROVA per devuit (18) vots a favor (7
PSM MxM, 4 PSIB-PSOE Ciutadella, 2 UP-GxC i 5 PP): els de la Senyora Alcaldessa, Joana
GOMILA LLUCH, el senyor José LÓPEZ BOSCH, la senyora Laura ANGLADA SEARA, el
senyor Andreu CARDONA MIR, la senyora Maria Jesús BAGUR BENEJAM, el senyor Pere
FIOL BENEJAM, el senyor Damià MOLL CARDONA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA,
la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la senyora Maria Alexandra MOLL
TALTAVULL, el senyor Guillermo Ángel BOSCH LLUFRIU, el senyor Sergio SERVERA
MORENO, la senyora Carla GENER MARQUÈS, el senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS,
la senyora Juana María PONS TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER, el senyor
Juan David BENEJAM ESCANELLAS i la senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ; i
tres (3) abstencions de vot (Cs): les del senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el
senyor Jaume ANGLADA BAGUR i la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ.
7. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) sobre les entrades de viatgers als nostres
ports i a l’aeroport (expedient 2020/010198) (https://vimeo.com/472093692#t=20m50s)

El senyor Anglada Bagur, portaveu, dona compte de la moció del Grup Municipal Ciudadanos
(Cs), amb registre d’entrada telemàtic 016154 de dia 7 d’octubre de 2020, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i de Seguretat Ciutadana, en sessió extraordinària
celebrada el 16 d’octubre de 2020, amb 1 vot a favor (Cs); i 6 reserves de vot (PSM, PSOE,
GxC i PP), que, una vegada esmenada pel regidor mateix, diu:

«PROPOSTA D’ACORD DE Cs CIUTADELLA SOBRE LES ENTRADES DE
VIATGERS ALS NOSTRES PORTS I AEROPORT.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
La situació del sector turístic a Balears en general i a Menorca en particular per mor de la
crisi sociosanitària només es pot definir com a crítica. La pandèmia de la covid-19 ha
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provocat una situació mai viscuda per aquest sector i que ha posat en perill la continuïtat de
l’activitat a moltes empreses i també la de molts de llocs de feina, a part d’una inseguretat
manifesta als residents de la nostra illa, que, abans de començar la temporada turística
d’aquest estiu, estàvem lliures o pràcticament lliures de covid.
La situació d'estat d'alarma i les successives mesures adoptades en l'àmbit turístic han frenat
irremeiablement l’activitat del sector, motor de l’economia balear i menorquina. El turisme a
ca nostra s'ha vist molt ferit amb motiu de l’establiment de les mesures adoptades per la
gestió d’aquesta i per les mesures i polítiques dutes a terme pels principals països emissors
de turistes amb destinació cap aquí. Mesures i polítiques en consonància a l’augment dels
casos de covid que s’anaven produint dins els mesos de temporada alta, pensam que per la
manca del control que avui volem exposar. Entenem que no basten la presa de temperatura i
omplir un qüestionari. I és que, a dia 5 d’octubre (data de quan preparam aquesta moció) i
segons el web d'Ibsalut, els casos totals confirmats de covid per PCR a Balears són de
14.483; 324 d’aquests a Menorca i 174 a Ciutadella. Actius: 2.381 (13 a Menorca, 3 a
Ciutadella). Contrasta, per bé, amb la informació a premsa de dia 27 d’agost de 2020, que
deia que aquell dia es confirmaven un total de 525 nous casos a Balears en les darreres
hores. En aquells moments, a Menorca, hi havia 3 persones ingressades a l’Hospital Mateu
Orfila, però també altres 145 persones infectades que eren al seu domicili, ateses per Atenció
Primària. ¿Què vol dir açò?
Per a nosaltres és un fet innegable que l’arribada de turistes va disparar el marcador
pràcticament de 0 que teníem (només 2 casos en vigilància a tot Menorca dia 26 de juny) i
després de molts de dies sense que hi hagués cap nou contagi postconfinament o mentre
acabava... a haver-hi, a Menorca, 148 casos en temporada turística alta, just amb 2 mesos
de tenir ports i aeroport oberts, sense cap més tipus de control sanitari que el que hem
comentat. Ara, tornam a davallar en casos de covid amb la partida dels visitants. Entenem,
però, que el problema no són els visitants (si féssim açò entendríem que el turisme és el
problema en aquest cas... i el turisme és del que vivim). Nosaltres feim responsables, com
deim, la falta de controls o a la falta dels controls adients a ports i aeroports. És indefugible.
De fet, i és per aquest motiu que entenem que Alemanya manté Menorca a la “llista negra”
(fa mal al cor sentir-ho) fins al dia 14 d’octubre, tot i tenir una tassa d’infectats similar a la
nostra. No ens veuen com un lloc segur. I, desgraciadament, no és l’únic país (que té
destinació turística a Espanya) que ens veu així.
Com hem dit, durant els mesos que han transcorregut des des començament de la
pandèmia, s'han intentat dotar les Illes de mesures (creim que insuficients) que garantissin la
seguretat de la nostra destinació, però, com acabam de posar d’exemple, sense aconseguir
l’objectiu. En aquest moment hi ha una profunda crisi en el sector turístic amb unes
previsions nefastes per com queda de poc d’aquesta temporada, i tampoc el futur no és gaire
esperançador sense tenir encara la ciència, les vacunes llestes i a disposició. Hem de cercar,
idò, mesures més ràpides i plausibles; és a dir, ser més pràctic i efectiu.
La situació d’extrema fragilitat que està vivint un sector que és d’importància vital per a
l’economia a la nostra comunitat autònoma es veurà agreujada de forma immediata en haver
d'enfrontar-nos a una "temporada baixa" (hivern 2020 / 2021) que es perfila com la més
complexa i incerta que es recorda. I és que, com deim, la temporada que ara està acabant no
ha aconseguit, gens ni mica, complir les expectatives dins el context de crisi sociosanitària, i
ara toca afrontar sa citada "temporada baixa” sense cap garantia, si no s’hi troba una
solució... encara que sigui temporal, tal com nosaltres exposarem avui. La situació en què
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ens trobam actualment, idò, requereix mesures que garanteixin la confiança del turista cap a
nosaltres. Per ara i per a la pròxima temporada d’estiu. I aquest és el què d’aquesta proposta
d’acord.
Recordarem explícitament pel tema que avui ens ocupa que ja vam posar damunt la taula,
com a grup municipal, que el Govern de les Illes Balears hauria d’haver implementat les
mesures correctores necessàries per garantir la seguretat dels nostres visitants, i ens consta
que ho intenta (encara que amb poc èxit, de moment); però tampoc no ens hem d’oblidar
dels residents. Es fa necessari redoblar els esforços quant a seguretat per tal d’conseguir la
reactivació de la nostra economia, i del benestar i de la tranquil·litat dels residents a ca
nostra. Per açò, paral·lelament, també s’ha d’aconseguir la implicació i el suport del Govern
central i, fins i tot, de la Unió Europea. Així, mentre les ajudes o les mesures es concreten i
arriben els recursos, el Govern ha de posar els mitjans necessaris per garantir l’activitat
econòmica segura en el seu conjunt i, específicament, a la turística, atès el pes que aquesta
té en el conjunt de la nostra economia i l’efecte dinamitzador que té cap a altres sectors
econòmics; i res millor per dinamitzar el sector, que la seguretat de tothom. Per tot açò, i
davant l’entrada imminent de la, ja dita, "temporada baixa” i també de la futura temporada
d’estiu 2021, i per tal d'evitar la destrucció d'empreses i d’ocupació que, de manera directa i
indirecta, estan lligades al sector turístic, hem d’adoptar mesures que impliquin el
manteniment de l’activitat d'aquest sector: mesures de seguretat més rigoroses i concretes, a
fi que, ara sí, siguem un destí turístic segur i un lloc per viure al més lliures possible de la
pandèmia que patim globalment.
A més, hem d’afegir, com ja hem comentat, que aquí, en aquest consistori, en el Ple des
passat mes de juliol, aquest grup municipal ja va presentar una moció, aprovada per
unanimitat, que demanava exactament el següent: 1: Adoptar totes les mesures necessàries
per garantir la seguretat sanitària i, per tant, exercir el control sanitari efectiu (proves PRC) a
tots els passatgers que arribin a través dels nostres ports i l'aeroport a l'illa de Menorca. 2:
Proporcionar els mitjans necessaris per fer el control sanitari per evitar possibles contagis i
reobertures amb motiu de l’arribada de passatgers a través dels ports i l’aeroport de la nostra
illa. 3: Actuar de forma ràpida i immediata en els casos en què es detectin persones amb
símptomes de contagi en els nostres ports i aeroport (entenem que aquests tres punts no
s’han duit, ni de bon tros, prou a terme). Avui, idò, demanarem, mitjançant aquesta proposta
d’acord, ampliar o actualitzar el votat aquell dia, i ho especificarem a fi que es pugui aplicar al
més prest possible.
Per altra banda, volem reconèixer la bona voluntat d’aquest ajuntament envers la
problemàtica de la covid, i així ho reconeixem obertament sense voler fer mai política de la
pandèmia. Ara bé, també és cert que, com deim, pel motiu que sigui, no es va fer cas o no es
va poder fer cas de les tres coses que demanàvem en el seu moment a la moció abans
mencionada. Per sort, els temps canvien i també les formes de detecció d’aquest virus...
I per enfilar el que tractam, primer volem recordar expressament que el conseller de Sanitat
de la comunitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero (des que valoram les seues aportacions i
valoracions mèdiques, no polítiques, en què no hi entram) va anunciar la compra de dos
milions de tests ràpids, capaços de detectar persones contagiades amb SARS-CoV-2 i que
no tenen res a veure, aquests nou tests, amb els ja coneguts tests ràpids que cerquen
anticossos amb una gota de sang del pacient. Es tracta d'unes noves proves ràpides
d'antígens, que resulten més fiables, còmodes i econòmiques, i que creim que podrien tenir
un impacte molt positiu en el control de sa pandèmia, ja que són, almanco, compaginables
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amb les proves PCR. A més, entenem que és una bona notícia, el Govern Balear també
disposa de 150.000 unitats d’aquest tipus de test i ha n’encarregat uns 200.000 més, segons
informació apareguda als mitjans de comunicació de dia 1 d’octubre.
El segon que volem recalcar, ja acabant i fent un bot enrere en el temps, és que el Govern
central va aixecar les restriccions de mobilitat a tot el país quan va donar per finalitzat l’estat
d'alarma, dia 21 de juny, sense aplicar, però, els ja citats abans controls d'entrada i als
nostres territoris... I així continua, malauradament, a dia d’avui –font principal dels problemes
de rebrots de covid a Menorca des del nostre nostro punt de vista. I és que des de l’1 de juliol
no hi ha controls en els ports i en els aeroports amb PCR fetes en origen (ni cap altre
darrerament, pel que ens diuen els usuaris més habituals) per als viatgers nacionals, i
només, en alguns casos concrets, n’hi ha per als que arriben de fora d'Espanya. A més, no
sabem si el Govern Balear fia emprar prest els test d’antígens mencionats o si pot apostar ja
directament per aquesta mesura específica; i és que la presidenta Francina Armengol ha
assenyalat: “Sempre hem mantingut la importància d'aquests controls (entenem que es
refereix més a les PCR). Ho hem discutit moltes vegades amb el Govern d'Espanya, i encara
no tenim aquesta competència”. Creim que si es demana, per exemple, la cartilla de
vacunes internacional per viatjar a l’estranger, no ha de ser un impediment que es demani el
que avui posam damunt la taula.
Així idò, tal com estan les coses, el risc que entrin persones positives de covid que posin en
perill la situació pràcticament sanejada altra vegada ja de Menorca, continuarà existint,
especialment en aquells vols que procedeixen de les comunitats espanyoles (no es pot rallar
ara de vols estrangers pels motius obvis ja comentats) més afectades per la segona onada
de covid-19, com són la madrilenya o la catalana, que també són les que més venen a
Menorca. Val a dir, a manera de simple informació que podria ser vinculant, que el Govern
andalús, per exemple, amb devers 1.600 contagis a l’actualitat entre els seus vuit milions
d'habitants, tot i que no limitarà l’arribada de madrilenys amb segona residència a qualsevol
de les vuit províncies de la comunitat, sí que ha assenyalat que monitoraran els habitatges
d'aquests ciutadans si es reactiven els contagis. Però nosaltres avui no demanarem aquesta
mesura (només informativa i segurament inviable aquí per la falta de personal que s’hi puguin
dedicar). Nosaltres, per tot l’exposat i detallat fins aquí i amb l’única intenció de cercar una
solució a un greu problema que afecta tant l’economia com la salut de les persones,
presentam al Ple de l’Ajuntament de Ciutadella la següent:
PROPOSTA D’ACORD:
1.- Des de l’Ajuntament de Ciutadella: instar el Govern de les Illes Balears perquè insti
el Govern Central a adoptar les mesures sanitàries que siguin necessàries per garantir
i promoure Menorca, en concret, i Balears, en general, com a “destinació segura” en
coordinació amb una resposta conjunta nacional i europea, i arribar als acords adients
amb els països emissors des trajectes en origen cap a Menorca i les Balears.
2.- Des de l’Ajuntament de Ciutadella: instar el Govern de les Illes Balears perquè
aquest insti el Govern central per poder demanar a Menorca els controls PCR
actualitzats fets en origen, màxim 48 hores abans d’arribar als nostres ports i aeroport,
a tots els viatgers que ens arribin, independentment que la seva procedència sigui
nacional o internacional.
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3.- Des de l’Ajuntament de Ciutadella: instar el Govern de les Illes Balears perquè
aquest insti el Govern central per poder realitzar a Menorca tests ràpids d’antígens en
els nostres ports i aeroport, com a alternativa o segona opció a les PCR, a aquelles
persones que hagin arribat i no duguin o no tenguin actualitzada (48 hores abans) la
prova PCR que s’haurien d’haver fet en origen, i fer-los abonar (si així ho estipula el
Govern Balear i/o Govern Central) l’import d’aquest test d’antígens.
Intervencions
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/472093692#t=32m03s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/472093692#t=34m47s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/472093692#t=35m47s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/472093692#t=42m15s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/472093692#t=44m52s)
Acord
Se sotmet la moció esmenada a votació, que 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 d’abstenció (7 PSM MxM, 4 PSIB-PSOE Ciutadella i 2 UP-GxC): les de la Senyora
Alcaldessa, Joana GOMILA LLUCH, el senyor José LÓPEZ BOSCH, la senyora Laura
ANGLADA SEARA, el senyor Andreu CARDONA MIR, la senyora Maria Jesús BAGUR
BENEJAM, el senyor Pere FIOL BENEJAM, el senyor Damià MOLL CARDONA, la senyora
Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la senyora
Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, el senyor Guillermo Ángel BOSCH LLUFRIU, el senyor
Sergio SERVERA MORENO i la senyora Carla GENER MARQUÈS.
8. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la construcció i la gestió d’un
escorxador
insular
a
Ciutadella
(expedient
2020/010181)
(https://vimeo.com/472093692#t=46m13s)
El senyor Benejam Escanellas, regidor delegat, dona compte de la moció del Grup Municipal
Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 016166, de dia 7 d’octubre de 2020, dictaminada
a la Comissió Informativa extraordinària de Territori i Entorn i de Serveis Urbans, de dia 16
d’octubre de 2020, amb el vot favorable dels representants del PP (2); i la reserva de vot dels
representants del PSM (2), d’Unidas Podemos (1) i de Cs (1); i que diu que accepta l’esmena a
proposta del PSM MxM i d’UP-GxC.
A continuació, es transcriu la moció esmenada en el sentit de modificar els dos punts d’acord de
la moció:
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«L’Escorxador Municipal de Ciutadella, que va ser construït l’any 1969, registra una gran
activitat en concentrar més del 80 per cent dels sacrificis a Menorca. Les seves instal·lacions
acullen el sacrifici d’uns 50.000 animals a l’any, però amb unes deficients condicions
higienicosanitàries que han motivat la incoació d’expedients sancionadors per diferents
administracions, com el Govern de les Illes Balear,s a través del departament de Seguretat
Alimentària de la Direcció General de Salut Pública.
El nostre grup municipal ha denunciat reiteradament aquestes deficiències i la manca de
manteniment, el deteriorament de les instal·lacions, i també les irregularitats en la gestió de
l’Escorxador, que han estat denunciades a la Fiscalia, amb l’obertura de diligències
d’investigació en seu judicial.
Els diversos informes dels quals es disposa posen de manifest que l’Escorxador és obsolet i
es troba en una situació deplorable, amb importants deficiències pel que fa a l’edifici i al
conjunt dels equipaments, de maquinària i d’instal·lacions, inclús amb risc d’accident per al
personal.
Per tant, atesa la greu situació esmentada i l’impacte que té per al conjunt del sector agrícola
i ramader de Menorca, la conclusió no pot ser altra que la necessitat inajornable de construir
un nou escorxador a Ciutadella, i que aquest sigui d’àmbit insular.
La Conselleria d’Agricultura del Govern de les Illes Balears ha anunciat recentment la
convocatòria de línies d’ajuda per al sector primari en les quals es fixen com a prioritats
donar suport a les despeses corrents dels escorxadors i als projectes d’inversió en la millora
de les instal·lacions i infraestructures; i afavorir els processos d’integració cooperativa. Per la
seva part, el Consell Insular de Menorca té també competències en la matèria i, a més, la de
promoure i finançar l’establiment i la gestió de serveis insulars.
Per tot l’anterior, el Grup Municipal del Partit Popular proposa la moció següent:
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Consell Insular de Menorca a formar
un equip de treball integrat pel Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de Menorca i
els ajuntaments de Menorca, per a establir entre totes les administracions un futur model
de gestió i de finançament insular, i formalitzar els acords que facin possible un
escorxador modern i funcional a Ciutadella.
Segon. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Consell Insular de Menorca i el
Govern de les Illes Balears a fer les dotacions pressupostàries corresponents als seus
pressupostos de l’exercici 2021 per assegurar el funcionament i per realitzar les
inversions necessàries a l’Escorxador de Ciutadella, i reflectir als pressupostos futurs els
acords adoptats pel grup de treball.
Intervencions
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/472093692#t=49m40s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/472093692#t=50m48s)
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Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/472093692#t=56m01s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/472093692#t=1h01m21s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/472093692#t=1h05m43s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/472093692#t=1h08m14s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/472093692#t=1h09m23s)
Acord
Se sotmet la moció esmenada a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
9. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a les beques per a la realització
d’estudis
fora
de
Menorca
(expedient
2020/010374)
(https://vimeo.com/472093692#t=1h12m44s)
La senyora Taltavull Fernández, regidora, dona compte de la moció del Grup Municipal Popular
(PP), amb registre d’entrada telemàtic 016401, de dia 9 d’octubre de 2020, dictaminada a la
Comissió Informativa Socioeducativa i de Dinamització Econòmica, en sessió extraordinària
celebrada el dia 15 d’octubre de 2020, amb els vots a favor del PP (2); i amb les reserves de vot
del PSM (2), del PSOE (1), d’UP-GxC (1) i de Cs (1), i que diu:
«Les conseqüències d'aquesta inesperada pandèmia han deteriorat greument la situació
econòmica de les famílies. Els nostres joves no poden trobar barreres per continuar els
estudis que ja havien iniciat o per accedir-hi per primera vegada; serien pèrdues personals
irreparables, però també per al país.
Els nostres estudiants són el principal actiu de la recuperació del país i han de formar part de
les nostres principals preocupacions sense que pugui deixar-se el seu futur a l'atzar de la
casualitat o la sort. Els responsables polítics hem d'esforçar-nos per donar respostes que
arribin al ventall més gran possible de famílies, i posar a la disposició dels ciutadans tots els
recursos i mitjans per a sortir d'aquesta situació al més aviat possible.
Si, de manera general, els poders públics han d’ajudar a la realització d’estudis fora de l’illa
de residència, en un temps de crisi i de majors dificultats com és l’actual, aquest suport s’ha
d’intensificar per satisfer els drets personals i socials dels ciutadans i de les ciutadanes que
ho requereixen, per tal d’evitar que es produeixi un abandó acadèmic per part dels estudiants
en una situació més desfavorida.
En situacions de crisi els sistemes de beques i d’ajudes a l'estudi han de ser necessàriament
un instrument eficaç per a les famílies que no compten amb els mitjans necessaris perquè els
seus fills accedeixin a l'educació superior.
Són diverses les raons per les quals els joves poden triar seguir estudis universitaris a
centres aliens a l'illa, a qualsevol comunitat autònoma o a l’estranger. Tanmateix, els estudis
són l’avantsala per a l’ingrés dins el món laboral i, en moltes ocasions, el lloc on s’estudia
acaba proporcionant les vies d’accés a la feina professional.
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Per tot l’anterior, el Grup Municipal del Partit Popular proposa la moció següent:
El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta l'equip de govern del Consell Insular a fer els
canvis que siguin necessaris a la convocatòria de beques per a la realització d'estudis fora de
Menorca per tal que tots els estudiants menorquins puguin beneficiar-se per a la realització
d’estudis fora de l’illa, sense cap mena de discriminació en el cas que aquests estudis es
puguin realitzar també dins l’oferta pública de Menorca, si els estudiants trien una universitat
d’un altre territori i es pugui augmentar així el nombre de beneficiaris.»
Intervencions
Intervé la senyora Mercadal Marquès (https://vimeo.com/472093692#t=1h15m41s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/472093692#t=1h16m07s)
Intervé la senyora Taltavull Fernández (https://vimeo.com/472093692#t=1h17m09s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
10. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre una via alternativa a la carretera Me-1 en
el
tram
Ciutadella–Ferreries
(expedient
2020/010338)
(https://vimeo.com/472093692#t=1h17m35s)
El senyor Juaneda Cabrisas, portaveu, dona compte de la moció del Grup Municipal Popular
(PP), amb registre d’entrada telemàtic 016402, de dia 9 d’octubre de 2020; que, una vegada
esmenats els punts d’acord i posteriorment dictaminada a la Comissió Informativa extraordinària
de Territori i d’Entorn i de Serveis Urbans, de dia 16 d’octubre de 2020, amb el vot favorable dels
representants del PP (2); i la reserva de vot dels representants del PSM (2), del PSOE (1),
d’Unidas Podemos (1) i de Cs (1).
Explica que hi ha una proposta d’esmena de l’equip de govern i que ha estat acceptada pel Grup
Municipal Popular, i, diu que, en aquest cas, sí, que es fixi un termini, que s’amplia de 3 a 6
mesos.
La proposta esmenada diu:
«Atès que el tram de la Me-1, Ciutadella-Ferreries, no té cap tipus de via alternativa que
permeti utilitzar-se en cas de bloqueig de la carretera;
Atès que el mes d’agost un accident d’un camió va tallar durant hores aquesta via, situació
que va requerir l’obertura d’un vial per una finca;
Atès que un tall de l’única via que comunica Ciutadella amb la resta de l’illa pot suposar un
greu inconvenient a l’hora d’accedir, per exemple, a l’hospital o a l’aeroport;
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Atès que la reforma de la carretera realitzada per l’actual equip de govern va eliminar el camí
de terra paral·lel que podria fer-se servir en cas d’emergència;
Atès que no es té constància que s’hagi avançat en la recuperació dels camins d’en Kane i
del Nord, que també podrien utilitzar-se com a vies alternatives;
Per tot açò, es proposa l’adopció dels acords següents:
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta l’equip de govern del Consell Insular de
Menorca a estudiar quines alternatives reals hi ha en el tram Ciutadella-Ferreries de la Me-1,
en un termini de 6 mesos
Segon. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta l’equip de govern del Consell Insular de
Menorca a estudiar les possibilitats reals de recuperació dels camins d’en Kane i del Nord,
entre Ciutadella i Ferreries, i una vegada fixades aquestes, establir un calendari de
recuperació d’aquests.
Intervencions
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/472093692#t=1h19m37s)
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/472093692#t=1h20m59s)
Acord
Se sotmet la moció esmenada a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la defensa de l’ordre
constitucional (expedient 2020/010330) (https://vimeo.com/472093692#t=1h23m15s)
La senyora de Olivar Oliver, regidora, dona compte de la moció del Grup Municipal Popular (PP),
amb registre d’entrada telemàtic 016403, de dia 9 d’octubre de 2020, dictaminada a la Comissió
Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió extraordinària celebrada el 16
d’octubre de 2020, amb 2 vots a favor (PP); i 5 reserves de vots (PSM, PSOE, GxC i Cs), que
diu:
«La Constitució Espanyola, secundada pel 88,54% dels espanyols, és el fruit de la Transició
Espanyola, un dels fets històrics i polítics pels quals el nostre país és admirat
internacionalment, perquè es va aconseguir passar d'una dictadura a la democràcia d'una
manera exemplar. La nostra Carta Magna constitueix la norma suprema de l'ordenament
jurídic espanyol i, a més d'establir els drets i deures dels espanyols, fixa les institucions
bàsiques de la nostra democràcia, com són la Corona, les Corts Generals, el Govern i el
poder judicial. Els espanyols i els poders públics estem subjectes al compliment de la
Constitució i de la resta de l'ordenament jurídic, especialment aquells que integren qualsevol
de les esmentades institucions.

21

Així, tant els membres de les Corts Generals i del Govern central, autonòmic o local, així com
els que integren el poder judicial, es comprometen a desenvolupar la seva labor
"cumpliendo fielmente sus obligaciones, con lealtad al Rey y guardar, y hacer guardar,
la Constitución como norma fundamental del Estado” quan prenen possessió del seu
càrrec. D'altra banda, la nostra Constitució també recull la unitat d'Espanya, la separació de
poders, la solidaritat entre regions i CA, i la llibertat (per exemple, per a triar la llengua en la
qual s'expressen o en la qual estudien els seus fills), i la igualtat dels espanyols com a
elements fonamentals del nostre Estat de dret.
En els últims anys, diversos moviments i grups polítics, fins i tot alguns que tenen
responsabilitats de govern i que han jurat "complir i fer complir la Constitució", han posat en
marxa un procés per a liquidar la nostra democràcia i el sistema polític sorgit de l'exemplar
procés de la Transició Espanyola. Per a aconseguir-lo, han posat en dubte la legitimitat de la
nostra Carta Magna, i han establert una falsa relació entre els problemes dels espanyols i els
articles de la nostra llei de lleis; han maniobrat per a estigmatitzar i buidar de contingut les
institucions que ens defineixen com a Estat de dret; i alguns, fins i tot, han arribat a vulnerar
obertament les lleis que tots ens hem donat.
Les notícies que s'han succeït en els últims mesos i setmanes i les declaracions dels
ministres en seu parlamentària posen de manifest com els atacs a la Constitució i a les més
altes institucions de l'Estat, amb el Rei al capdavant, han anat creixent mentre el Govern
d'Espanya no sols ha incomplit la seva obligació de "guardar i fer guardar la Constitució", sinó
que ha virat cap a postulats extrems, pròxims als que agredeixen el nostre ordre
constitucional.
Per tot açò, el Grup Municipal del Partit Popular proposa l’adopció dels següents
acords:
Primer. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella insta el Govern d'Espanya a defensar l'ordre
constitucional i a:
1. Reivindicar la Constitució de 1978, fruit de la Transició Espanyola com a base de la
nostra democràcia i pilar fonamental de l'extraordinària transformació econòmica i
social del nostre país durant els últims 42 anys.
2. Respectar, de manera inequívoca, la separació de poders que constitueix un dels
fonaments del nostre Estat de Dret.
3. Defensar la unitat de la nostra nació i la igualtat, en drets i deures, de tots els
espanyols.
4. Protegir i donar suport a la labor realitzada per totes les institucions de l'Estat, amb el
Rei al capdavant, com a encarnació dels preceptes recollits en la nostra Carta Magna.
Segon. Traslladar aquest acord al president del Govern, i a la presidenta i als portaveus dels
grups polítics amb representació en el Congrés dels Diputats.»
Intervencions

22

Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/472093692#t=1h27m04s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/472093692#t=1h28m25s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/472093692#t=1h31m00s)
Intervé la senyora de Olivar Oliver (https://vimeo.com/472093692#t=1h34m19s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/472093692#t=1h34m43s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que NO S’APROVA per vuit (8) vots a favor (5 PP i 3 Cs): els
del senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, la
senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la
senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ, el senyor Eudimio José CARRASCO
GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA BAGUR i la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ; i tretze
(13) vots en contra (7 PSM MxM, 4 PSIB-PSOE Ciutadella i 2 UP-GxC): els de la Senyora
Alcaldessa, Joana GOMILA LLUCH, el senyor José LÓPEZ BOSCH, la senyora Laura
ANGLADA SEARA, el senyor Andreu CARDONA MIR, la senyora Maria Jesús BAGUR
BENEJAM, el senyor Pere FIOL BENEJAM, el senyor Damià MOLL CARDONA, la senyora
Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la senyora
Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, el senyor Guillermo Ángel BOSCH LLUFRIU, el senyor
Sergio SERVERA MORENO i la senyora Carla GENER MARQUÈS.
12. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre combatre l’ocupació il·legal
d’habitatges, garantir el dret de propietat, la seguretat de les persones i els béns, i la
convivència social (expedient 2020/010349). (https://vimeo.com/472093692#t=1h37m50s)
La senyora Pons Torres, regidora, dona compte de la moció del Grup Municipal Popular (PP),
amb registre d’entrada telemàtic 016458, de dia 10 d’octubre de 2020, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió extraordinària celebrada el
16 d’octubre de 2020, amb 2 vots a favor (PP); i 5 reserves de vots (PSM, PSOE, GxC i Cs), que
diu:
«El passat mes de maig el Partit Popular va presentar en el Congrés dels Diputats una
Proposició de Llei orgànica destinada a combatre l'ocupació il·legal d'habitatges que
garanteixi el dret de propietat, la seguretat de persones i béns i la convivència social. En el
seu articulat s'estableix, entre altres mesures, que la Policia podrà desallotjar l'habitatge
ocupat il·legalment en un termini exprés de 24 hores, sense necessitat d'esperar diversos
mesos com fins ara, i reforça el delicte d'usurpació passant d'una multa a pena de privació de
llibertat d'un a tres anys.
Quan hi ha una ocupació il·legal, hi ha un acte delictiu i hi ha una víctima a la qual es
despulla d'un dret que també té emparat en la Constitució. No pot ser que aquestes
polítiques de canvi es basin a considerar l'ocupació il·legal com una solució vàlida per a una
minoria, quan s'han convertit en un problema per a la majoria.
Combatre l'alarmant i el creixent problema de l'ocupació d'habitatges, lluitar contra les màfies
i la delinqüència associada a aquesta, i garantir, així, la propietat privada, la convivència i la
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seguretat són els motius principals que impulsen aquesta iniciativa normativa en el Congrés
dels Diputats.
Encara que a la darrera dècada han baixat substancialment els terminis judicials per al
desallotjament d'habitatges, el problema de l'ocupació genera alarma en la societat
espanyola i el nombre d'habitatges ocupats no deixa d'augmentar. A més, el fenomen ha
generat la instauració de màfies de l'ocupació i la utilització de molts d'aquests immobles per
a activitats delictives.
La proposició de llei defineix per primera vegada de forma clara l'ocupació il·legal i impedeix
que els ocupes estiguin protegits pel dret fonamental d'inviolabilitat del domicili o pel
concepte d'estatge. D'aquesta manera, s'evita que tinguin la mateixa protecció a la casa que
habiten de forma il·legal i en contra de la voluntat del propietari que el que l'habita de forma
legal. L'autoritat pública podrà desallotjar els habitatges ocupats il·legalment en un termini de
24 hores.
Així mateix, la nova llei reforçarà les penes associades als delictes d'usurpació, que
passarien de multa a privació de llibertat d'un a tres anys, i considera de manera específica la
figura de les màfies d'ocupació.
Així, agilitza el procés penal per a jutjar aquest tipus de delinqüència, i per això modifica la
Llei d'enjudiciament criminal i la Llei del jurat.
D'igual manera, amplia la reforma dels processos civils, aprovada el juny del 2018, perquè
les persones jurídiques propietàries d'habitatges puguin exercir el seu dret amb la mateixa
agilitat que les persones físiques a l'hora de recuperar la possessió de les seves cases. Fins
ara la propietat jurídica de l'immoble dificultava més encara el desallotjament.
La nova normativa, en cas d'aprovar-se, facultarà també les comunitats de propietaris, quan
els ocupants il·legals realitzin activitats prohibides o molestes o incíviques, per a garantir la
correcta convivència veïnal.
A més, considera nul·la la inscripció en el padró municipal quan la persona inscrita sigui un
ocupa il·legal, i modifica per això la Llei de bases de règim local.
Aquesta proposició de llei no regula els desnonaments hipotecaris ni d’arrendament, ni té
com a objectiu regular els coneguts “precaris”, i deixa clar que aquelles persones amb
problemes econòmics o de desocupació no seran considerades com a ocupes.
Per tot això, el grup del Partit Popular proposa al Ple l'adopció dels acords següents:
PRIMER. L’Ajuntament de Ciutadella dóna el seu ferm suport a la Proposició de Llei orgànica
contra l'ocupació il·legal, i per a la convivència veïnal i la protecció de la seguretat de les
persones i coses en les comunitats de propietaris, registrada en el Congrés dels Diputats el
31 de gener.
SEGON. L’Ajuntament de Ciutadella reclama a les forces polítiques amb representació
parlamentària que donin la seva aprovació a aquesta iniciativa normativa antiocupa, pionera
a Espanya, per ser d'interès general i necessària per a corregir un greu problema social i de
convivència generat a causa d'aquesta falsa via d'accés a l'habitatge.
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TERCER. Traslladar aquests acords a la ministra de Justícia, a la vicepresidenta del Govern i
als portaveus parlamentaris dels grups amb representació en el Congrés dels Diputats i en el
Senat. Així com al president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.»
Intervencions
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/472093692#t=1h43m53s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/472093692#t=1h46m17s)
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/472093692#t=1h51m26s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/472093692#t=1h53m22s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/472093692#t=1h57m08s)
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/472093692#t=2h00m04s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/472093692#t=2h02m27s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que NO S’APROVA per vuit (8) vots a favor (5 PP i 3 Cs): els
del senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, la
senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la
senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ, el senyor Eudimio José CARRASCO
GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA BAGUR i la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ; i
tretze (13) vots en contra (7 PSM MxM, 4 PSIB-PSOE Ciutadella i 2 UP-GxC): els de la
Senyora Alcaldessa, Joana GOMILA LLUCH, el senyor José LÓPEZ BOSCH, la senyora
Laura ANGLADA SEARA, el senyor Andreu CARDONA MIR, la senyora Maria Jesús BAGUR
BENEJAM, el senyor Pere FIOL BENEJAM, el senyor Damià MOLL CARDONA, la senyora
Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la senyora
Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, el senyor Guillermo Ángel BOSCH LLUFRIU, el senyor
Sergio SERVERA MORENO i la senyora Carla GENER MARQUÈS.
13. Precs i preguntes (https://vimeo.com/472093692#t=2h04m58s)
Es dóna compte dels precs i de les preguntes següents:
Precs
1. Prec del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic 016995
de dia 19 d’octubre de 2020: (https://vimeo.com/472093692#t=2h05m07s)
«PREC Cs CIUTADELLA SOBRE L’ÚS D’UNA PARCELA AL POLÍGON INDUSTRIAL.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
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Mitjançant la JG de l’Ajuntament de Ciutadella del 5/08/2020 es va acordar lliurar la
subvenció, entre altres entitats, al Fons Menorquí de Cooperació, a qui valoram i agraïm la
feina d’integració social que fa; en aquest cas per la quantitat de 49.270 € per a l’any 2020,
d’acord amb el Pla estratègic de subvencions, i que és, aquesta subvenció (exceptuant la
Fundació Ciutadella Cultura), la més gran, amb diferència, per a entitats d’aquest municipi,
que suposa devers un 36% des total de les subvencions que es lliuren a altres entitats tant
de l’Àrea Socioeducativa, com són: Associació Gent Gran i Pensionistes, Associació
democràtica de Jubilats, Fundació de Persones amb Discapacitat, Enciclopèdia de Menorca,
Associació Desfilada Reis de Ciutadella, Càritas Diocesana centre obert es Barracó, Càritas
Diocesana Taller Mestral, Cercle Artístic Premi Born de Teatre, Cercle Artístic Foc i Fum,
associació Tal i Tal Pedra Viva, Joventuts Musicals, Jazz Obert, Tanagra -Festival de Cine-,
Capella Davídica i Federació d’Escacs; així com de l’Àrea de Territori i entorn, com:
Protectora d’Animals, ECU Cala Morell, Casa de Menorca a Mallorca, ECU Son Blanc i el
GOB. La suma total d’aquestes subvencions a les àrees esmentades puja 137.770 € (sense
comptar, com deim, la Fundació Ciutadella Cultura, que té una concessió directa de 150.000
€). Per tant, ens ha cridat una mica l’atenció que 49.270 € d’aquest total siguin destinats a
només una de les vint-i-una associacions de les dues àrees mencionades; però també que,
en comparació a altres ajuntaments, el de Ciutadella no sigui precisament qui més quantitat
ni tant per cent aporti alan es Fons Menorquí de Cooperació. No ho valoram, només aportam
dades.
A més, voldríem saber, com a oposició que es preocupa del que passa amb els nostres
conciutadans, a l’hora de destinar un espai lliure públic “per promoure tallers i altres
iniciatives que aconsegueixen atracar Ciutadella de les persones que en seran usuàries” en
aquest cas an ets antics usuaris de sa plaça Jamma, si s’ha tingut en compte o no si l’espai
idoni per a tot açò era el del polígon industrial (per les tasques, les que siguin, que s’hi volen
desenvolupar, tot considerant que hi ha altres llocs municipals on duu a terme activitats
educatives i esportives); i també si s’ha tingut en compte o no que els vesins mateixos de la
plaça Jamma de Ciutadella van acudir, fins i tot, al Defensor del Poble per la problemàtica
veïnal amb aquests mateixos usuaris després de denunciar aquesta problemàtica a
l’Ajuntament.
És per aquests temes esgrimits, i no pretenent jutjar en cap caps cap acció més enllà de la
purament informativa, que reclamam, perquè ens sorgeixen diverses incògnites quant al fet
que sigui, com deim, l’adequat o no, que un espai que està ubicat al Polígon Industrial, dins
una zona verda, ara vulgui ser concedit amb les premisses que apuntava a premsa la
Regidora de Serveis d’Atenció al Ciutadà, Igualtat, Consum i Cooperació... I és per tots
aquests dubtes que ens genera açò, i com a grup a l’oposició que reclama informació, que
Cs Ciutadella prega a la regidora de l’àrea esmentada que contesti les preguntes següents a
manera de
PREC:
1. De la subvenció de 49.270 € d’enguany: n’anirà cap part destinada a arranjar la zona
esmentada per donar-li la utilitat que se li vol donar, o, pel contrari, hi haurà altres partides
econòmiques per arranjar la zona? I per quin motiu hi ha tantes diferències d’un any per
l’altre en la subvenció al Fons Menorquí de Cooperació; i, a la vegada: per què som un dels
ajuntaments que manco hi aporta, sobretot, quant a percentatge?
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2. Si a la zona nova es fia donar un ús multiesportiu: s’hi faran banys, dutxes i lavabos? Es
fia posar llum a la zona que s’habilitarà per a les futures activitats?De quina manera se
sufragarien aquestes inversions?
3. Com que els usos esportius a l’aire lliure són compatibles amb les zones verdes: Ha estat
damunt la taula de l’equip de govern la possibilitat que fos un altre lloc que no sigui al polígon
industrial allà on se podrien reubicar aquests usuaris? En cas afirmatiu: quin o quins llocs
s’havien pensat i per què s’ha decidit finalment per aquest?
4. Hi ha cap zona al Polígon Industrial, o a les proximitats, que sigui catalogada com a zona
esportiva que no s’empri per a aquest ús (esportiu)? Si és que sí: Quina i per què no s’hi
empra com a tal? I s’ha pensat en els camps municipals de futbol o el poliesportiu per fer un
ús adient per a aquests usuaris? Per què?
5. Quin tipus d’activitats o de tallers es tenen prevists dur a terme a la zona esmentada i com
se’n farà la gestió d’horaris i usos? I, a la vegada, quines seran les normes de convivència
que es fien redactar perquè es facin aquests usos?
6. Què vol dir exactament la regidora quan comenta que s’aplicaran “normes d’ús amb les
quals ningú se senti exclòs”? Se sent o se sentia qualcú exclòs. Qui i per què? I si es fien fer
tallers educatius: s’ha pensat, per exemple, en l’Escola d’Adults com a lloc on dur-se a
terme? Per què?
7. Creu la regidora que es complien, abans a la plaça Jamma, i que es compleixen ara, totes
ses mesures higièniques i de seguretat que obligava o obliga la normativa sanitària de cada
moment, sobre tot a dia d’avui, que ja es va començar a emprar (ens consta) la zona
esmentada del Polígon? Per què?
8. Li han arribat queixes sobre el canvi d’ubicació d’aquests usuaris, dels empresaris o
treballadors del Polígon? Si és que sí: quines? I quines mesures, atesa una hipotètica
reincidència, es fien prendre si es repeteixen certs actes conflictius del passat ara a la zona
del polígon industrial quan se’n pugui ja fer un ús correcte?
9. Ha tingut en consideració la regidora, a l’hora de reubicar als usuaris que comentam en
una nova zona, que el Defensor del Poble va donar la raó als vesins de la plaça Jamma quan
va sorgir la problemàtica amb aquests usuaris en aquella plaça? Es podia arreglar la
problemàtica sense que intervingués el Defensor del Poble?Quina opinió li mereix que els
vesins haguessin de recórrer fins i tot a aquesta figura?
10. Per què el tercer requeriment del Defensor del poble que fa a l’Ajuntament de Ciutadella
no és a l’expedient on hi consten l’inici d’actuació, el primer requeriment i el segon, quan el
tercer és precisament el que contesta l’alcaldessa (número 18009931) al es Defensor del
Poble mateix? Què posa aquest tercer requeriment? On és i si ens el pot passar?
11. Quan diu la regidora de l’Àrea: “Aquests col·lectius no reben la informació necessària”, a
quina informació es refereix? Qui l’ha de donar aquesta informació i per què no ha arribat fins
ara? I quan diu que s’ha “convertit en una oportunitat en tost d’un conflicte”, a què es refereix
exactament: al canvi d’ubicació i a les futures activitats integradores a dur-se a terme o a
altres coses? Quines, en aquest cas?
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12. També entenem que hi ha altres col·lectius, ja que la regidora ralla en plural a la premsa,
que tampoc reben la informació necessària: quins? Podria passar que altres col·lectius,
independentment de la ben valorada, per a nosaltres, feina d’integració que fa el Fons
Menorquí de Cooperació, i a fi d’aconseguir més lícita i necessària integració social, reclamin
també una zona per a ells? Com actuaria llavors l’equip de govern: també els destinaria una
zona d’usos o es considerarien altres possibilitats? En aquest cas, quines?
Jaume Anglada Bagur
Portaveu Grup Municipal Cs Ciutadella»

Intervencions
Intervé la senyora Gener Marquès (https://vimeo.com/472093692#t=2h08m17s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/472093692#t=2h09m33s)
Intervé la senyora Gener Marquès (https://vimeo.com/472093692#t=2h09m47s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/472093692#t=2h09m57s)
Intervé la senyora Gener Marquès (https://vimeo.com/472093692#t=2h10m15s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/472093692#t=2h10m30s)
Intervé la senyora Gener Marquès (https://vimeo.com/472093692#t=2h10m51s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/472093692#t=2h11m38s)
Intervé la senyora Gener Marquès (https://vimeo.com/472093692#t=2h11m53s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/472093692#t=2h13m09s)
Intervé la senyora Gener Marquès (https://vimeo.com/472093692#t=2h13m24s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/472093692#t=2h14m15s)
Intervé la senyora Gener Marquès (https://vimeo.com/472093692#t=2h14m39s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/472093692#t=2h15m56s)
Intervé la senyora Gener Marquès (https://vimeo.com/472093692#t=2h16m32s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/472093692#t=2h17m24s)
Intervé la senyora Gener Marquès (https://vimeo.com/472093692#t=2h17m42s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/472093692#t=2h17m56s)
Intervé la senyora Gener Marquès (https://vimeo.com/472093692#t=2h18m19s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/472093692#t=2h19m22s)
Intervé la senyora Gener Marquès (https://vimeo.com/472093692#t=2h22m29s)
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2. Prec del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic 017030
de dia 20 d’octubre de 2020: (https://vimeo.com/472093692#t=2h23m05s)
«PREC Cs CIUTADELLA SOBRE FACTURES PENDENTS A PROVEÏDORS I EMPRESES.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Durant els plenaris dels passats mesos de juny i juliol de 2020, el nostre grup municipal va
demanar, primer de forma genèrica (el mes de juny) i després de forma concreta (el mes de
juliol), que es regidor de Serveis Econòmics ens fes arribar una llista amb les factures
pendents que té aquest ajuntament. Vam concretar que serien des del moment en què
aquest equip de govern va agafar ses rendes del consistori la legislatura, fins al dia que es va
celebrar el Ple d’aquell mes, el passat mes de juliol. Vam recalcar que volíem aquesta llista
per a un correcte estudi des deutes municipals, i, amb el prec d’avui, és el que pretenem
seguir fent. En aquest sentit, volem agrair que el regidor complís amb el que ens havia dit
que ens entregaria... Ara bé, la sorpresa ha estat majúscula en veure les dades oferides pel
regidor mateix a l’Excel del missatge: 3 factures pendents de l'any 2015 (3.084,25 €), 1
factura de l'any 2017 (74,42 €), 66 factures de l'any 2018 (25.400,07 €), 48 factures de l'any
2019 (473.511,34 €) i 1.038 factures dins l'any 2020 fins al dia 31 de juliol (1.555.672,05 €) –
sempre rallant de la data en què van ser registrades aquestes factures. Podem entendre les
dificultats en els pagaments d'ensians l'estat d'alarma cap aquí; però no es cúmul
d’impagaments acumulat. Vet aquí que seguiguem insistint... Ja ho haguéssim deixat anar si
ho haguéssim vist tot correcte.
Sabem també que dins la llista total hi ha factures registrades (pendents de signar o amb una
sola signatura) i factures verificades (signades pel tècnic municipal i el regidor). Pel fet que
ens ocupa però, no podem fer distinció a l’hora de recordar que a aquells a qui se’ls deuen
aquestes quantitats són proveïdors o empreses que presten serveis o subministraments al
nostre municipi, el qual té acumulada la quantitat, segons la suma feta del missatge del
regidor mateix, de 2.057.742,13 € de deutes entre les dates abans esmentades a les
empreses o els proveïdors que venen especificats a la relació (i que òbviament no
mencionarem avui tampoc)... I és, per tot açò, com deim, que avui tornam a dur a Ple
aquesta problemàtica. I recordam que en el Ple des passat del mes de juliol es va acordar per tots els grups que formam aquest ajuntament- pagar en temps i forma segons, marca la
normativa, als proveïdors i a les empreses. No es tracta, idò, tal com sospitàvem des
d’aquest grup municipal, de factures engrunades, ni de casos aïllats de falta de pagament...
Són, concretament, 1.156 casos! Data de referència: missatge de correu electrònic, com
deim, que ens va enviar el regidor dia 6-09-2020, susceptible, per tant, de variar a dia d’avui;
i, de fet, el dia 1-10-2020 les oscil·lacions i variacions sabem que ja hi són i les entenem,
igual que entenem que algunes factures puguin ser retornades si són incorrectes; la
casuística segur que és diferent en cada cas.
Les referències a dia 1 d’octubre (data de quan preparam aquestes preguntes en forma de
prec) sabem que són aquestes: ha canviat la quantitat del 2019; entenem que es deuen
haver pagat algunes factures des del 6 de setembre, ja que la quantitat aquell dia era, com ja
hem dit, de 473.511,34 €, i ara és “només” de 239.888,89 €. En canvi el 2020 l’import va
pujant: dia 6 de setembre era, com també hem dit, d’1.555.672,05 €, i ara és d’1.974.942,46
€, dels quals exactament 1.183.666,08 € són d'agost i de setembre; o sigui que 791.276,38 €
encara no pagats són d’abans del mes d’agost… I avui ja és dia 22 d’octubre.
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Per tot el que hem vist, tot i que les dades ballen en funció de la data informativa, entenem
que hi segueix havent factures sense pagar dins del termini que per llei pertoca, que és, entre
que entra una factura fins que es paga, de 60 dies com a màxim, tot entenent, ho
reconeixem, que el que mesura si s'administració paga en termini és el període mitjà de
pagament a proveïdors. En el nostre cas estem dins els paràmetres adequats (la qual cosa
no és font de queixa, sinó de lloança), tal com s'informa a Ple trimestralment de la informació
que s'envia al Ministeri d'Hisenda; o, dit en altres paraules: que el període mitjà de terminis
està dins el correcte, però no són comprensibles certes demores tan llargues…
I és per tot l’exposat fins aquí que Cs Ciutadella prega al regidor de Serveis Econòmics, amb
la bona fe que li vam assegurar amb què actuaríem un cop rebuda la llista, respondre les
següents preguntes a manera de
PREC:
1. Reconeix el regidor de serveis econòmics que hi ha factures que no es paguen en el
termini que està establert per la llei?
2. Les factures esmentades que estan fora de termini de pagament en temps i forma: com i
quan les fia pagar aquest equip de govern? I hi ha qualque cas en què es consideri ser pagat
de forma diferent als seixanta dies màxims que marca sa llei? Per què? I n’hi ha qualcuna, de
factura, que es fiï retornar?
3. Per què s’han acumulat tantes factures sense pagar i el regidor de Serveis Econòmics va
dir en el Plenari del mes de juny que n’hi podria haver només algunes (poques)
d’engrunades?
4. Quan rallam de superàvit que té l’Ajuntament, es descompta la quantitat de 502.070,08 €
que hi havia pendent dia 6 de setembre, o la més actual de 268.447,63 € a dia 1 d’octubre,
entre els anys 2015 i 2019, ambdós inclusivament, per tancar el balanç anual?
5. Com considera aquest equip de Govern, tot i que el període mitjà de terminis està dins el
correcte, les reiterades demores tan llargues en el procedir de certes factures pendents? Ho
veu bé?
Jaume Anglada Bagur
Portaveu Grup Municipal Cs Ciutadella»
Intervencions
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/472093692#t=2h27m57s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/472093692#t=2h28m07s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/472093692#t=2h28m22s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/472093692#t=2h28m33s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/472093692#t=2h28m47s)
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Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/472093692#t=2h28m58s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/472093692#t=2h29m09s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/472093692#t=2h29m21s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/472093692#t=2h29m30s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/472093692#t=2h31m05s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/472093692#t=2h31m29s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/472093692#t=2h32m21s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/472093692#t=2h32m24s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/472093692#t=2h32m27s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/472093692#t=2h32m28s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/472093692#t=2h32m54s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/472093692#t=2h33m18s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/472093692#t=2h34m08s)
Intervé l'alcaldessa, senyora GomilaLluch (https://vimeo.com/472093692#t=2h34m16s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/472093692#t=2h34m40s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/472093692#t=2h35m13s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/472093692#t=2h35m19s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/472093692#t=2h35m31s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/472093692#t=2h35m43s)
Preguntes (https://vimeo.com/472093692#t=2h35m49s)
1. Preguntes del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic
017092, de dia 20 d’octubre de 2020: (https://vimeo.com/472093692#t=2h35m54s)
“Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, presenta les preguntes següents a
l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per ser contestades al Ple de da 22-10-2020 de
la corporació municipal.
1 Amb quina periodicitat es fan net amb aigua i/o es desinfecten actualment les places i els
carrers de Ciutadella?
2 Quants rentacontenidors de càrrega posterior i lateral (camions) hi ha actualment? Hi ha
algun rentacontenidor que ha estat avariat recentment? Si es que SÍ, l’empresa ha substituït
aquest vehicle per seguir netejant els contenidors? Si es que NO, per quin motiu?
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3 Té l’empresa concessionària contenidors nous en estoc per poder canviar els romputs? De
quin estoc disposen a dia d’avui?
4 Vostè, com a regidor de l’Àrea, té constància que hi ha contenidors romputs des de fa
setmanes, fins i tot mesos, i no s’han baratat? Si és així, per què no es canvien?
5 Té constància que hi ha empreses que tenen contenidors municipals dins propietats
privades? Si és que SI, per quin motiu els hi tenen?
6 La persona que controla el compliment del contracte ha aixecat acta d’alguna infracció
aquest any? Si és que SÍ, quines?
7 L’Ajuntament de Ciutadella paga a l’empresa concessionària una partida, segons contracte,
pel que fa al manteniment? Si és que Sí, quina quantitat paga anualment? Té un equip de
feina l’empresa concessionària per dur a terme aquestes tasques de manteniment? Si és que
Sí, ens podrien fer arribar els fulls de ruta firmats pels treballadors amb les incidències, si fos
el cas del 2020?
8 Hi ha un encarregat dins cada torn (matí, capvespres i vespre)? Si és que NO, per quin
motiu?
9 Quants operaris van en el camió de recollida de càrrega lateral i al de càrrega posterior
cada vegada que surten, i en temporada alta, mitjana i baixa?
10 Qui és el responsable de fer complir el contracte de neteja de Ciutadella?

Isabel León Martínez. Regidora Grup Municipal Cs Ciutadella”
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/472093692#t=2h36m10s)

2. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 017221,
de dia 21 d’octubre de 2020: (https://vimeo.com/472093692#t=2h40m54s)
«PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL PLE
DE L’AJUNTAMENT, RELATIVES A PÈRDUA O RENÚNCIA DE LA SUBVENCIÓ DE
L’INSTITUT BALEAR DE LA DONA
Hem tingut coneixement que l’Ajuntament de Ciutadella ha renunciat a una subvenció de
l’Institut Balear de la Dona per a desenvolupar el projecte “Ciutadella borina per erradicar la
violència de gènere”
Davant aquest fet, que consideram preocupant, el Grup Municipal del Partit Popular presenta
les preguntes següents:
•
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Quin és l’import total de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Ciutadella
mitjançant resolucions de la directora de l’Institut Balear de la Dona de 14 d’agost de

•
•

•
•
•

2019 (exp. SUBV/ELO/IBDONA 49/2019 i 50/2019, en les modalitats A i B
respectivament, de la corresponent convocatòria)? I quina és l’aportació municipal?
Quin és l’import total de la subvenció esmentada a la pregunta anterior que ha perdut
o a la que ha renunciat l’Ajuntament de Ciutadella i per quins conceptes?
Quina és la quantitat (tant de la subvenció concedida com de l’aportació municipal)
que ha estat realment utilitzada i destinada a la finalitat o al projecte pel qual es va
sol·licitar la subvenció, detallant-ne perceptor, concepte i import de la despesa o
inversió?
Per quin motiu no s’ha/n duit a terme el/s projecte/s subvencionats objecte
d’aquestes preguntes? Quina valoració en fa, d’aquesta situació?
S’ha posat en marxa la “Taula Local de Coordinació contra la Violència Masclista”?
En què consisteix?
Quines son les activitats duites a terme des de l’inici de l’actual mandat fins a dia
d’avui per part del Departament o l’Àrea d’Igualtat de Gènere?

Ciutadella, 21 d’octubre de 2020
Antoni Juaneda Cabrisas
Regidor i Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular»
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/472093692#t=2h41m29s)
3. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 017228,
de dia 21 d’octubre de 2020: (https://vimeo.com/472093692#t=2h47m40s)
3.1. «PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL
PLE
DE
L’AJUNTAMENT,
RELATIVES
A
INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES
(https://vimeo.com/472093692#t=2h47m40s)
Hem tingut coneixement que l’Ajuntament de Ciutadella ha de disposar i ha d’actuar d’acord
amb un protocol propi que prevegi les normes bàsiques de prevenció i d’higiene, així com les
mesures de limitació d’accés, de capacitat, d’organització interna i de protecció dels usuaris i
delpersonal de la instal·lació sobre la base de les mesures dictades per les autoritats
sanitàries, per mor de la COVID-19.
Davant aquest fet, el Grup Municipal del Partit Popular presenta les preguntes següents:
•
•
•
•
•

L’Ajuntament de Ciutadella té aquest protocol per a les instal·lacions esportives?
Si es que sí, des de quan?
S’ha posat en coneixement de tots els clubs?
Si es que no, per quin motiu no està fet?
Quan el faran?

Ciutadella, 21 d’octubre de 2020
Juana Mari Pons Torres
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Regidora del Grup Municipal del Partit Popular»

3.2. «PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL
PLE
DE
L’AJUNTAMENT,
RELATIVES
A
MÁQUINES
PARQUÍMETRE
(https://vimeo.com/472093692#t=2h48m56s)
L’Ajuntament de Ciutadella va comprar unes màquines de parquímetre noves, per poder
donar més bon servei al ciutadà i per poder donar facilitats a les controladores i evitar
problemes.
Davant aquest fet, el Grup Municipal del Partit Popular presenta les preguntes següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Per quin motiu encara no es poden introduir les matrícules a les màquines?
Saben que es poden anul·lar denúncies tres dies després d’estar posada?
Saben que es poden anul·lar des de les màquines les sancions de càrrega i
descàrrega interposades per les controladores?
Per quin motiu no s’arreglen aquestes deficiències?
Aquestes màquines estan en garantia?
Han canviat targeters a diferents màquines des que les tenen?
Qui n’ha assumit el cost?
S’ha requerit l’empresa que pagui aquestes recanvis?
Si es que sí, l’empresa ja ho ha assumit?
Si es que no, què espera l’Ajuntament a requerir l’empresa que n’assumeixi el cost,
si es troben en garantia?

Ciutadella, 21 d’octubre de 2020
Juana Mari Pons Torres
Regidora del Grup Municipal del Partit Popular»
Intervencions
a
les
preguntes
referents
(https://vimeo.com/472093692#t=2h48m12s)

a

les

Intervencions
a
les
preguntes
(https://vimeo.com/472093692#t=2h49m32s)

referents

instal·lacions

als

esportives

parquímetres

I, en no haver-hi més assumptes a tractar, l'alcaldessa aixeca la sessió, de la qual s'estén
aquesta acta, que, com a secretària, certific.
La secretària,
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Vist i plau
L'alcaldessa

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

https://drive.google.com/drive/folders/1sKu2NluOFOr5-6HwP0XKWkoxRE54hR8z?
usp=sharing
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s’indiquen, aquests es reprodueixen a la
plataforma Vimeo.
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