Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 8/2020
Caràcter: ordinari
Dia: 19 de novembre de 2020
Hora: de 19 a 22.45 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:
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
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)
(Cs)
(Cs)
(Cs)

Secretària:
Interventora:

Sra. Caterina Barceló Martí
Sra. Elvira Capó García

Absents
S’ha excusat d’assistir-hi:
Regidora:

Sra. Blanca de Olivar Oliver

(PP)
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Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple extraordinari de dia 22-10-2020).
(https://vimeo.com/482568775#t=00m09s)
2. Comunicacions d’Alcaldia. (https://vimeo.com/482568775#t=00m42s)
3. Proposta conjunta d’aprovar l’adhesió a la nova Carta que regeix els principis de les
Ciutats
Educadores
(expedient
2020/011241).
(https://vimeo.com/482568775#t=01m55s)
4. Proposta conjunta d’aprovar el manifest per al Dia Internacional de la Infància
(expedient 2020/011244). (https://vimeo.com/482568775#t=05m39s)
5. Proposta d’aprovar el manifest en contra de la violència que pateixen les dones 2020
(expedient 2020/011553). (https://vimeo.com/482568775#t=07m07s)
6. Proposta conjunta de tots els grups polítics amb representació municipal (PSM MxM,
PSIB-PSOE Ciutadella, UP-GxC, PP i Cs) d’adhesió a la Xarxa d’Entitats Locals per al
desenvolupament dels ODS (objectius de desenvolupament sostenible) de l’Agenda
2030 (expedient 2020/010988). (https://vimeo.com/482568775#t=43m05s)
7. Proposta d’aprovar l’anul·lació i els descàrrecs 11 i 12/2020 de liquidacions diverses
del
Servei
de
Recaptació
(expedient
2020/005069).
(https://vimeo.com/482568775#t=52m58s)
8. Proposta d’aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit número 13/2020
en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent
líquid
de
Tresoreria
(expedient
2020/011549).
(https://vimeo.com/482568775#t=54m58s)
9. Proposta de rectificar la naturalesa del domini dels terrenys que integren
l’equipament sociosanitari de Santa Rita a l’inventari municipal (expedient
2020/011671). (https://vimeo.com/482568775#t=58m02s)
10. Proposta d’aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament corresponent a
l’exercici 2021, que comprèn el de l’entitat mateixa i els dels patronats municipals
d’Escoles Infantils i de l’Hospital, el del Consorci per al Desenvolupament Esportiu de
Ciutadella i el de la Fundació Ciutadella Cultura, així com les plantilles de personal
(expedient 2020/010635). (https://vimeo.com/482568775#t=59m48s)
11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa al fet que el Consell Insular de
Menorca assumeixi els costos dels SANDACH (subproductes animals no destinats a
consum humà) de l’Escorxador de Ciutadella (expedient 2020/011585).
(https://vimeo.com/482568775#t=1h55m38s)
12. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa al fet que el Govern d’Espanya habiliti
una partida als pressuposts del 2021 per als nous jutjats de Ciutadella (expedient
2020/011763). (https://vimeo.com/482568775#t=2h13m07s)
13. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) sobre la reducció de l’IVA de les
mascaretes (expedient 2020/011829). (https://vimeo.com/482568775#t=2h28m53s)
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14. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la modificació de l’Ordenança
fiscal número 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles (expedient
2020/011957). (https://vimeo.com/482568775#t=2h29m00s)
15. Precs i preguntes. (https://vimeo.com/482568775#t=2h35m48s)
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple extraordinari de dia 22-10-2020)
(https://vimeo.com/482568775#t=00m09s)
L'alcaldessa demana als presents si tenen alguna cosa a objectar en contra dels termes en
què està redactat l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (Ple extraordinari del dia 22
d’octubre de 2020).
Acord
En no haver-hi cap cosa a objectar, se sotmet l’acta a votació, que S’APROVA per unanimitat
(20 vots a favor dels membres presents, dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple).
2. Comunicacions d’Alcaldia (https://vimeo.com/482568775#t=00m42s)
La secretària dona compte de les comunicacions d’Alcaldia següents:
2.1. Donar compte de la Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 684,
de dia 2 de novembre de 2020, per la qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdits número
12/2020 amb la modalitat de transferència entre partides per un import total de 150.106,84 euros
(expedient 2020/011167).
2.2. Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de dia 28 d’octubre de 2020 per la qual
s’aprova la relació de factures número 26/2020 de crèdit reconegut per un import brut de
1.940,15 euros (expedient 2020/010828).
2.3. Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de dia 11 de novembre de 2020 per la qual
s’aprova la relació de factures número 27/2020 de crèdit reconegut per un import brut de
10.043,51 euros (expedient 2020/011550).
Els presents acorden que en queden assabentats.
3. Proposta conjunta d’aprovar l’adhesió a la nova Carta que regeix els principis de les
Ciutats Educadores (expedient 2020/011241). (https://vimeo.com/482568775#t=01m55s)
La senyora Gomila Lluch, alcaldessa, dona compte de la proposta conjunta d’aprovar l’adhesió a
la nova Carta que regeix els principis de les Ciutats Educadores (Servei Projecte de Ciutat i
Participació Ciutadana) —signada pel portaveu del Grup Municipal PSM MxM, senyor López
Bosch; la portaveu del Grup Municipal PSIB-PSOE Ciutadella, senyora Camps Villalonga; el
portaveu del Grup Municipal d’UP-GxC, senyor Servera Moreno; el portaveu del Grup Municipal
del PP, senyor Juaneda Cabrisas, i el portaveu del Grup Municipal de Cs, senyor Anglada Bagur
—, dictaminada favorablement per la unanimitat dels membres assistents a la Comissió
3

Informativa Socioeducativa i de Dinamització Econòmica, en sessió ordinària celebrada el dia 12
de novembre de 2020.
La proposta diu:
«ASSUMPTE: PROPOSTA CONJUNTA DELS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS
D’APROVACIÓ D’ADHESIÓ A LA CARTA QUE REGEIX ELS PRINCIPIS DE LES LES
CIUTATS EDUCADORES
Vivim en un món cada vegada més urbanitzat, on les ciutats fan un paper crucial a l’hora de
generar oportunitats educatives que permetin desenvolupar el potencial dels seus habitants.
Les Ciutats Educadores aposten per crear contextos urbans més humans amb la promoció
d’una visió àmplia de l’educació al llarg i a l’ample de la vida, i la maximització de l’impacte
educatiu de les seves polítiques municipals.
El Dia Internacional de la Ciutat Educadora és una celebració internacional que té com a
objectiu crear consciència sobre la importància de l’educació i fer visible el compromís dels
governs locals per situar-la com a vector generador de benestar, convivència, prosperitat i
cohesió social.
Les Ciutats Educadores repensen la ciutat com un ecosistema educatiu inclusiu, dinàmic i en
diàleg permanent amb la ciutadania
Aquest any se celebra el 30è aniversari de la proclamació de la Carta de Ciutats
Educadores. La Carta és el document fundacional d’aquest moviment internacional que
promou una visió de ciutat que situa l’educació com a vector de transformació social i de
millora de la vida comunitària. Coincidint amb aquest aniversari, es proclama una nova versió
actualitzada del document.
El lema d’aquesta edició, “30 anys transformant persones i ciutats per a un món millor”, és
una invitació oberta perquè Ciutadella, com una més de les més de 500 ciutats que formen
actualment part de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, comparteixi i celebri
amb la ciutadania els aprenentatges generats al llarg d’aquests 30 anys de trajectòria.
Perquè volem reconèixer i involucrar tots els agents socials implicats en la construcció de la
Ciutat Educadora.
Perquè volem conscienciar sobre la importància de l’educació a la ciutat per millorar la vida
dels seus habitants, generar un clima de qualitat cívica i de convivència urbana.
Perquè volem fer visible el compromís dels governs locals i d’altres agents socials
(organitzacions de la societat civil, sector privat, ciutadania, etc.) amb l’educació.
Perquè volem sumar i animar tota la ciutadania a ser part activa en la construcció de la Ciutat
Educadora.
Perquè volem sensibilitzar sobre la contribució activa que realitzen les ciutats i els governs
locals en la superació dels reptes globals de la humanitat, entre els quals es troben els
objectius de desenvolupament sostenible.
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Atès que Ciutadella és Ciutat Educadora des de l'any 1999, i valora l'educació com un dels
pilars bàsics de la realitat ciutadana que garanteix el progrés i la cohesió social, i promou la
igualtat d’oportunitats;
Atès que l'abril del 2004 l'Ajuntament va aprovar per unanimitat el seu Projecte Educatiu de
Ciutat, document que expressa la vocació de Ciutadella com a Ciutat Educadora;
Atès que l'Associació Internacional de Ciutats Educadores proposa una nova carta a les
institucions per renovar el seu compromís amb l'educació com a eix transversal de les
polítiques de ciutat;
Per tot l’exposat, els que subscriuen
PROPOSEN:
Únic. Que l'Ajuntament de Ciutadella aprovi l’adhesió a la nova Carta que regeix els principis
de les Ciutats Educadores.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.”
A continuació es transcriu la Carta de Ciutats Educadores:
«CARTA DE CIUTATS EDUCADORES
Els municipis amb representació al I Congrés Internacional de Ciutats Educadores, celebrat a
Barcelona l’any 1990, van recollir en la Carta inicial els principis bàsics per a l’impuls educatiu
de la ciutat. Partien del convenciment que el desenvolupament dels seus habitants no es pot
deixar a l’atzar. La Carta es va revisar al III Congrés Internacional (Bolonya, 1994), al VIII
Congrés (Gènova, 2004) i l’any 2020 per a adaptar els seus plantejaments als nous reptes i a
les necessitats socials.
Aquesta Carta es fonamenta en la Declaració Universal de Drets Humans (1948); en la
Convenció Internacional sobre l’Eliminació de totes les Formes de Discriminació Racial
(1965); en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (1966); en la
Convenció sobre els Drets de l’Infant (1989), en la Declaració Mundial sobre Educació per a
Tothom (1990); en la 4a Conferència Mundial sobre la Dona, celebrada a Pequín (1995); en
la Declaració Universal sobre la Diversitat Cultural (2001); en la Carta Mundial pel Dret a la
Ciutat (2005); en la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (2006); en
l’Acord de París sobre el Clima (2015) i en l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible
(2015).
PREÀMBUL
Avui, més que mai, la ciutat o el poble, gran o petit, disposa d’incomptables possibilitats
educadores, però al municipi també hi poden incidir forces i inèrcies deseducadores. D’una
manera o d’una altra, la ciutat presenta elements importants per a una formació integral, és
un sistema complex i, alhora, un agent educatiu permanent, plural i polièdric, capaç de
potenciar els factors educatius i de transformació social.
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A la ciutat educadora, l’educació transcendeix els murs de l’escola per a impregnar tota la
ciutat. Es tracta d’una educació ciutadana, on totes les administracions assumeixen la seva
responsabilitat d'educar i de transformar la ciutat en un espai de respecte a la vida i a la
diversitat.
La ciutat educadora viu en un procés permanent que té com a finalitat la construcció de
comunitat i d'una ciutadania lliure, responsable i solidària, capaç de conviure en la diferència,
de solucionar pacíficament els seus conflictes i de treballar pel “bé comú”; una ciutadania
conscient dels reptes que afronta actualment la humanitat i amb coneixements i habilitats que
li permeten fer-se corresponsable de la cerca de solucions que exigeix el moment històric
que vivim.
La ciutat educadora té personalitat pròpia, integrada en el país on està situada. Per tant, la
seva identitat és interdependent respecte de la del territori del qual forma part. És també una
ciutat que es relaciona amb el seu entorn, amb altres nuclis urbans del seu territori i els
medis rurals que l’envolten i amb ciutats d’altres països. El seu objectiu constant serà
aprendre, innovar, compartir i, per tant, enriquir i fer més segura i digna la vida dels seus
habitants.
La ciutat educadora ha d’exercitar i desenvolupar la seva funció educadora de manera
paral·lela a les tradicionals (econòmica, social, política i de prestació de serveis), amb una
atenció especial a la formació, la promoció i el desenvolupament de totes les persones de
qualsevol edat, per a respondre a les seves necessitats formatives a cada moment i en
qualsevol aspecte de la seva vida.
L'educació comença a la infantesa, però no s’acaba mai ni es redueix a la capacitació laboral
o professional. Una educació al llarg de tota la vida tracta de mobilitzar les consciències per a
conciliar llibertat amb responsabilitat, despertar el sentit d'interdependència entre les
persones i amb la naturalesa com a manera d'habitar la ciutat i el planeta; fomentar la reflexió
i el pensament crític, la capacitat de comprensió de problemes complexos; animar a la
participació corresponsable en el disseny i el desenvolupament de polítiques, i imaginar i
promoure maneres de viure que no suposin la destrucció del territori ni la desigualtat entre
les persones.
Les raons que justifiquen aquesta funció educadora són d’ordre social, econòmic i polític,
orientades sobretot a un projecte d’ordre cultural i formatiu eficient i convivencial. Aquests
són els grans reptes del segle XXI: en primer lloc, “invertir” en l’educació, en cada persona,
de manera que aquesta persona sigui cada cop més capaç de reflexionar, expressar, afirmar
i desenvolupar el seu propi potencial humà amb la seva singularitat, creativitat i
responsabilitat. En segon lloc, promoure condicions de plena igualtat perquè totes les
persones es puguin sentir respectades i ser respectuoses, capaces de dialogar i d’escoltar
activament. En tercer lloc, conjugar tots els factors possibles perquè es pugui construir, ciutat
a ciutat, poble a poble, una veritable societat del coneixement sense exclusions. I, en quart
lloc, aprendre i desenvolupar consciència comunitària i habilitats per a organitzar la vida en
comú en condicions d'igualtat i de justícia.
Les ciutats educadores, amb les seves institucions educatives formals i les seves
intervencions no formals (amb intencionalitat educadora fora de l’educació reglada) i
informals (no intencionades ni planificades), col·laboraran, de manera bilateral o multilateral,
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per a fer realitat l’intercanvi d’experiències. Amb esperit de cooperació, donaran suport mutu
als projectes d’estudi i d’inversió, ja sigui en forma de cooperació directa o col·laborant amb
organismes internacionals.
La garantia dels drets de la infància, l'adolescència i la joventut a la ciutat consisteix, en
primer lloc, a assegurar de manera plena la seva condició de protagonistes de la seva vida i
del desenvolupament dels seus drets civils i polítics. També s’han de poder comprometre
amb la vida de la comunitat, al costat de les persones adultes i de la gent gran, a través de
mecanismes representatius i participatius de qualitat que promoguin la convivència entre
generacions.
La humanitat no viu només una etapa de canvis, sinó un veritable canvi d’etapa, fins i tot de
paradigma. Les persones s’han de formar per a entendre el moment polític, social, econòmic
i ecològic, i poder escollir lliurement com el volen habitar. Han de desenvolupar habilitats per
a afrontar la cultura presentista o “de l’instant”, per a intervenir des del món local en la
complexitat mundial, i per a mantenir l’autonomia davant una informació desbordant i
controlada per centres de poder econòmic i polític.
La ciutadania global es va configurant sense que encara hi hagi un espai global democràtic,
sense que molts països hagin assolit una democràcia efectiva i alhora respectuosa amb els
seus patrons socials i culturals, i sense que les democràcies amb més tradició es puguin
sentir satisfetes amb la qualitat dels seus sistemes. D’altra banda, el relatiu equilibri entre
superpotències en la transició del segle XX al segle XXI ha deixat pas a noves tensions
internacionals. Tot això passa enmig d’una profunda crisi ecosocial que posa en risc la vida
d’una part important de la humanitat i que està marcada pel declivi de recursos minerals
bàsics per al manteniment de l’economia, pel canvi climàtic, per les amenaces pandèmiques i
per la pèrdua de biodiversitat, fets que impel·leixen, tal com assenyala la comunitat científica,
una profunda transformació de l’organització social i econòmica.
Els metabolismes urbans són uns dels factors que contribueixen més al canvi climàtic global,
tenint en compte que més de la meitat de la població mundial viu en entorns urbans. Alhora,
les ciutats, amb els seus territoris i poblacions, són vulnerables des de múltiples dimensions.
Els efectes del canvi climàtic, la dependència alimentària o energètica, el consumisme
desmesurat i la pol·lució les converteixen en llocs que requereixen transformacions
importants per a garantir condicions de vida dignes i saludables per a les persones i altres
éssers vius que les habiten. Són també escenaris travessats per profundes desigualtats de
tot tipus.
Avui s’accentua un sentiment d'inseguretat en la ciutadania de la majoria de països, amb el
consegüent perill de derives populistes que dificulten encara més la vida, la confiança
democràtica i la pau mundial. Davant de les inquietuds o pors que emergeixen, els eslògans
simplistes i la cerca irracional de culpables poden seduir una part de la població, amb el
consegüent perill de radicalització i d’enfrontaments violents. En aquest context, les ciutats
de tots els països han d’actuar, des de la seva dimensió local, com a plataformes
d’experimentació i de consolidació d’una ciutadania democràtica plena, promotores d’una
convivència pacífica mitjançant la formació en valors ètics i cívics, el respecte a la pluralitat
de les diverses formes possibles de govern democràtic i l’estímul d’uns mecanismes
representatius i participatius de qualitat. És més urgent que mai l’educació en valors i drets
humans, que atorguen sentit, ofereixen estímul, dibuixen un full de ruta democràtic i ens
permeten conviure serenament.
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La diversitat és inherent a la vida i, òbviament, a les ciutats actuals i se’n preveu un
increment encara més gran en el futur. Per això, un dels reptes de la ciutat educadora és
promoure l’equilibri i l’harmonia entre identitat i diversitat, tenint present les aportacions de les
comunitats que la integren i el dret de totes les persones que hi conviuen a sentir-se
reconegudes des de la seva pròpia identitat cultural; això exigeix combatre el racisme i tota
forma d’exclusió. El desafiament actual consisteix a reconèixer el dret a les singularitats
sense posar en perill la construcció d‘allò comú. Les ciutats educadores se senten portadores
de l'ideal d'inclusió, acollint cada persona tal com és i convidant-la a participar en un projecte
comú de ciutat.
La Ciutat Educadora també dirigirà la seva actuació cap a la construcció de ciutats
coeducadores, i transformarà per aconseguir-ho una estructura social que genera desigualtat
de gènere, n’analitzarà els orígens i en combatrà les conseqüències, com la violència i la
feminització de l’exclusió social.
Vivim en un món d’incertesa que dona la màxima importància a la recerca de seguretat, la
qual sovint s’expressa en forma de negació de les altres persones i malfiança mútua. La
ciutat educadora n’és conscient i no cerca solucions unilaterals simples; accepta la
contradicció i proposa processos de coneixement, diàleg i participació com a camí idoni per
conviure en i amb la incertesa. El conreu del llenguatge i el pensament crític, en un món
d'abundants “postveritats” en la política, els mitjans de comunicació i les xarxes socials, és
cada vegada més important per a evitar que la ciutadania accepti amb facilitat l’existència de
tants estereotips estigmatitzadors.
Les persones som interdependents. Sense cures no podem sobreviure. Al llarg de tota la
vida, les persones necessitem rebre una atenció de la qual depèn la nostra supervivència i el
nostre benestar físic i psíquic, sobretot en alguns moments del cicle vital (com la primera
infantesa, la vellesa avançada o la malaltia greu) i en el cas de les persones amb diversitat
funcional. La ciutat educadora ha de reconèixer, potenciar i estimular les cures i fer-ne
corresponsable la societat en conjunt.
Com a resposta a tots els reptes i a les necessitats expressats, cal afirmar el dret a la ciutat
educadora com a extensió del dret a l'educació. El dret a la ciutat educadora ha de ser una
garantia rellevant dels principis d’igualtat entre totes les persones, de justícia social i
d’equilibri territorial i de necessària sostenibilitat i resiliència.
Tot això accentua la responsabilitat dels governs locals en el desenvolupament de totes les
potencialitats educadores que acull la ciutat, i incorpora al seu projecte polític els principis de
la ciutat educadora.
PRINCIPIS
EL DRET A LA CIUTAT EDUCADORA
1

EDUCACIÓ INCLUSIVA AL LLARG DE LA VIDA

El dret a la ciutat educadora es proposa com una extensió del dret fonamental de totes les
persones a l’educació. Totes les persones que habiten la ciutat tindran el dret de gaudir, en
condicions de llibertat i d’igualtat, dels mitjans i de les oportunitats de formació,
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d’entreteniment i de desenvolupament personal que la pròpia ciutat ofereix. La ciutat
educadora renova de manera permanent el seu compromís amb la formació dels seus
habitants al llarg de la vida en els aspectes més diversos. I perquè això sigui possible haurà
de tenir en compte tots els grups, amb les seves necessitats particulars.
El govern i l’administració de la ciutat implementaran polítiques encaminades a suprimir els
obstacles de qualsevol mena que menyscabin l’exercici del dret a la igualtat i a la nodiscriminació. En seran responsables tant l’administració municipal com d’altres
administracions que incideixen a la ciutat, i hi estaran compromesos també els habitants
mateixos, tant a títol personal com a través de les diverses formes d’associació en què
s’organitzen.
2

POLÍTICA EDUCATIVA ÀMPLIA

Les municipalitats exerciran amb eficàcia les competències que els corresponguin en matèria
d'educació. Sigui quin sigui l'abast d'aquestes competències, hauran de plantejar una política
educativa àmplia, de caràcter transversal i innovador, amb la inclusió de totes les modalitats
d'educació formal, no-formal i informal i la seva interacció constant amb les diverses
manifestacions culturals, fonts d'informació i vies de descobriment de la realitat que es
produeixin a la ciutat i a cada barri.
Les polítiques municipals en matèria d'educació sempre s'hauran d’entendre referides a un
context més ampli inspirat en els principis de justícia social, igualtat, civisme democràtic,
sostenibilitat, qualitat de vida i promoció dels seus habitants.
3

DIVERSITAT I NO-DISCRIMINACIÓ CULTURAL

La ciutat promourà l’educació en la diversitat per a la comprensió, la cooperació solidària
internacional, el reconeixement i el respecte dels pobles indígenes i d’altres ètnies objecte de
discriminació, i la pau al món. Una educació que combati qualsevol forma de discriminació.
Afavorirà la llibertat d’expressió i de cultes, la diversitat cultural i el diàleg, i l’escolta activa en
condicions d’igualtat. Acollirà totes les iniciatives que estiguin d’acord amb aquestes finalitats,
independentment del seu origen. Contribuirà a corregir les desigualtats motivades per la
classe social, la procedència, l’ètnia, el gènere, l’edat, l’orientació sexual, la diversitat
funcional o qualsevol altra. Alhora, promourà la valoració, el coneixement, l’aprenentatge i
l’ús de les llengües presents a la ciutat com a element integrador i factor de cohesió entre les
persones.
4

ACCÉS A LA CULTURA

La ciutat educadora promourà el dret a la cultura i a la participació de totes les persones,
especialment d'aquells col·lectius en una situació de major vulnerabilitat, en la vida cultural
de la ciutat com a via d'inclusió, de foment del sentiment de pertinença i de bona convivència.
A més del gaudi dels béns culturals, aquesta participació cultural inclourà la contribució que
tota la ciutadania pot fer a una cultura viva i canviant, i la implicació ciutadana en la gestió
d'equipaments i d’iniciatives culturals.
Al seu torn, la ciutat educadora estimularà l'educació artística, la creativitat i la innovació, i
fomentarà i donarà suport a iniciatives culturals, tant d'avantguarda com de cultura popular,
com a mitjà de desenvolupament personal, social, cultural i econòmic.
9

5

DIÀLEG INTERGENERACIONAL

La ciutat educadora fomentarà la proximitat i la cooperació entre generacions i combatrà
l’edatisme, no solament com a fórmula de convivència pacífica, sinó com a cerca de
projectes comuns i compartits entre grups de persones d’edats diferents. Aquests projectes
s’haurien d’orientar a la realització d’iniciatives i d’accions cíviques el valor de les quals sigui
precisament el seu caràcter intergeneracional i l’aprofitament de les respectives capacitats,
vivències i valors propis de les diferents edats.
EL COMPROMÍS DE LA CIUTAT
6

CONEIXEMENT DEL TERRITORI

La ciutat educadora reconeix que les decisions polítiques basades en el coneixement de la
realitat permeten respostes més adequades, per la qual cosa els governs locals hauran de
disposar d’una informació precisa sobre la situació i les condicions de vida dels seus
habitants i del territori, i hauran de fer o donar suport a estudis, que mantindran actualitzats i
accessibles a la ciutadania. En la formulació de polítiques i projectes, s’ha de tenir en compte
de manera formal i explícita el seu impacte educador i s’han d'assegurar canals oberts o
mitjans de comunicació permanents amb les persones i els grups.
7

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

El municipi haurà de garantir informació suficient i comprensible, i incentivar els seus
habitants a informar-se. La ciutat educadora, tenint en compte el valor que suposa
seleccionar, entendre i tractar el gran cabal d’informació actualment disponible, facilitarà
recursos que estiguin a l’abast de totes les persones i garantirà l’accés a la connectivitat a
totes les zones i espais de la ciutat.
La ciutat educadora establirà programes formatius en tecnologies de la informació i les
comunicacions per a totes les edats i tots els grups socials amb la finalitat d'aprofitar les
possibilitats que ofereixen, no deixar a ningú enrere i combatre l'anomenada bretxa digital.
Igualment, promourà les capacitats i habilitats científiques i de recerca de totes les persones,
especialment en l'etapa infantil i juvenil, amb la finalitat de reforçar una mirada crítica i
objectiva de la realitat.
El municipi atendrà els col·lectius que necessitin un acompanyament singularitzat i posarà a
la seva disposició punts especialitzats d’informació, orientació i acompanyament. Davant de
l’avenç d’instruments de possible control com la intel·ligència artificial i les dades massives,
vetllarà per garantir el respecte a la privacitat, a la intimitat i a l’autonomia.
8

GOVERNANÇA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

La ciutat educadora es construirà des d'un paradigma de governança, i en el seu disseny i
progrés cooperaran les administracions públiques i la ciutadania. Col·laboració que
constitueix un segell propi de la ciutat educadora.
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Fomentarà la participació ciutadana, des d’una perspectiva crítica, constructiva i
corresponsable, en la gestió municipal i la vida comunitària, obrirà els processos de presa de
decisions a la ciutadania. Haurà de comptar amb les institucions i organitzacions civils i
socials, i tenir present les iniciatives privades i altres formes de participació espontània. Per a
això, el govern local facilitarà prèviament la informació necessària i promourà, des de la
transversalitat, orientacions i activitats de formació en participació des de la infantesa. En
acabar un procés participatiu s’informarà públicament de la seva qualitat i dels seus resultats,
i s’analitzaran l’eficàcia i els límits del procediment seguit.
Es reconeixerà a la infància, l’adolescència i la joventut la titularitat de ciutadania del present,
amb dret a participar en la gestió i la millora de la vida comunitària en igualtat de condicions
que les persones adultes, i es facilitaran per dur a terme aquesta comesa els canals i les
eines oportunes.
9

SEGUIMENT I MILLORA CONTÍNUA

El municipi avaluarà l’impacte educatiu, social i ecològic de les polítiques municipals amb
l’objectiu de la seva millora contínua.
El projecte educatiu de ciutat, els valors que la ciutat fomenti, la qualitat de vida que ofereixi,
les celebracions que organitzi, les campanyes o projectes de qualsevol mena que prepari
seran objecte de reflexió i d’avaluació, amb els instruments necessaris, per a garantir la
coherència de les polítiques que ajudin a promoure el desenvolupament personal i col·lectiu.
10

IDENTITAT DE LA CIUTAT

La ciutat ha de saber trobar, preservar i presentar la seva pròpia, complexa i canviant
identitat, i valorar el patrimoni tangible i intangible, i la memòria històrica que li confereix
singularitat. Tot plegat és la base per a un diàleg fecund amb el seu entorn i amb el món. La
valoració dels seus costums i dels seus orígens ha de ser compatible amb els drets humans.
Igualment, oferirà una imatge atractiva sense desvirtuar el seu entorn natural i social, i
fomentarà entre els seus habitants el sentiment de pertinença i responsabilitat compartida.
11

ESPAI PÚBLIC HABITABLE

L’ordenació de l’espai públic tindrà en compte les necessitats d’accessibilitat, cures, salut,
trobada, seguretat, joc, esbarjo i la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. La ciutat
educadora atorgarà una atenció especial a les necessitats de la infància, de les persones
amb diversitat funcional i les persones grans en la planificació urbanística i d’equipaments i
serveis, amb la finalitat de garantir-los un entorn amable i respectuós on es puguin
desenvolupar amb la màxima autonomia possible. Així mateix, vetllarà per un urbanisme amb
perspectiva de gènere. Aquestes múltiples mirades garantiran un espai urbà al servei del
conjunt de la ciutadania.
Les ciutats educadores promouran la instal·lació d’àrees de joc i esportives a l’aire lliure que
permetin el contacte amb la natura i fomentin les relacions socials.
La transformació d’una ciutat haurà d’estar presidida per l’harmonia entre les noves
necessitats i la sostenibilitat i la perpetuació de construccions i símbols que són referents
clars del seu passat i de la seva existència. La ciutat promourà la convivència i la integració
11

de la comunitat a l’espai públic, el construït i el natural, i evitarà sempre la formació de
guetos.
A més, vetllarà perquè els seus habitants visquin en entorns on puguin descobrir la bellesa.
Amb aquesta finalitat, introduirà a tots els seus projectes criteris estètics i ambientals, i
implicarà artistes en l’ordenació i el disseny dels espais públics.
12

ADEQUACIÓ D’EQUIPAMENTS I DE SERVEIS MUNICIPALS

El govern municipal haurà de crear i assegurar el manteniment dels espais, equipaments i
serveis públics adequats al desenvolupament i al benestar personal, social, moral i cultural
de tots els seus habitants, i els dotarà de professionals amb formació específica per a
l’atenció a la infantesa, l’adolescència i la joventut, com també a les persones grans i a les
persones amb diversitat funcional.
13

SOSTENIBILITAT

La ciutat educadora es comprometrà amb la satisfacció dels drets i de les necessitats
materials que permeten mantenir una vida digna –l'alimentació, l'aigua, l'habitatge, el
sanejament, l'energia, la mobilitat, un entorn segur i saludable. La ciutat s'organitzarà tenint
en compte la condició ecodependent de la vida humana i els límits físics del planeta. Es
promouran activament la participació i la corresponsabilitat de tots els seus habitants en
l'adopció d'estils de vida i de consum justos, resilients i sostenibles, amb els principis de
suficiència, repartiment i justícia. I es prendran precaucions per a protegir els béns comuns
que permeten garantir la supervivència digna a les generacions actuals i les futures.
AL SERVEI INTEGRAL DE LES PERSONES
14

PROMOCIÓ DE LA SALUT

La ciutat educadora vetllarà pel creixement integral i saludable de totes les persones, en
fomentarà el benestar físic, emocional i psíquic. Amb aquesta finalitat promourà l'accés
universal a l'atenció sanitària, i donarà suport a entorns i estils de vida saludables.
La promoció de la salut inclourà l'activitat física i l’educació emocional, afectivosexual,
alimentària i de prevenció d'addiccions. Així mateix, fomentarà la construcció de la ciutat com
un espai de cures per a totes les persones, i afavorirà l'envelliment actiu i les relacions
socials que permetin combatre la solitud i l'aïllament.
15

FORMACIÓ D’AGENTS EDUCATIUS

La ciutat procurarà que les famílies rebin la formació que els permeti acompanyar el
creixement dels seus fills i filles, i vetllarà per l’equilibri entre la necessitat de protecció i
l’autonomia per al descobriment de la ciutat, dins d’un esperit de respecte i confiança.
En aquest mateix sentit, desenvoluparà propostes de formació per a professionals i per a
aquelles persones que a la ciutat compleixen, sovint sense ser-ne conscients, funcions
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educatives. Així mateix, s’encarregarà que els cossos de seguretat i de protecció civil que
depenen directament del municipi actuïn d’acord amb aquestes propostes.
16

ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL INCLUSIVA

La ciutat haurà d’oferir als seus habitants la perspectiva d’ocupar un lloc a la societat; els
facilitarà l’assessorament necessari per a l’orientació personal i vocacional, i fomentarà
l’emprenedoria. Les ciutats treballaran a favor d’una oferta d’estudis, de professió i d’ofici
lliure d’estereotips de gènere.
En el terreny específic de la relació educació-feina s’haurà de procurar que hi hagi una
estreta vinculació entre la planificació educativa i les necessitats del mercat de treball i de la
comunitat.
En aquest sentit, les ciutats definiran estratègies de formació, de caràcter formal i no formal, i
d’acompanyament per a col·lectius en situació de desigualtat, d’exclusió social o abocats a
l’economia no-formal que els permetin millorar la seva qualitat de vida. Amb aquest finalitat,
cooperaran amb les organitzacions sindicals i empresarials en la creació de llocs de treball
que permetin la seva inserció sociolaboral.
17

INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL

Les ciutats hauran de desenvolupar polítiques contra els diversos mecanismes de vulneració
de drets, d’exclusió i de marginació que contenen.
Atendran, d’una manera especial, les persones nouvingudes, migrants o refugiades, que
tenen, a més del dret a la mobilitat entre països, el dret de sentir amb llibertat la ciutat on
arriben com a pròpia, i que es valorin els seus interessos, les seves necessitats específiques,
els seus coneixements i capacitats per a desenvolupar un paper socialment apreciat.
Dedicaran esforços a fomentar la cohesió social entre els barris i els seus habitants de tota
condició.
Amb la mateixa finalitat, també es treballarà amb els col·lectius autòctons que pateixen
estigma i marginació.
La ciutat educadora es comprometrà amb l’erradicació de tota forma de violència i
d’assetjament, amb una atenció especial a les violències de gènere, per motiu d’identitat i
orientació sexual, origen i ètnia, edat, aspecte físic, etc.
18

CORRESPONSABILITAT CONTRA LES DESIGUALTATS

Les intervencions encaminades a lluitar contra les desigualtats poden adquirir múltiples
formes, però hauran de partir d’una visió global dels drets i interessos de la persona.
Qualsevol intervenció significativa en aquest àmbit ha de garantir la corresponsabilitat i la
coordinació entre les administracions implicades i els seus serveis, a partir del millor
coneixement que l’administració local té de les necessitats i del territori.
En la lluita contra les desigualtats, es fomentarà també la cooperació de les administracions
amb la societat civil organitzada, les ONG i entitats sense ànim de lucre, com també amb el
teixit empresarial i altres iniciatives privades.
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PROMOCIÓ DE L’ASSOCIACIONISME I EL VOLUNTARIAT

La ciutat estimularà l’associacionisme col·laboratiu i el voluntariat com a formes de
participació i corresponsabilitat cívica, amb la finalitat de canalitzar actuacions al servei de la
comunitat, i d’obtenir i de difondre informació, materials i idees per al desenvolupament
integral de les persones. Amb aquesta finalitat, les ciutats educadores donaran suport a les
iniciatives d'associació en àmbits tan diversos com la cultura, l’esport, la solidaritat,
l’intercanvi de coneixements, etc, sempre dins del respecte dels drets humans i els valors
democràtics.
Igualment, oferirà formació per aconseguir una eficàcia més gran en els processos de presa
col·lectiva de decisions, de planificació i de gestió que comporta la vida associativa.
20

EDUCACIÓ PER A UNA CIUTADANIA DEMOCRÀTICA I GLOBAL

La ciutat educadora haurà d’oferir a tota la població formació en valors i pràctiques de
ciutadania democràtica que fomentin el respecte, la tolerància, la participació, la
responsabilitat, l’interès per la cosa pública i el compromís amb el bé comú.
A més, la ciutat educadora conscienciarà sobre la interdependència de les dimensions local i
global que plantegen els reptes mundials, i facilitarà formació per a una ciutadania global,
capaç de participar, comprometre’s i contribuir a escala local i internacional.
Tot plegat, afegit a la resta de principis, ha de permetre que cada persona senti la ciutat, el
seu entorn i el planeta com a propis.
-----Aquesta Carta expressa el compromís de les ciutats que la subscriuen amb tots els
valors i principis que s’hi manifesten.
Es defineix oberta a reforma i s’haurà d’ampliar amb els aspectes que la ràpida
evolució social requereixi en el futur.»
No hi ha intervencions.
Acord
Se sotmet la proposta conjunta, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels
membres presents, dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple).
4. Proposta conjunta d’aprovar el manifest per al Dia Internacional de la Infància
(expedient 2020/011244) (https://vimeo.com/482568775#t=05m39s)
La senyora Gomila Lluch, alcaldessa, dona compte de la proposta conjunta d’aprovar el manifest
per al Dia Internacional de la Infància (Servei Projecte de Ciutat i Participació Ciutadana) —
signada pel portaveu del Grup Municipal PSM MxM, senyor López Bosch, la portaveu del Grup
Municipal PSIB-PSOE Ciutadella, senyora Camps Villalonga; el portaveu del Grup Municipal
d’UP-GxC, senyor Servera Moreno; el portaveu del Grup Municipal del PP, senyor Juaneda
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Cabrisas, i el portaveu del Grup Municipal de Cs, senyor Anglada Bagur—, dictaminada
favorablement per la unanimitat dels membres assistents a la Comissió Informativa
Socioeducativa i de Dinamització Econòmica, en sessió ordinària celebrada el dia 12 de
novembre de 2020.
La proposta diu:
«ASSUMPTE: PROPOSTA CONJUNTA DELS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS
D’APROVACIÓ DE MANIFEST PER AL DIA INTERNACIONAL DE LA INFÀNCIA
Atès que el 20 de novembre del 1989 el món va fer una promesa a la infància: fer del món un
lloc millor per a cada fillet i filleta; el valor d’aquesta promesa, redactada a la Convenció
sobre els drets de l’infant, avui es fa més necessària que mai.
És més necessari que mai el compromís del nostre ajuntament i de tots els seus serveis
d’apostar per polítiques transversals d’infància. Les ciutats que escolten els seus infants són
ciutats més desenvolupades, més pròsperes, més pacífiques, més sostenibles, més
amables. Hem de mantenir el nostre compromís de mirar, dissenyar i pensar la nostra ciutat
amb ulls d’infant.
En virtut de les facultats que ens han estat conferides al Ple de l’Ajuntament,
Per tot l’exposat, els que subscriuen
PROPOSEN:
Primer. Que l’Ajuntament de Ciutadella aprovi el manifest adjunt i el llegeixi públicament el
dia 20 de novembre.
Segon. Que el faci extensiu a la resta de ciutadania per si s’hi volen sumar.

No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
A continuació, es transcriu el manifest:
«MANIFEST PER A LA DEFENSA DELS DRETS DELS INFANTS
20 NOVEMBRE DE 2020
El 20 de novembre de 1989 el món va fer una promesa a la infància: fer del món un lloc millor
per a cada fillet i filleta. El valor d’aquesta promesa, redactada a la Convenció sobre els drets
de l'infant, avui es fa més necessària que mai.
És més necessari que mai el compromís del nostre ajuntament i de tots els seus serveis
d'apostar per polítiques transversals d'infància. Les ciutats que escolten els seus infants són
ciutats més desenvolupades, més pròsperes, més pacífiques, més sostenibles, més
amables. Hem de mantenir el nostre compromís de mirar, dissenyar i pensar la nostra ciutat
amb ulls d'infant.
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Per açò, els membres que componem aquest Plenari ens comprometem a:
Realitzar tots els esforços possibles per promoure els programes d’acció a favor de la
infància i la família, des d’una visió integral i preventiva.
Fomentar la cooperació, per garantir els drets i el benestar dels fillets i filletes, i convocar per
això a la ciutadania i al conjunt d’agents socials i econòmics, públics i privats, per a aquest
propòsit.
Actuar juntament amb altres organitzacions, com a agents mediadors i facilitadors de la
col·laboració social i la cooperació internacional, i orientar els esforços cap als objectius i les
accions per a la prevenció de qualsevol manifestació i/o circumstància de vulnerabilitat de la
població infantil i juvenil, i l’atenció integral a la població, de forma especial a la més
necessitada, al nostre territori i fora d’aquest.
Col·laborar conjuntament amb el teixit social per a dur a terme projectes i accions que
contribueixin a fomentar la participació de la ciutadania, inclosos els fillets i filletes, en les
polítiques locals de infància i adolescència, i construir així aliances i xarxes de col·laboració
amb diferents sectors de la societat, conformement als principis i a les normes de la
Convenció sobre els drets dels infants.
Avançar perquè la nostra ciutat sigui pensada per a ser habitada pels fillets i filletes, plena
d’espais per jugar, jardins i vials per passejar. Una ciutat amable i preocupada per ser
energèticament sostenible, defensora del seu entorn natural i generadora d’infraestructures
que potenciïn l’educació, la participació activa de petits i grans, l’oci responsable,
l’associacionisme, la ciutadania, la pau social, la cultura, la solidaritat, la salut i la igualtat
d’oportunitats per a tota la seva població.
Prioritzar el treball d’atenció i de prevenció amb els infants que viuen en situacions de
vulnerabilitat, sobretot en la primera infància. Els fillets i les filletes són
desproporcionadament fràgils als desavantatges i a les privacions, i actuar en els seus
primers anys de vida és la forma més eficaç d’evitar les privacions duradores i posar fi al cicle
de la pobresa.»
No hi ha intervencions.
Acord
Se sotmet la proposta conjunta a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels
membres presents, dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple).
5. Proposta d’aprovar el manifest en contra de la violència que pateixen les dones 2020
(expedient 2020/011553). (https://vimeo.com/482568775#t=07m07s)
La senyora Gener Marquès, regidora delegada, dona compte de la proposta de l’Àrea
Socioeducativa i de Dinamització Econòmica (Servei d’Igualtat i Cooperació), de dia 9 de
novembre de 2020, dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa i de Dinamització
Econòmica, en sessió ordinària celebrada el dia 12 de novembre de 2020, amb 4 vots a favor (2PSM; 1-PSOE i 1-UP-GxC); i 3 reserves de vot (2-PP i 1Cs), i que diu:
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«Atès que les Nacions Unides, l'any 1999, van aprovar instaurar dia 25 de novembre com a Dia
Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones;
En virtut 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
durant el dia 25 de novembre.
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 el manifest que es llegeix en sessió plenària per part de la regidora, la
senyora Gener Marquès:
«MANIFEST EN CONTRA DE LA VIOLÈNCIA QUE PATEIXEN LES DONES
1.064
Una xifra: les dones que han estat assassinades per la seva parella o exparella des de l’1 de
gener del 2003. I, encara que fa escarrufar la pell, aquesta xifra no és real, aquesta xifra no
inclou totes les morts per violència masclista. Agressions, violacions, assetjaments,
feminicidis, a casa, al carrer, a l’escola, a la feina, a Internet, a les institucions, en grups
religiosos, socials, polítics. No són fets aïllats, és una xacra que es nodreix de les
desiguals relacions de poder que existeixen. Som territori de conquesta i de
dominació.
Aquestes violències ens afecten de forma diferent a totes en funció de múltiples factors:
racisme, estatut migratori, edat, situació socioeconòmica i familiar, treball assalariat, treball
de la llar, maternitat o no maternitat, diversitat funcional física, psíquica o sensorial, orientació
sexual, identitat o expressió de gènere, etc. Ens maten; però no tan sols ens maten, es
neguen a utilitzar preservatiu, insisteixen a mantenir relacions sexuals tant fora com dins de
la parella, la sextorsió, el sexpreading o qualsevol classe de forma intimidatòria contra les
nostres llibertats sexuals també és habitual. Dubten de la nostra condició de víctimes, ens
estigmatitzen i ens responsabilitzen constantment de la violència que patim. Ens fan sentir
petites, inútils, ens eduquen per pensar-nos com a complement d’un home. Perquè els
darrers anys ens han deixat creure que les responsabilitats s’estaven repartint; però no, ens
han carregat amb més responsabilitats. Perquè hem de ser dones independents i
empoderades però, siguem sinceres: seguim sent dones. Seguim sent les dones de la casa,
però ara, a més, hem de sortir a fora a desmuntar-nos per demostrar que valem almenys tant
com ells. Les responsabilitats no s’equiparen ni es redistribueixen, augmenten; ara som
dones independents. I tot això també és violència.
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Es parla de les nostres faldes, dels nostres comportaments, però poc es parla d’educació
afectiva i sexual, no es parla de pautes de conductes i de relació entre joves que continuen
reproduint rols i estereotips de gènere. No parlen de noves masculinitats, tan sols sentim
parlar d’una manera irresponsable, esbiaixada, insuficient, des de la morbositat, el
sensacionalisme i sense aprofundir, perquè tota la informació recau finalment en la forma que
tenen els mitjans de comunicació de fer-nos-la arribar.
Una violència estructural que té cada una de les parts del seu engranatge ben
consolidades; i d’açò, a Espanya, en sabem. Aquí la indústria del sexe és un lobby
empresarial poderosíssim que ha aconseguit que l’explotació i la precarització es normalitzi
cada cop més. I no és casualitat que, en un país on el consum de prostitució està totalment
acceptat, ens hàgim convertit en el tercer en el rànquing mundial, tan sols després de
Tailàndia i Puerto Rico. Però és que la distinció és més significativa si parlam d’Europa: som
els primers encapçalant la llista. La falta d’una educació afectiva i sexual en els processos de
formació de les identitats de les persones fa que aquesta recaigui en la pornografia, on la
cosificació de la dona i la justificació de la violació omplen pàgines i pàgines amb un
missatge clau: per molt que les dones diem que no, volem dir que sí. D’aquesta manera, la
indústria del sexe tanca un cicle, educa els futurs explotadors.
L’Institut Balear de la Dona i la Universitat de les Illes Balears han tret recentment un estudi,
pioner al país, que, per primera vegada, analitza de forma exhaustiva la prostitució a les Illes
Balears; aquest negoci il·lícit mou uns 70 milions d’euros, amb uns 90.000 clients a l’any. Cal
destacar que aquest estudi, que dedica una part important a analitzar els puters que han
estat enquestats, destaca que un 34.7% dels clients ho fa per poder realitzar pràctiques poc
habituals. On tornam? A la dominació i al control del cos de la dona; i és que vam néixer per
a això. Un 44% dels puters creu que les dones s’hi dediquen perquè en gaudeixen;
enfront del 87,4% d’elles que, si poguessin, ho deixarien.
Un engranatge patriarcal, capitalista, racista i colonial que hem de desmuntar. I ho hem
de fer parlant de totes aquestes dades que ens incomoden, dient que a les Illes Balears
tenim tràfic de persones, i que sí, els puters en són còmplices. Hem de parlar del fet que les
violències queden al servei del sensacionalisme, alimentant molts cops futurs criminals. Hem
de reconèixer que per, por de perdre un statu quo, la societat ens ha situat, a les dones, en
una posició de desigualtat.
Un any més sortirem al carrer a reivindicar que estem cansades d'omplir pàgines
d’estadístiques, d’omplir titulars de notícies i telediaris, d’omplir jutjats i haver de viure dues
vegades, una per nosaltres i l’altra per justificar-nos de ser víctimes. Ens volem lliures a
Ciutadella i a Rojava, a l’Equador, al Líban, a Haití, a Palestina, al Sàhara, a l’Afganistan, a
Xile, al Congo i a la resta del món.
Perquè volem ser dones lliures en territoris lliures. És aquí i està passant.»
Intervencions
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/482568775#t=11m58s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/482568775#t=20m25s)
Intervé la senyora Gener Marqués (https://vimeo.com/482568775#t=27m48s)
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Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/482568775#t=35m10s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/482568775#t=38m07s)
Intervé la senyora Gener Marqués (https://vimeo.com/482568775#t=40m41s)
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; quatre (4) vots en contra (PP): els del senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS,
la senyora Juana María PONS TORRES, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS i la
senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ; i tres (3) abstencions de vot (Cs): els del
senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA BAGUR i la
senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ.
6. Proposta conjunta de tots els grups polítics amb representació municipal (PSM MxM,
PSIB-PSOE Ciutadella, UP-GxC, PP i Cs) d’adhesió a la Xarxa d’Entitats Locals per al
desenvolupament dels ODS (objectius de desenvolupament sostenible) de l’Agenda 2030
(expedient 2020/010988) (https://vimeo.com/482568775#t=43m05s)
La senyora Gomila Lluch, alcaldessa, dona compte de la proposta conjunta de tots els grups
polítics amb representació municipal (Servei de Medi Ambient) —signada pel portaveu del Grup
Municipal PSM MxM, senyor López Bosch; la portaveu del Grup Municipal PSIB-PSOE
Ciutadella, senyora Camps Villalonga; el portaveu del Grup Municipal d’UP-GxC, senyor Servera
Moreno; el portaveu del Grup Municipal del PP, senyor Juaneda Cabrisas, i el portaveu del Grup
Municipal de Cs, senyor Anglada Bagur—, dictaminada a la Comissió Informativa ordinària de
Territori i d’Entorn i Serveis Urbans, de dia 13 de novembre de 2020, amb el vot favorable de tots
els representants del PSM (2); Unidas Podemos (1), PP (2) i Cs (1), que diu:
«Atès que el Ple de l’Ajuntament de Ciutadella va aprovar el 19 de setembre de 2019 la
Declaració d’emergència climàtica per tal d’enfortir les polítiques de lluita contra el canvi
climàtic i alguns altres aspectes ambientals;
Atès que el Ple l’Ajuntament de Ciutadella va aprovar el 18 de juny de 2020 el compromís
d’establir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides com a
marc general per treballar conjuntament les polítiques i els projectes de futur per a Ciutadella
fins l'any 2030 i redactar un pla municipal Ciutadella Sostenible 2020-2023 on es concretin
les accions i actuacions a dur a terme per a aconseguir els objectius fixats;
Atès que la Xarxa d'Entitats Locals per a desenvolupar els ODS de l'Agenda 2030 de la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) està formada pels governs locals, que
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es comprometen a localitzar i implementar els ODS de l'Agenda 2030 de manera transversal
en les polítiques públiques municipals;
L'activitat d'aquesta Xarxa està dirigida a afavorir la coordinació d'actuacions entre els
governs locals, i permeten aconseguir millors resultats en la implementació de l'Agenda 2030
en els municipis, a través de la localització i el desenvolupament dels ODS en l'àmbit local;
La Xarxa és un instrument que oferirà eines als governs locals perquè aconsegueixin els
seus objectius, d'acord amb la implementació de l'Agenda 2030 a Espanya. I, a més, oferirà
als governs locals pautes, informació i propostes d'actuacions per a fer front a la crisi
provocada per la COVID-19, tenint molt present una de les principals premisses de l'Agenda
2030: no deixar a ningú enrere;
Atès que, amb l'adhesió a la Xarxa d'Entitats Locals per al desenvolupament dels ODS de
l'Agenda 2030, el Govern Local es compromet a determinar un conjunt d'actuacions que
hauran d'incorporar-se en un pla d'actuació o estratègia local, aprovat pel Ple, que inclogui
una anàlisi de situació i un pla de localització i implementació dels ODS de l'Agenda 2030; i
que, paral·lelament, s'haurà d'iniciar un procés d'informació i sensibilització per a la
participació de tots els agents locals, econòmics i les organitzacions ciutadanes representats
en la vida municipal, per a la seva implicació en la implementació local de l'Agenda 2030;
A més, les ciutats que participin en la Xarxa hauran d'assumir, mitjançant acord plenari, la
Declaració en favor de l'Agenda 2030 aprovada per la FEMP en el marc del seu XII Ple;
Per tot l’exposat,
PROPOSAM:
Primer. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca a la Xarxa d'Entitats
Locals per al desenvolupament dels ODS de l'Agenda 2030 i, en conseqüència, es
compromet a:
a) Treballar en l'aprovació d'un Pla d'Actuació o Estratègia Local, que en el qual s'elabori una
anàlisi de situació i un pla de localització i implementació dels ODS de l'Agenda 2030.
b) Complir les obligacions i exercir els drets que s'estableixin en les normes de funcionament
de la xarxa, que es van aprovar en l'assemblea constitutiva el mes de juliol de 2020, que
inclou una quota anual a abonar, que s'ha fixat en funció del nombre d'habitants.
Segon. Assumir la Declaració de l'Agenda 2030 aprovada en el XII Ple de la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies, i facultar l’Alcaldia per fer una declaració institucional
respecte a açò i dirigida a la ciutadania on es plasmi el compromís d'adhesió a la Xarxa i la
futura implementació de polítiques de desenvolupament dels ODS de l’Agenda 2030.
Tercer. Facultar la Regidoria de Medi Ambient perquè realitzi tots els tràmits oportuns perquè
l'adhesió de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca a la Xarxa d'Entitats Locals per al
desenvolupament dels ODS de l'Agenda 2030 sigui efectiva.
No obstant, el Plenari Municipal, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
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Intervencions
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/482568775#t=47m00s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/482568775#t=48m05s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/482568775#t=49m30s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/482568775#t=52m04s)
Acord
Se sotmet la proposta conjunta a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor
dels membres presents, dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple).
7. Proposta d’aprovar l’anul·lació i els descàrrecs 11 i 12/2020 de liquidacions diverses
del Servei de Recaptació (expedient 2020/005069) (https://vimeo.com/482568775#t=52m58s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
de Seguretat Ciutadana (Servei de Gestió Tributària), de dia 26 de maig de 2020, dictaminada a
la Comissió Informativa d’Organització i de Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada
el 13 de novembre de 2020, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vots (PP i
Cs), i que diu:
«Vistes les propostes de descàrrecs de liquidacions diverses, que es detallen a continuació:
Descàrrec
11/2020
12/2020

Import
408.999,97
200.675,70

Exercicis
1991 a 2017
1998 a 2019

Motiu
Prescripció del dret de cobrament
Crèdits incobrables

presentades per l'empresa col·laboradora RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE TRIBUTOS
LOCALES SL, basant-se en 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;
Vist l'informe emès pel cap de Rendes de data del 26-05-2020, i amb la prèvia la fiscalització
econòmica i financera que correspongui per part d’Intervenció, el regidor que subscriu
PROPOSA:
a) Aprovar l’anul·lació i el descàrrec de les liquidacions detallades en les relacions que
s’adjunten, basant-se en els informes i les circumstàncies que consten als informes:
Descàrrec
11/2020

Import
408.999,97

Exercicis
1991 a 2017

Motiu
Prescripció del dret de cobrament
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12/2020

200.675,70

1998 a 2019

Crèdits incobrables

b) 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.”
Intervencions
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/482568775#t=54m17s)
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 set (7) vots d’abstenció (4 PP i 3 Cs): les del senyor Antonio Luis JUANEDA
CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, 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.
8. Proposta d’aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit número 13/2020 en
la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de
Tresoreria (expedient 2020/011549) (https://vimeo.com/482568775#t=54m58s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
de Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de dia 10 de novembre de 2020, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i de Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada el
13 de novembre de 2020, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vot (PP i Cs), i
que diu:
«Davant l’existència de despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent, per les
quals no hi ha crèdit al pressupost de 2020 o el crèdit consignat en aquest és insuficient i no
és ampliable;
Atès que es disposa de romanent líquid de Tresoreria suficient per finançar l'import total dels
suplements de crèdit i crèdits extraordinaris prevists;
Vista la memòria d'Alcaldia de data del 10-11-20 en la qual s'expliquen i es justifiquen les
operacions que motiven aquesta modificació de crèdit;
Vist l'informe d'Intervenció signat amb data del 10-11-20;
Per tot l'exposat,
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PROPÒS:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 13.2020, en la
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de
Tresoreria, d'acord amb el resum següent:
SUPLEMENTS EN APLICACIONS DE DESPESES
APLICACIÓ
Progr.
Econòmica

DESCRIPCIÓ

SUPLEMENT
CRÈDIT

1622

467.00

Transferències corrents
entitats locals -CRSU

altres

150.000,00€

1722

767.00

Transferències de capital a altres
entitats locals - CRSU

22.000,00€

011

359.00

Altres despeses financeres

35.000,00€

a

TOTAL

DE

207.000,00€

CRÈDITS EXTRAORDINARIS EN APLICACIONS DE DESPESES
APLICACIÓ
Progrm
Econòmica

DESCRIPCIÓ

341

Promoció i foment de l'esport Sentència Club Vòlei Ciutadella

480.000,00€

TOTAL

480.000,00€

489.02

SUPLEMENT
CRÈDIT

DE

FINANÇAMENT
APLICACIÓ ECONÒMICA

Cap.

Art.

Con

8

70

00

DESCRIPCIÓ

Romanent de Tresoreria
despeses generals
TOTAL INGRESSOS

IMPORT

per

a

687.000,00€
687.000,00€

SEGON. Exposar aquest expedient al públic, mitjançant l'anunci inserit en el BOIB, per
quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions
davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat
no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un
mes per resoldre-les.
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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 set (7) vots d’abstenció (4 PP i 3 Cs): les del senyor Antonio Luis JUANEDA
CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, 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.
9. Proposta de rectificar la naturalesa del domini dels terrenys que integren l’equipament
sociosanitari de Santa Rita a l’Inventari Municipal (expedient 2020/011671).
(https://vimeo.com/482568775#t=58m02s)
La senyora Gomila Lluch, alcaldessa, dona compte de la proposta d’Alcaldia, de dia 10 de
novembre de 2020, dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana,
en sessió ordinària celebrada el 13 de novembre de 2020, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i
GxC); i 3 reserves de vots (PP i Cs), que diu:
«Atesa la providència, de dia 9 de novembre de 2020, que disposa l'obertura d'ofici d'un
expedient per tal de procedir a la rectificació de la naturalesa del domini dels terrenys que
integren l'equipament sociosanitari de Santa Rita, a l'Inventari Municipal;
Atès l'informe de Secretaria de dia 10 de novembre de 2020, que, literalment copiat, diu:
"ANTECEDENTS
1. L’Ajuntament de Ciutadella tramita l’expedient 13069/2018, de cessió al Ministerio de
Justicia d’una parcel·la municipal de Santa Rita per a la construcció dels futurs jutjats. En
aquest hi consta, entre d’altres:
- Ofici de la subdirectora general d’Obras y Patrimonio del Ministerio de Justicia,
registrat d’entrada dia 29-11-2018, que indica:

«(...) En relación a la cesión gratuita de un solar municipal a la Administración General del Estado para
su posterior afectación al Ministerio de Justicia, se ha valorado muy positivamente la información
remitida.
Corresponde al Ayuntamiento de Ciutadella reunir la documentación contemplada por el artículo 109 y
siguientes del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales a fin de remitirla a la Dirección
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General de Patrimonio del Estado solicitando la mutación demanial contemplada en el artículo 73 y
siguientes del Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Respecto a las características del suelo ofrecido, estos Servicios Técnicos consideran que se trata de
una opción adecuada a las necesidades del Departamento en Ciutadella.
En relación con el Estudio de Detalle previo y necesario para iniciar los trámites de cesión, se informa
que,consultados los servicios jurídicos y económicos del Ministerio de Justicia, ha sido denegada la
posibilidad de acometerlo desde estos Servicios Técnicos (...)».

- Ofici de la subdirectora general d’Obras y de Patrimonio, de dia 8-01-2019, on
comunica a l’Ajuntament : “(…) A fin de avanzar sin demora en los trámites relativos a la
cesión en tanto se dispone del necesario Estudio de detalle sobre la parcela ofredida por el
Ayuntamiento, la Dirección General de Patrimonio del Estado ha comunicado a estos
Servicios Técnicos que no muestra inconveniente en proceder a una “cesión condicionada a
la aprobación del citado estudio de detalle”.
La Junta de Govern, en sessió celebrada dia 22-04-2020, va aprovar inicialment l’estudi de
detall promogut pel Ministerio de Justicia i redactat per l’arquitecta en cap del Servei Tècnic
de la Subdirección General de Obras y Patrimonio del Ministerio de Justicia. (Exp. núm.
10558/2019.)
- Resolució de l’Àrea de Territori i Entorn, número 30, de dia 9-01-2020, per la qual es
concedeix llicència d’agregació i de segregació, d’acord amb el projecte d’agregació i de
segregació de finques en el sector nord de Santa Rita, redactat per l’arquitecte municipal i
signat dia 2-12-2019.
La finca resultant de l’agrupació i la segregació en la qual es proposa la construcció de la seu
dels jutjats és la següent:
«Superfície: 6.583,49 m2
La primera finca situada en el extremo Este, corresponderá a la parcela que tiene acceso desde la calle Oriente, el
vial situado al Sur y confrontará con el dominio público de carreteras. Esta finca se caracteriza por tener actualmente
una «era» que se encuentra incluida dentro del catálogo de bienes con referencia CIU / B-HOD-E015 y que será
objeto de protección con un grado 3. Actualmente en la parcela encontramos varios tramos de pared seca y poca
vegetación a excepción de alguna chumbera. La parcela resultante propuesta tendrá una forma prácticamente
trapezoidal, confrontará con las calles de Oriente al Este, la Vía de Ronda al lado Norte y la segunda parcela objeto
de este proyecto. La superficie total de la parcela será de 6.583,49m2..
Si bien, actualmente, dicha licencia de agrupación y segregación se halla pendiente de acceder al Registro de la
propiedad de Ciutadella de Menorca para su inscripción en el folio correspondiente.»

- Nota simple de la finca número 35964, expedida pel Registre de la Propietat de
Ciutadella de Menorca en data del 29-10-2019.
2. En data del 28-03-2020, el TAE assessor jurídic de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca
va emetre informe jurídic en compliment de l’article 110.1 e) del Reglament de béns de les
entitats locals i del requeriment efectuat pel Ministeri de Justícia i on es conclou:
“(…) III.- CONCLUSIÓN:
De acuerdo con lo expuesto hasta el momento, puede afirmarse lo siguiente:
Primero.- La parcela S5 del Plan especial del Sistema General de Equipamiento Público de Santa Rita,
6.634,96 m² de superficie, se encuentra completamente urbanizada y reúne las características para ser
considerada un solar de acuerdo con la Ley de Urbanismo de las Illes Balears.
Segundo.- Dicha parcela dispone, entre otros usos de equipamiento público, del uso administrativo,
con lo que la construcción en ella de un edificio que albergue los Juzgados del partido judicial de
Ciutadella es viable urbanísticamente.
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Tercero.- La parcela en cuestión tiene naturaleza demanial, no se halla comprendida en ningún plan de
ordenación, reforma o adaptación que pueda suponer un cambio en sus condiciones urbanísticas
actuales y no es ahora mismo necesaria para ubicar otros equipamientos comunitarios ni es previsible
que lo sea en los diez años inmediatos, atendiendo al hecho de que en la misma zona existen otras
tres parcelas vacantes calificadas como equipamiento público.(...)”.

3. En data del 14-07-2020 es va emetre certificat de Secretaria de la inscripció de la
parcel·la S5 de Santa Rita a l’Inventari Municipal, segons el qual aquesta està destinada a
equipament sociosanitari i que és de naturalesa patrimonial.
4. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella, en sessió celebrada dia 23-07-2020, va aprovar
inicialment la mutació demanial de l’Ajuntament, respecte de la parcel·la de titularitat
municipal S5 del Pla especial del sistema general d’equipaments de l’àmbit de “Santa Rita”,
al Ministeri de Justícia, per a la seva afectació al servei públic judicial i als serveis de suport a
la funció judicial al municipi de Ciutadella de Menorca. En el punt sisè d’aquest acord s’insta
a la depuració de la informació que conté l’Inventari Municipal, per tal que consti el caràcter
demanial d’aquests terrenys.
CONSIDERACIONS
I. Prèviament, sobre el règim jurídic aplicable al present expedient:
· Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
· Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions vigents en matèria de règim local
· Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.
· Reial decret 1373/2009, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.
· Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les
entitats locals.
· Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
II. La Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, regula
la mutació demanial dels béns de domini públic entre la mateixa administració local i no entre
administracions de diferent àmbit competencial, per la qual cosa hem de recórrer, davant el
buit legal i de forma supletòria, a la legislació estatal. Ara bé, en tot cas, és requisit per la
mutació que el bé en qüestió tengui naturalesa de domini públic.
Sense cap gènere de dubte, els terrenys de la S5 de Santa Rita que consten a l’Inventari
Municipal de Béns tenen naturalesa demanial, en haver-se obtingut per expropiació per raó
de la seva qualificació urbanística segons el PGOU de Ciutadella, que els defineix com a
terrenys d’equipament públic destinats a ús sanitari i assistencial, administratiu, docent i
cultural.
Atès que es considera que la mutació demanial és la millor opció per a la cessió dels terrenys
al Ministerio de Justicia per a la construcció dels nous jutjats, atès que d’aquesta manera
l’Ajuntament de Ciutadella mantindrà la seva titularitat mentre existeixi l’ús pel qual se
cedeixen; és per açò que, de forma prèvia a l’aprovació definitiva d’aquesta mutació
demanial, resulta necessari rectificar l’Inventari respecte d’aquests terrenys i d’acord amb el
que ja preveu el projecte d’agregació i de segregació de les finques en el sector nord de
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Santa Rita del terme municipal de Ciutadella de Menorca, on s’expressa que la naturalesa
del bé és de domini públic i no patrimonial, com erròniament consta en aquest.
CONCLUSIÓ
Atesos els antecedents i en compliment del punt sisè de l’acord del Ple de l’Ajuntament de
dia 23-07-2020, que insta que per part del servei corresponent de l’Ajuntament es procedeixi
a depurar la finca objecte de mutació demanial mitjançant la rectificació de l’Inventari
Municipal de Béns, en el sentit d’especificar que la finca és de domini públic i no patrimonial;
Resultant que la finca en qüestió no ha modificat mai la seva naturalesa atès que es va
adquirir per expropiació per a ser destinada a l’equipament públic esmentat, i, així, sempre ha
estat un bé demanial;
És per açò que s’informa favorablement la rectificació de l’Inventari Municipal de Béns de
l’Ajuntament de Ciutadella i, per tant, que el Ple de l’Ajuntament, com a òrgan competent,
acordi:
Únic. RECTIFICAR l’Inventari Municipal de Béns de l’Ajuntament de Ciutadella, en concret el
registre 797 de l’epígraf 1, de forma que consti la naturalesa demanial dels terrenys de Santa
Rita, destinats a equipament públic amb ús sanitari i assistencial, administratiu, docent i
cultural."
PROPOSA:
RECTIFICAR l’Inventari Municipal de Béns de l’Ajuntament de Ciutadella, en concret el
registre 797 de l’epígraf 1, de forma que consti la naturalesa demanial dels terrenys de Santa
Rita, destinats a equipament públic amb ús sanitari i assistencial, administratiu, docent i
cultural.
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 quinze (15) vots a favor (7 PSM MxM, 3
PSIB-PSOE Ciutadella, 2 UP-GxC i 3 Cs): els de la Senyora Alcaldessa, Joana GOMILA
LLUCH; el senyor José LÓPEZ BOSCH, la senyora Laura ANGLADA SEARA, el senyor Andreu
CARDONA MIR, la senyora Maria Jesús BAGUR BENEJAM, el senyor Pere FIOL BENEJAM, el
senyor Damià MOLL CARDONA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria
Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Guillermo Ángel BOSCH LLUFRIU, el senyor Sergio
SERVERA MORENO, la senyora Carla GENER MARQUÈS, el senyor Eudimio José
CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA BAGUR i la senyora Isabel LEÓN
MARTÍNEZ; i cinc (5) vots d’abstenció (1 PSIB-PSOE Ciutadella i 4 PP): les de la senyora
Maria Alexandra MOLL TALTAVULL (per absència en el moment de la votació), els del senyor
Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, el senyor Juan
David BENEJAM ESCANELLAS i la senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ.
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10. Proposta d’aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament corresponent a
l’exercici 2021, que comprèn el de l’entitat mateixa i els dels patronats municipals
d’Escoles Infantils i de l’Hospital, el del Consorci per al Desenvolupament Esportiu de
Ciutadella i el de la Fundació Ciutadella Cultura, així com les plantilles de personal
(expedient 2020/010635) (https://vimeo.com/482568775#t=59m48s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
de Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de dia 10 de novembre de 2020, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i de Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada el
13 de novembre de 2020, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vots (PP i Cs),
que diu:
«ASSUMPTE: Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament corresponent a
l’exercici de 2021, que comprèn el de l’entitat mateixa i els dels Patronats Municipals
d’Escoles Infantils i de l’Hospital, el del Consorci per al Desenvolupament Esportiu de
Ciutadella i el de la Fundació Ciutadella Cultura, així com les plantilles de personal.
INFORME: Vist que s’ha acabat l’elaboració del pressupost general de l’Ajuntament de 2021,
i atès que, així mateix, per part dels òrgans competents dels patronats municipals d’Escoles
Infantils i de l’Hospital, el del Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella i el de
la Fundació Ciutadella Cultura, s’ha proposat a l’Ajuntament l’aprovació del pressupost dels
al·ludits organismes per a l’exercici abans esmentat.
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament que, prèviament amb el dictamen de la
Comissió Informativa d'Organització i de Seguretat Ciutadana, s’adoptin els acorda següents:
PRIMER: Aprovar inicialment, d’acord amb el que disposa l’article 18.4 de l’RD 500/90, de 20
d’abril, amb relació a l’article 168.4 i 5 de l’RD 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora d’hisendes locals, el pressupost general de l’Ajuntament de Ciutadella de
Menorca per a l’exercici de 2021, que comprèn el de l’entitat local mateixa, els dels patronats
d’Escoles Infantils i de l’Hospital, el del Consorci per al Desenvolupament Esportiu de
Ciutadella i el de la Fundació Ciutadella Cultura, així com les corresponents plantilles de
personal (article 90 de la Llei 7/85, de 2 d’abril).
Les quantitats aprovades són les contingudes en el resum següent:
INGRESSOS
Ajuntament

DESPESES

34.186.160,56 €

34.186.160,56 €

Patronat d'Escoles Infantils

1.145.500,00 €

1.145.500,00 €

Patronat de l'Hospital Municipal

2.831.252,63 €

2.831.252,63 €

Consorci per al Desenvolupament Esportiu de
Ciutadella

299.532,01 €

299.532,01 €

Fundació Ciutadella Cultura

286.000,00 €

286.000,00 €

SEGON: Exposar al públic, en compliment del que estableix l’article 20.1 de l’RD 500/90, de
19 d’abril, amb relació a l’article 169 de l’RD 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora d’hisendes locals, els acords anteriors, juntament amb el seu expedient,
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prèviament amb l’edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per 15 dies hàbils, durant els quals els interessats podran procedir a examinar-lo i a
presentar les reclamacions que estimin oportunes davant el Ple. El pressupost es
considerarà definitivament aprovat amb caràcter automàtic en cas de no presentar-se
reclamacions en el termini abans esmentat
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/482568775#t=1h14m13s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/482568775#t=1h26m38s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/482568775#t=1h37m38s)
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/482568775#t=1h51m27s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/482568775#t=1h52m22s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/482568775#t=1h54m05s)
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 set (7) vots d’abstenció (4 PP i 3 Cs): les del senyor Antonio Luis JUANEDA
CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, 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.
11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa al fet que el Consell Insular de
Menorca assumeixi els costos dels SANDACH (subproductes animals no destinats a
consum
humà)
de
l’Escorxador
de
Ciutadella
(expedient
2020/011585).
(https://vimeo.com/482568775#t=1h55m38s)
El senyor Benejam Escanellas, regidor, dona compte de la moció del Grup Municipal Popular
(PP), amb registre d’entrada telemàtic 018505, de dia 5 de novembre de 2020, dictaminada a la
Comissió Informativa ordinària de Territori i d’Entorn i de Serveis Urbans, de dia 13 de novembre
de 2020, amb el vot favorable dels representants de PP (2) i de Cs (1); i la reserva de vot dels
representants del PSM (2) i del PP (2) i de Cs (1), i la reserva de vot dels representants del PSM
(2) i d’Unidas Podemos (1), i que diu:
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«Els SANDACH (subproductes animals no destinats a consum humà) són aquells residus
dels animals que no s’aprofiten i no es poden destinar al consum i que, per tant, s’han de
descartar, reciclar o eliminar.
Fins al juliol del 2016 aquests residus se separaven, alguns s’enterraven i altres (l’espinada)
s’incineraven. A partir del juliol del 2016, arran del nou contracte signat entre el Consorci de
Residus Urbans i d’Energia de Menorca i la UTE es Milà, el prestador del servei de
l’abocador de Milà, s’incineren tots els residus, amb un altíssim cost per a l’Ajuntament de
Ciutadella.
Després de diverses iniciatives promogudes per part de l’oposició, l’Ajuntament va contractar
el servei de congelació i transport dels SANDACH a fora de Menorca, que, curiosament, surt
més barat que incinerar-ho as Milà. Així i tot, aquest cost ens suposa una despesa anual de
268.500 €, segons la partida prevista als pressupostos municipals del 2020.
L’Escorxador de Ciutadella mata més del 80% dels animals de tot Menorca i, per tant,
l’Ajuntament de Ciutadella assumeix un cost que no li pertoca, atès que el servei, en la
pràctica, és de caràcter insular; i aquest és l’esperit i la lletra dels acords que es van adoptar
en el passat Ple per unanimitat, relatius al model de gestió dels escorxadors de Menorca i a
les inversions necessàries per al seu bon funcionament. Des del Partit Popular entenem que
hauria d’esser el Consell qui ho assumeixi.
Per aquests motius, el Grup Municipal del Partit Popular presenta la MOCIÓ següent:
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca insta el Consell Insular de Menorca
a assumir el cost derivat del tractament dels SANDACH de l’Escorxador de Ciutadella amb
caràcter retroactiu des que es va signar el nou contracte amb l’abocador des Milà el juliol del
2017.
Segon. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca insta l’equip de govern de
l’Ajuntament a plantejar aquesta reivindicació a l’equip de govern del Consell Insular, i
proposar els acords i els instruments necessaris per a fer-la efectiva.
Tercer. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca insta el Consell Insular de Menorca
a incloure una partida al seus pressupostos del 2021, a fi que sigui el Consell qui assumeixi
els costos derivats del tractament dels SANDACH de l’Escorxador de Ciutadella».
Intervencions
Intervé la senyora Moll Taltavull (https://vimeo.com/482568775#t=2h02m00s)
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/482568775#t=2h03m42s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/482568775#t=2h07m08s)
Intervé la senyora Moll Taltavull (https://vimeo.com/482568775#t=2h10m16s)
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/482568775#t=2h11m28s)
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Acord
Se sotmet la moció a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels membres
presents, dels 21 que, de fet i dret, componen el Ple).
12. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa al fet que el Govern d’Espanya habiliti
una partida als pressuposts del 2021 per als nous jutjats de Ciutadella (expedient
2020/011763). (https://vimeo.com/482568775#t=2h13m07s)
La senyora Pons Torres, regidora, dona compte de la moció del Grup Municipal Popular (PP),
amb registre d’entrada telemàtic 018756, de dia 10 de novembre de 2020, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i de Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada el
13 de novembre de 2020, amb 2 vots a favor (PP); i 5 reserves de vots (PSM, PSOE, GxC i Cs);
i que diu:
«La situació dels jutjats a Ciutadella és realment preocupant. No és nou d’ara, és una situació
que ve d’enrere. El titular que es va poder llegir al diari Menorca el 22 d’abril de 2019 és prou
significatiu: “Caos en el juzgado 2 de Ciutadella: la nevera, el café y el aseo comparten
espacio”. I són moltes les situacions que posen de manifest aquestes mancances: reunions
entre les parts d’un judici que s’han de fer a les escales dels jutjats, falta de distàncies de
seguretat per mor de la Covid, taules plenes d’expedients per falta d’arxiu, etc.
L’Ajuntament de Ciutadella va fer el que li corresponia amb la cessió dels terrenys al Ministeri
de Justícia, aprovada en el Ple del mes de juliol d’enguany.
La sorpresa és que al projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021 no hi ha
ni una sola partida destinada als nous jutjats de Ciutadella. Ni tan sols per a fer-ne la
redacció del projecte.
Per tant, des del Partit Popular consideram que és important que l’Ajuntament faci una
defensa ferma de la urgència de la construcció dels nous jutjats de Ciutadella, a fi
d’aconseguir un compromís inequívoc del Govern d’Espanya.
Per aquests motius, el Grup Municipal del Partit Popular presenta la MOCIÓ següent:
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca manifesta que la construcció dels
nous jutjats de Ciutadella és una inversió primordial per a la nostra ciutat, atesa la lamentable
situació en què es troben les actuals seus judicials.
Segon. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca insta el Govern d’Espanya a
incloure una partida als Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021 per a iniciar el
projecte i la construcció dels nous jutjats de Ciutadella de Menorca.
Tercer. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca acorda traslladar els acords
precedents al Ministre de Justícia, a la vicepresidenta del Govern i als portaveus
parlamentaris dels Grups amb representació al Congrés dels Diputats i al Senat.»
Intervencions
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Intervé l'alcaldessa, la senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/482568775#t=2h16m17s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/482568775#t=2h21m27s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/482568775#t=2h23m52s)
Intervé l'alcaldessa, la senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/482568775#t=2h25m30s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/482568775#t=2h27m40s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/482568775#t=2h28m20s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels membres
presents, dels 21 que, de fet i dret, componen el Ple).
13. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) sobre la reducció de l’IVA de les
mascaretes (expedient 2020/011829) (https://vimeo.com/482568775#t=2h28m53s)
Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic 018820, de dia 10
de novembre de 2020, dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa i de Dinamització
Econòmica, en sessió ordinària celebrada el dia 12 de novembre de 2020, amb 1 vot favorable
(1 Cs); i amb 6 reserves de vot (2-PSM; 2-PP; 1-PSOE; 1-UP-GxC), i que diu:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Resulta sorprenent veure com, a l’escenari actual de salut en què ens trobam, certs
productes sanitaris a Espanya estiguin sotmesos a imposts amb uns nivells de pressió fiscal
mals de trobar a qualsevol altre país de la Unió Europea. Quant al tema que avui ens ocupa,
només Eslovènia, amb un 22%, està en unes dades similars a les nostres.
S’exemple al qual avui en feim esment són les mascaretes, que, com a conseqüència de la
pandèmia, s'han convertit en un bé de primera necessitat de forma provisional (encara que
de cada vegada manco provisional), i que estan sotmeses, aquestes peces sanitàries, que es
dispensen a centres sanitaris i a establiments comercials, ni més ni manco que a un 21%
d'IVA. Val a dir que mentrestant i a manera d’informació vinculant, a Portugal, l’IVA de les
mascaretes és d'un 6%, a França és d’un 5,5%, i a Alemanya és d’un 5%; I també val a dir
que hem de destacar l'exempció d'IVA que hi ha a Itàlia (on s’aplicarà el 5,5% ja a partir del
2021), a Bèlgica i als Països Baixos per a aquest producte sanitari.
La proposta que avui presentam, que ja Cs plantejava per ser votada en el Congrés des
Diputats el passat mes de juny, i que va ser aprovada amb els vots de tots els partits, excepte
els dos que governen, recordarem que recalcava que -si hi va haver en el seu moment
consens per reduir l'IVA als llibres, a les revistes i als diaris electrònics durant la pandèmiahauria d'haver-hi també consens ara, amb més raó, per a la modificació de l’impost en aquest
cas sol·licitat; ja que poques coses resulten avui més necessàries i insubstituïbles que aquest
element, a manera de barrera, protecció i prevenció contra el contagi del coronavirus.
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Des de Cs Ciutadella, creim que no pot ser que el Govern d'Espanya ens apliqui aquest
impost tan alt a un, com hem dit, producte de primeríssima necessitat actualment: un
producte que ara mateix està utilitzant el 100% de la població espanyola, i que, amb les
condicions econòmiques a les quals s'enfronta es nostre país, moltes famílies tindrien
dificultats serioses per fer front a una despesa diària d'aquestes característiques, si volen
estar realment protegits com toca del la covid19.
Recentment, concretament dia 26-10-2020, la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va
declarar: “España no puede reducir el tipo del IVA en las mascarillas del 21% porque hay un
reglamento europeo que lo prohibe". Hem de dir que, efectivament, el reglament al qual fa
referència la ministra ho prohibeix, però més important és fer saber a tothom que la Comissió
Europea mateixa va informar els estats membres, ja al mes d’abril (és a dir, sis mesos
abans), que no se’ls sancionaria per aquest motiu; o sigui, per davallar l’IVA. I així, en
conseqüència, han actuat els països del nostre entorn. Tots, excepte nosaltres.
Val a dir que la intenció més actual de la Ministra, la Sra. Montero, era la de rectificar (a
posteriori a les declaracions fetes dia 26 d’octubre), però encara no ho ha fet. I el que no
sabem és si la davallada serà de l’IVA, com a tots els països, o, pel contrari, es fixarà un preu
màxim de venda de les mascaretes i altres productes de primera necessitat. Ni tampoc si,
com diu, dia 10 de Novembre, davallarà l’IVA sempre que Brussel·les li doni el vistiplau
(quan, implícitament i quasi explícitament, ja l’ha donat fa estona). El que sí que sabem és
que es Govern va vetar la proposta de Cs, un cop aprovada aquesta iniciativa perquè, va dir,
que es deixarien de recaptar 1.568 milions d’euros a l’any. El que no diu però el Govern és el
que sí que pagarem els ciutadans si no mou fitxa. Per exemple: a una família de 4 persones
els costarà una mitjana de 660 € a l’any. Per a uns pocs és poc, però per a molts és molt.
Per tot el que ve exposat fins aquí, el Grup Municipal Ciutadans Ciutadella presenta la
següent:
MOCIÓ:
Cs Ciutadella sol·licita que l’equip de govern de l’Ajuntament de Ciutadella insti el
Govern de les Illes Balears perquè aquest, per la seva banda, insti el Govern d'Espanya
a dur a terme de manera urgent el que ja es votà el mes de juny quant a la reducció de
l’impost de l’IVA fins al tipus superreduït del 4% per a aquest producte de primeríssima
necessitat que són les mascaretes, ja siguin adquirides a centres de salut o a
establiments comercials, amb la finalitat que siguin fàcilment accessibles a tots i a
cada un dels ciutadans del nostre país.»
Jaume Anglada Bagur
Portaveu Grup Municipal de Cs Ciutadella.»

L’alcaldessa diu que es retira la moció per petició del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) (registre
d’entrada telemàtic 019508 de dia 19 de novembre de 2020).
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14. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la modificació de l’Ordenança
fiscal número 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles (expedient 2020/011957)
(https://vimeo.com/482568775#t=2h29m00s)
El senyor Juaneda Cabrisas, portaveu, dona compte de la moció del Grup Municipal Popular
(PP), amb registre d’entrada telemàtic 019032, de dia 13 de novembre de 2020, dictaminada a
la Comissió Informativa d’Organització i de Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada
el dia 13 de novembre de 2020, amb la votació prèvia de la seva inclusió en l’ordre del dia per
urgència i aprovada per unanimitat, amb 2 vots a favor (PP); i 5 reserves de vot (PSM, PSOE,
GxC i Cs).
Diu que es tracta d’una proposta reiterativa i recurrent que, fins i tot, avui en el debat
pressupostari mateix ha tornat a sortir i a la Comissió de Seguiment de la COVID també es va
plantejar; i diu que no hi arribaran a temps, tal com van constatar a la Comissió Informativa, i açò
fa que autoesmenin la seva proposta en el sentit de suprimir del punt d’acord el següent: «i que
aquesta modificació sigui efectiva per a l’exercici 2021.»
A continuació es transcriu la moció esmenada pel PP, i que diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’any 2011, mitjançant el Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents
en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic,
l’Ajuntament es va veure obligat a pujar l’impost sobre béns immobles un 10% i de forma
temporal per als exercicis 2012 i 2013, que després va ser ampliat als anys 2014 i 2015.
L’any 2016 es va deixar sense efecte l’RDL esmentat i, per tant, es podia tornar a deixar l’IBI
als nivells anteriors a la pujada; però l’equip de govern de llavors, format pel PSM, el PSOE i
GxC, va decidir que no situaria l’IBI als nivells anteriors de la pujada del 10%, i va decidir
baixar l’impost només un 5%, i deixar, consolidar, a la pràctica, una pujada de l’impost del
5%.
Durant l’any 2017 es va procedir a una revisió cadastral que va suposar la incorporació
d’elements immobles que abans no computaven, la qual cosa es va traduir en un augment de
la recaptació en concepte de l’impost de béns immobles superior als 400.000 €.
La crisi sanitària, social i econòmica que provoca la pandèmia de la covid-19 fa necessari
que les administracions públiques destinin els seus recursos a pal·liar els efectes d’aquesta
crisi, també alleugerant les càrregues fiscals als ciutadans. Així ho vam proposar al Pla de
recuperació social i econòmica aprovat per la unanimitat dels grups polítics de la corporació.
La nostra proposta no va prosperar, però, per altra banda, vam donar el nostre suport a una
proposta de l’equip de govern, de revisar el règim de bonificacions de l’impost sobre béns
immobles, que consideram necessari però no suficient.
A més, creim que un sistema de bonificacions destinat a col·lectius desfavorits o per a
incentivar determinades activitats econòmiques i mediambientals és perfectament compatible
amb una baixada impositiva general, que suposa la injecció d’una important quantitat de
doblers a l’economia de la ciutat. Un doblers que ara mateix està immobilitzat als bancs, on
no és productiu i no reverteix en benefici dels ciutadans.
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Per altra banda, amb un pressupost per a l’any 2021 de més de 34 milions d’euros, i amb els
resultats que s’han posat de manifest amb la liquidació del pressupost de 2019, en termes de
romanent de Tresoreria, superàvit, resultat pressupostari, etc, és factible aquesta reducció de
l’IBI que proposam; atès que, per fi, s’han “relaxat” les mesures de control pressupostari que
havia dictat el govern de l’Estat.
Amb una correcta planificació pressupostària i un adequat control de la despesa, hi ha prou
marge per poder fixar el tipus impositiu de l’IBI a nivells anteriors al del 2010, abans de la
pujada obligatòria i temporal del 10%.
A més, els fons líquids de què disposa l’Ajuntament, dipositats en diverses entitats bancàries,
per un import del voltant dels 20 milions d’euros, suposa una falta d’eficiència en la gestió
dels recursos públics. Com hem dit, els doblers dels ciutadans i de les empreses no han
d’estar immobilitzats al banc, sinó en mans de la ciutadania, del sistema de protecció social i
de l’economia productiva.
Per tot això, el Grup Municipal Popular presenta davant el Ple, per al seu debat i l’aprovació,
si escau, la següent:
MOCIÓ:
El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta l’equip de govern a tramitar una modificació
de l’Ordenança fiscal número 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles, per tal de
reduir el tipus impositiu en un 10%.»
Intervencions
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/482568775#t=2h30m22s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/482568775#t=2h33m45s)
Acord
Se sotmet la moció esmenada a votació, que NO S’APROVA per set (7) vots a favor (4 PP i 3
Cs): els del senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la senyora Juana María PONS
TORRES, 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.
15. Precs i preguntes (https://vimeo.com/482568775#t=2h35m48s)
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Es dóna compte dels precs i de les preguntes següents:
Precs
1. Prec del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic 019242,
de dia 17 de novembre de 2020: (https://vimeo.com/482568775#t=2h36m00s)
«CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA presenta el següent PREC davant de
l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca al Ple de dia 19-11-2020 de la corporació
municipal, amb relació a l’Escorxador de Ciutadella.
Com a conseqüència dels acords als quals es va arribar al Ple d’octubre de 2020 per aquesta
corporació municipal, pel que fa a la moció presentada amb relació a l’Escorxador de
Ciutadella, i que van ser els següents:
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 establir, entre totes les administracions, un futur model de gestió i 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 realitzar les inversions necessàries a l’Escorxador de Ciutadella, i reflectir
als pressupostos futurs els acords adoptats pel grup de treball.

Des del nostre grup municipal, trobam que la problemàtica que té el nostre escorxador ha de
ser prioritària i d’urgència pel que fa a l’activitat d’aquest ajuntament, ja que, segons informes
tècnics existents, l’Escorxador de Ciutadella està en un estat deplorable, està obsolet i amb
unes deficiències, pel que fa a les instal·lacions i a la maquinària, molt greus. Per açò s’han
d’haver fet passes en aquest sentit. Creim que aquest equip de treball ja s’ha d’haver creat i
almenys ha d’haver tractat i debatut alguns aspectes pel que fa a la gestió i al finançament
dels escorxadors a Menorca, particularment de l’Escorxador de Ciutadella, tal i com es va
acordar al passat ple.
Des del nostre grup municipal, SOL·LICITAM:
1) Que aquest equip de govern ens informi de si, per part de l’Ajuntament de Ciutadella,
ja s’ha sol·licitat la creació d’aquest equip de treball al Consell Insular de Menorca,
format per les administracions i els ajuntaments. Si es que sí, demanam que ens
donin còpia de la sol·licitud de la petició realitzada al Consell de la creació
d’aquest equip de treball.
2) Si encara no s’ha sol·licitat per part de l’Ajuntament aquesta creació de l’equip de
treball que es va aprovar al passat ple, ens diguin per quin motiu encara no s’ha
sol·licitat i quan tenen previst fer-ho.
3) Sol·licitam que ens n’informin quan es duguin a terme aquestes reunions.
Isa León. Regidora de Ciutadans Ciutadella»
Intervencions
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Intervé la senyora Moll Taltavull (https://vimeo.com/482568775#t=2h38m07s)
Intervé l'alcaldessa, la senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/482568775#t=2h41m02s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/482568775#t=2h41m28s)
Intervé l'alcaldessa, la senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/482568775#t=2h42m18s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/482568775#t=2h42m31s)
Intervé la senyora Moll Taltavull (https://vimeo.com/482568775#t=2h43m58s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/482568775#t=2h45m38s)
Intervé l'alcaldessa, la senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/482568775#t=2h46m12s)
2. Prec del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 019292 de
dia 17 de novembre de 2020: (https://vimeo.com/482568775#t=2h46m20s)
«PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL PLE DE
L’AJUNTAMENT, RELATIU A LA CAMPANYA NADALENCA 2020
La pandèmia de la covid-19 ha provocat una crisi sanitària, social i econòmica que encara
patim i que probablement patirem durant un temps. Hi falten poques setmanes perquè
comenci el mes de desembre, en al qual celebram les festes de Nadal, i tot seguit les de Cap
d’Any i Reis. Aquestes són unes festes en les quals ens retrobam amb la família i els amics,
compartim bons moments, ens feim regals, etc. I, tot i les dificultats, creim que la gent les vol
viure amb alegria i xalant de l’ambient de festes.
Aquest any tot haurà de ser diferent, per açò demanam a l’Ajuntament que es plantegi
mesures perquè la situació sigui un poc més agradable per a tothom, que es pugui “fer poble”
i que visquem unes festes amb alegria, que puguem passejar per una ciutat il·luminada,
sempre respectant les mesures de prevenció sanitària. Volem que la gent tengui un motiu per
sortir i es trobi a gust al carrer, i que els comerços, bars, restaurants, etc també es puguin
beneficiar d’aquest ambient, ja que també pateixen els efectes de la crisi.
Creim que hem de posar les condicions adequades perquè la gent compri aquí, a les
botigues de proximitat, del veí, de l’amic, del familiar, etc. Que donem valor al que és nostre;
en aquest moment tots ens necessita’m i ens hem d’ajudar.
Per tot açò, el Grup Municipal del Partit Popular presenta el prec següent:
Que l’equip de govern de l’Ajuntament de Ciutadella dugui a terme una campanya durant les
festes de Nadal, Cap d’Any i Reis que afavoreixi la dinamització del sector del comerç i de la
restauració de la nostra ciutat, sempre respectant les mesures vigents per evitar els efectes
de la covid-19, complint i fent complir les disposicions de les autoritats sanitàries
Ciutadella, 16 de novembre de 2020
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Maria Antònia Taltavull Fernández
Regidora del Grup Municipal del Partit Popular»
Intervé la senyora Moll Taltavull (https://vimeo.com/482568775#t=2h48m33s)
3. Prec del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 019346, de
dia 17 de novembre de 2020: (https://vimeo.com/482568775#t=2h49m36s)
3.1. «PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL PLE DE
L’AJUNTAMENT, RELATIVES ALS TANCAMENTS DE LA SALA MULTIFUCIONAL
Al Partit Popular, se’ns han fet arribar diverses queixes sobre l’estat en què es troba la part
posterior de la Sala Multifuncional. Com es pot observar a les fotografies adjuntes, la barana
està totalment caiguda; també hi ha molta brutícia dins aquesta parcel·la, que és de
l’Ajuntament. A més, a l’altra banda hi ha un clot on es pot accedir fàcilment, i açò suposa un
perill per als joves que van per aquella zona, degut a la falta d’il·luminació i de tancament
adequats. Per tot açò, el Grup Municipal del Partit Popular presenta el PREC següent:
Que, per part de l’Ajuntament, es faci net la parcel·la de darrere la Sala Multifuncional, que
s’arreglin els tancaments de la zona, així com la barana rompuda que hi ha a la part de
darrera la sala.
Ciutadella, 17 de novembre de 2020
Juana Mari Pons Torres
Regidora del Grup Municipal del Partit Popular»
[...]
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/482568775#t=2h50m29s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/482568775#t=2h50m55s)
3.2. “PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL PLE DE
L’AJUNTAMENT,
RELATIU
A
LES
CASETES
DEL
CEMENTERI
(https://vimeo.com/482568775#t=2h51m12s)
Arran de les obres duites a terme per part de l’Ajuntament darrere el Cementeri Vell, diversos
propietaris ens han fet arribar queixes relatives al fet que les casetes han fet moviment i que,
fins i tot, hi ha qualque gotera, i que a les voltes d’algunes casetes hi ha sortit verdet.
Per tot açò, el Grup Municipal del Partit Popular presenta el PREC següent:
Que, per part dels serveis de l’Ajuntament, es faci un repàs damunt les casetes per poder
arreglar els problemes i les deficiències que hi pugui haver, i evitar més deteriorament o
desperfectes.
Ciutadella, 17 de novembre de 2020
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Juana Mari Pons Torres
Regidora del Grup Municipal del Partit Popular»
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/482568775#t=2h52m25s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/482568775#t=2h54m19s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/482568775#t=2h54m47s)
Preguntes (https://vimeo.com/482568775#t=2h55m36s)
1. Preguntes del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic
019270, de dia 17 de novembre de 2020:
«Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta les preguntes següents
a
l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per ser contestades al Ple de dia 19-11-2020 de
la corporació municipal, referents als efectius de la Policia Local de Ciutadella.
Tothom és coneixedor de la gran problemàtica que hi ha en l’àmbit municipal per la falta
d’efectius amb la qual compta la Policia Local de Ciutadella, i el malestar que existeix entre
molts de vesins del nostre municipi, que es queixen, textualment, “que no veuen la Policia
Local patrullant pels carrers del municipi, que els oferiria la sensació de protecció a la qual
tenen dret, ja que paguen els imposts perquè així sigui”.
1 S’han duit a terme gestions i/o peticions per part de l’Ajuntament de Ciutadella al Govern
Balear pel que fa a la sol·licitud de la creació de cursos de formació per als agents de la
Policia Municipal de Ciutadella?
Si es que SÍ, quan? I si ens en poden donar còpia. Si es que NO, per quin motiu?
2 Com pensa substituir aquest equip de govern els policies que passen a segona activitat i
evitar el descens d’efectius operatius?
3 Ens pot informar de quin és el nombre de funcionaris de la Policia Local en règim de
segona activitat? Ens pot dir quants efectius hi ha en total?
4 Es fa anualment, per part de l’Ajuntament de Ciutadella, una previsió de llocs de feina
catalogats que poden ser assignats a policies en segona activitat?
Si es que SÍ, ens en poden fer arribar els dels 4 darrers anys? Si es que NO, per quin motiu
no es fa?
5) En el capítol III del Reglament Regulador de segona activitat dels membres del Cos de
Policia Local de Ciutadella, concretament a l’article 10.2 Constitució Tribunal Mèdic:
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Qui és el responsable de constituir aquest Tribunal Mèdic? Quan va ser el darrer Tribunal
Mèdic que es va constituir? Per quin motiu no es van constituint aquests tribunals mèdics?
6) En el cas que aquests tribunals mèdics no s’estiguin fent, qui és l’òrgan competent
(actualment i fins ara des del darrer tribunal mèdic) que dictamina si una segona activitat té
caràcter permanent o temporal?
7) Què i com té pensat aquest equip de govern solucionar la manca d’efectius en el Cos de la
Policia Local de Ciutadella de Menorca?
8) Hi ha algun informe tècnic que plasmi les necessitats del municipi en matèria policial, de
manera que puguem saber exactament en quina situació es troba la Policia Local del nostre
municipi pel que fa a mitjans i efectius, i les carències que tenen, per poder desenvolupar la
seva tasca de protecció i vigilància? Si es que SÍ, ens el poden entregar?
Isabel León Martínez
Regidora Grup Municipal Cs Ciutadella»
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/482568775#t=2h56m09s)
2. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 019294,
de dia 17 de novembre de 2020: (https://vimeo.com/482568775#t=3h07m25s)
«PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL PLE
DE L’AJUNTAMENT, RELATIVES A L’ESCORXADOR DE CIUTADELLA
A la Junta de Govern del 14-10-2020 es va aprovar el document de "Compromisos adquirits
per l’Ajuntament i la Cooperativa de Serveis d’Escorxador per seguir prestant el servei de
matança de l’Escorxador Municipal de Ciutadella” que, al punt segon, deia:
2. Suspendre la retenció del 15% aplicada a les factures fins a la resolució del recurs
presentat per l’empresa contra la resolució que estableix aquesta retenció. Aquesta
suspensió tindrà afecte una vegada firmat el present document, i sigui aprovat amb
un màxim de 15 dies per l'òrgan competent.
A l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció de data del 13-10-2020, literalment, diu:
En conclusió, s’informa favorablement el document de compromisos signat entre
l’Ajuntament i Serveis d’Escorxador S.Coop.LTDA, condicionat a la presentació de
l’aval/la garantia necessària per a la suspensió del reintegrament de pagament de
l’excés de facturació en el concepte de transport.
I, atès l’exposat, es considera que la Junta de Govern hauria d’acordar:
Primer. Aprovar el document de Compromisos entre l’Ajuntament i Serveis
d’Escorxador S Coop.LTDA, signat dia 6-10-2020, per a la continuïtat de la prestació
del servei de matança a l’Escorxador Municipal de Ciutadella fins al 31-12-2020,
tenint en compte que el punt segon serà aplicable sempre i a partir que es
presenti la garantia necessària perquè es pugui aprovar la suspensió.
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De la presentació de la garantia necessària, no en diu res el document de compromís signat
entre Serveis Escorxador Soc. Coop Ltda i l’Ajuntament, i tampoc es reflecteix a l’acord de la
Junta de Govern.
Per aquests motius, feim les preguntes següents:
A l’alcaldessa, Joana Gomila, com a signant del document de compromisos esmentat:
1. Està l’alcaldessa al corrent que l’informe conjunt d’Intervenció i de Secretaria és
favorable, però condicionat a la presentació d’un document de garantia per poder
suspendre el 15% de retenció aplicada?
A la regidora, Sandra Moll, com a signant del document de compromisos esmentat:
2. Està la regidora delegada al corrent que l’informe conjunt d’Intervenció i de
Secretaria és favorable, però condicionat a la presentació d’un document de garantia
per poder suspendre el 15% de retenció aplicada?
3. Ja s’ha presentat el document de garantia per part de Serveis Escorxador? En cas
negatiu: es continuen aplicant les retencions del 15% a les factures presentades per
serveis escorxador?
4. S’ha requerit la presentació del document de garantia o aval per eliminar la retenció?
En cas afirmatiu: quan es va presentar? En cas negatiu: per quin motiu no s’ha
requerit encara l’entrega de l’aval?
Ciutadella, 16 de novembre de 2020
Joan Benejam Escanellas
Regidor del Grup Municipal del Partit Popular»
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/482568775#t=3h09m36s)
3. Preguntes del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic
019347, de dia 17 de novembre de 2020: (https://vimeo.com/482568775#t=3h11m39s)
«Com sap el regidor de Manteniment i Millora de la Via Pública, li hem fet arribar, en diferents
ocasions, fotos de faroles rompudes o en mal estat, amb l’explicació d’aquesta situació i la
ubicació d’aquestes. Val a dir, i li ho agraïm, que sempre ens ha contestat i ens ha explicat
quan es canviarà tal o tal altra fanal o per quin motiu no es canvia encara. Però hi ha una
qüestió paral·lela a aquest tema que ens preocupa des de fa un temps, i és la solució o el
plantejament que es fa, en certes ocasions, del tema del material urbà en el sentit de ser
romput o emprat indegudament pels usuaris o els conductors. És per aquest motiu que li
formulam les preguntes següents:
PREGUNTA 1. Quan un fanal és envestit per un vehicle i el deixa inservible, deteriorat o
romput, qui n’ha de pagar l’adob o la substitució?: qui l’ha romput o l’Ajuntament?

41

PREGUNTA 2. Hi ha cap assegurança per als casos que hem descrit? En cas afirmatiu:
quants doblers costa a l’any aquesta assegurança i què cobreix? En cas negatiu: es fia
contractar aquest tipus d’assegurança?
PREGUNTA 3. Se cerca l’infractor de rompre, ja sigui un fanal o qualsevol material urbà
municipal, fruit d’un mal ús o d’una mala conducció? En cas afirmatiu: quants de
casos s’han denunciat des del principi de la passada legislatura fins al dia d’avui? I
quantes multes s’han cobrat a aquests hipotètics infractors?
PREGUNTA 4. Quants de doblers ha costat a l’Ajuntament, fins a dia d’avui, la
reparació d’aquests desperfectes si no són pagats per l’infractor o l’assegurança
d’ensians va començar la passada legislatura? I quina quantitat s’ha cobrat (en les
mateixes dates) quant a multes (€) pel mal ús que descrivim?
Jaume Anglada Bagur
Portaveu del Grup Municipal Cs Ciutadella»

Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/482568775#t=3h12m36s)
4. Preguntes del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic
019349, de dia 17 de novembre de 2020: (https://vimeo.com/482568775#t=3h15m00s)
«Volem demanar al regidor de Mobilitat sobre un tema que, tot i ser d’un servei adjudicat a
l’empresa Continental Parking SL, no està exempt, creim, l’Ajuntament, de certa custòdia, si
no responsabilitat directa. És, a fi d’evitar possibles focus d’infecció de covid o per no sumarne de nous, que plantejam al Ple aquestes preguntes, sense voler anar en detriment de la
clàusula segona del contracte del servei de control, vigilància i denúncia de l’estacionament
limitat de vehicles a la via pública de data del 20-11-2018.
PREGUNTA 1. Amb la mesura de fer net una vegada al dia les màquines dels
parquímetres: es té en compte i es fa, per mor del contacte continu amb les màquines
mateixes per part dels usuaris, la desinfecció adient d’aquestes? Amb quin tipus de
material de neteja o desinfecció es fan net aquests parquímetres?
PREGUNTA 2. Hi ha hagut cap queixa respecte de la neteja o desinfecció d’aquestes
màquines en el sentit que els usuaris reclamin gel hidroalcohòlic o altres mesures de
seguretat higiènica? Es fia posar gel hidroalcohòlic a disposició dels usuaris si
aquests ho reclamen, tal com es fa, per exemple, en els parcs infantils del municipi des
Castell? Qui el posaria en aquest cas, l’empresa adjudicatària o l’Ajuntament?
Volem comentar també la confusió que en certs casos s’ha donat a la zona del parquímetre
vermell. Com se sap, Ciutadella té tres tipus i colors de parquímetres: verd, blau i vermell;
entenem, però, que tenen una comprensió, per part dels usuaris, diferent; és a dir: creim que
no s’acaba d’entendre prou bé que en el vermell només figuri enterra la paraula “tiquet” pintat
d’aquest color i, en canvi, les retxes que delimiten on s’han d’aparcar els cotxes tenguin les
retxes blaves, cosa que pot provocar, i ha provocat, qualque malentès per mor de la
diferència de preu i la confusió que generen els dos colors junts. Sabem, pel que diu el
contracte amb la concessionària, que el pintat anual de ses zones verda i blava va a càrrec
de l’empresa adjudicatària, però no diu res dels parquímetres vermells. Per tot açò, també
demanam:
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PREGUNTA 3. Fia l’equip de Govern fer pintar les retxes blaves del pàrquing vermell
del color que creim que pertoca (entenem que vermell) i a qui pertoqui, a fi d’evitar
possibles confusions entre els usuaris d’aquest pàrquing? I per quin motiu només
s’ha pintat la paraula “tiquet” en vermell i s’hi han deixat les retxes sense pintar del
mateix color?
PREGUNTA 4. A qui correspon pintar de vermell, creim que les retxes inclusivament: a
l’empresa adjudicatària o a l’Ajuntament? En cas que sigui l’Ajuntament: quin cost
tindria aquesta hipotètica pintada?
Jaume Anglada Bagur
Portaveu Grup Municipal Cs Ciutadella»

Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/482568775#t=3h15m52s)
5. Preguntes del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic
019350, de dia 17 de novembre de 2020: (https://vimeo.com/482568775#t=3h22m46s)
«En el Ple del mes passat, amb relació als antics usuaris de la plaça Jamma, vam demanar a
sa regidora de Serveis d'Atenció al Ciutadà pel tercer requeriment que el Defensor del Poble
va fer a l’Ajuntament i que no era, aquell dia, a l’expedient on hi consten l’inici d’actuació, el
primer requeriment i el segon, quan és, el tercer precisament, el que va ser contestat per
l’alcaldesa al Defensor del Poblemateix. La citada regidora va dir que es tractava d’un error,
que ja estava solucionat i que ens el podia fer arribar... Res d’açò ha passat... Quant a
l’explicació que la regidora donava sobre el nou concepte de modalitat esportiva denominada
esport de carrer, va dir també que estaria encantada de rebre’ns per explicar-nos-la. No hem
pogut venir, així que demanarem també amb relació a açò; així com pels intercanvis de
català amb gent del poble (entre altres coses) als quals va al·ludir en el passat Ple:
PREGUNTA 1: per què ens va dir la regidora que era un error el fet que no fos a
l’expedient el tercer requeriment del Defensor del Poble, “que ja estava solucionat i
que ens el podien fer arribar”, quan en realitat no és així encara a dia d’avui? Ho
tornam demanar: ens el pot fer arribar demà mateix via correu electrònic i/o incloure’l a
l’expedient corresponent a fi de saber què posa i així estar informats de tot el procés?
PREGUNTA 2: Ens pot explicar exactament què són i en què consisteixen aquests
“esports de carrer” que la regidora va nomenar en el passat Ple del mes d’octubre i
que, pel que vam entendre, no es duran a terme ni als camps municipals de futbol ni al
Poliesportiu ni en cap altre recinte esportiu de propietat municipal?
PREGUNTA 3. Ens pot explicar on es duen a terme: si és un emplaçament de propietat
municipal o no, els intercanvis de català amb gent del poble amb els usuaris al·ludits a
l’encapçalament, així com altres activitats; en què consisteixen exactament aquestes
activitats i qui les dóna o duu a terme? I per què no s’imparteixen, per exemple, a
l’Escola d’Adults?
PRGUNTA 4. Podria passar que altres col·lectius, i a fi d’aconseguir més lícita i
necessària integració social, reclamin també una altra zona d’usos, o que s’impartissin
cursets i/o intercanvis culturals/lingüístics? Com actuaria llavors l’equip de Govern:
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també cercaria una zona per a aquests i es farien intercanvis o cursets, o es
considerarien altres possibilitats? Donat el cas: quines possibilitats?
Jaume Anglada Bagur
Portaveu Grup Municipal Cs Ciutadella»
Intervencions

a

les

preguntes

relatives

a

la

plaça

Intervencions
a
les
preguntes
relatives
(https://vimeo.com/482568775#t=3h26m42s)

als

Jamma

(https://vimeo.com/

482568775#t=3h24m06s)
intercanvis

de

català

6. Preguntes del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) amb registre d’entrada telemàtic
019354, de dia 17 de novembre de 2020: (https://vimeo.com/482568775#t=3h29m43s)
«Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta les preguntes següents a l’Ajuntament
de Ciutadella de Menorca, per ser contestades al Ple de dia 19-11-2020 de la corporació
municipal, referents a l’Escorxador Municipal de Ciutadella.
1) S’ha aixecat alguna acta sanitària pel NO funcionament de la cambra frigorífica de l’espai
on es maten els pollastres de l’Escorxador Municipal?
Si es que SÍ, quantes i en quina data s’ha/n aixecat l’acta/les actes?
2) Quin termini hi ha per solucionar aquestes deficiències? I quan té previst solucionar-les?
3) Ens pot informar de quin és el sistema o procés que s’empra actualment si la cambra
frigorífica no funciona?
4) A quina cambra frigorífica es guarda aquesta carn ?
5) Entenem que en aquesta cambra només es guarden pollastres, és així?
6) Quan tenen previst que es puguin tornar a matar porcs a l’Escorxador de Ciutadella?
Isabel León Martínez
Regidora del Grup Municipal Cs Ciutadella»
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/482568775#t=3h29m56s)
7. Preguntes del Grup Municipal Popular (PO) amb registre d’entrada telemàtic 019412
de dia 18 de novembre de 2020: (https://vimeo.com/482568775#t=3h31m40s)
«PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL PLE
DE L’AJUNTAMENT, RELATIVES A INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Durant el Ple de dia 22 d’octubre vam fer unes preguntes a la regidora Sandra Moll sobre els
protocols de les instal·lacions esportives davant la pandèmia de la covid-19. Li vam demanar
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si l’Ajuntament de Ciutadella té aquest protocol per a les instal·lacions esportives, i ens va
respondre que sí, des de dia 31 d’agost d’enguany; i ens va dir, a més, que aquest protocol
s’havia posat en coneixement de tots els clubs.
Va dir també que ara, amb el nou decret, no era obligatori, però que igualment havien
redactat un protocol igual per a les instal·lacions esportives, que faltava dur-lo a aprovació.
Vaig demanar còpia dels protocols i de les entitats a les quals s’havien fet arribar, perquè
sabíem que no era tal com deia la regidora; i, després de veure els 3 protocols que se’ns van
enviar, veim que són de dia 29, és a dir 7 dies posteriors al Ple. Primera mentida. Segona,
veim que no s’han enviat a totes les entitats esportives. A més, els protocols enviats a les
entitats encara esperam que se’ns facin arribar, al nostre grup.
Davant aquesta situació, el Grup Municipal del Partit Popular presenta les preguntes
següents:
•
•
•
•
•
•

Quant als protocols que va dir que tenien les entitats esportives, per quin motiu
no se’ns n’ha passat còpia?
Ens dirà quines entitats tenen els protocols des de dia 31 d’agost? I ens passarà
còpia dels protocols?
Ha tingut peticions d’entitats esportives que volen els protocols i no els tenen?
De quines dates són aquestes peticions?
Quantes entitats?
Per quin motiu menteix a l’oposició?

Ciutadella, 17 de novembre de 2020
Juana Mari Pons Torres
Regidora del Grup Municipal del Partit Popular»
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/482568775#t=3h33m10s)
I, en no haver-hi més assumptes a tractar, l'alcaldessa aixeca la sessió, de la qual s'estén
aquesta acta, que, com a secretària, certific.
La secretària,

Vist i plau
L'alcaldessa

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

https://drive.google.com/drive/folders/1ZkjsPCLNvpyNuWt-9hvXSFBGL3LfU39W?
usp=sharing
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s’indiquen, aquests es reprodueixen a la
plataforma Vimeo.
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