Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 9/2020
Caràcter: ordinari
Dia: 17 de desembre de 2020
Hora: de 19 a 21.15 h en primera convocatòria
Lloc: Sala Multifuncional
Assistents
Alcaldessa presidenta:

Sra. Joana Gomila Lluch

(PSM MxM)

3r tinent d’alcalde:
4a tinenta d’alcalde:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
1a tinenta d’alcalde
Regidora:
Regidora:
Regidor:
2n tinent d’alcalde:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:

Sr. José López Bosch
Sra. Laura Anglada Seara
Sr. Andreu Cardona Mir (IND)
Sra. Maria Jesús Bagur Benejam (IND)
Sr. Pere Fiol Benejam
Sr. Damià Moll Cardona
Sra. Noemí Camps Villalonga
Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
Sra. Maria Alexandra Moll Taltavull
Sr. Guillermo Ángel Bosch Llufriu
Sr. Sergio Servera Moreno
Sra. Carla Gener Marquès
Sr. Antonio Luis Juaneda Cabrisas
Sra. Juana María Pons Torres
Sra. Blanca de Olivar Oliver
Sr. Juan David Benejam Escanellas
Sra. María Antonia Taltavull Fernández
Sr. Eudimio José Carrasco González
Sr. Jaume Anglada Bagur
Sra. Isabel León Martínez

(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSIB-PSOE Ciutadella)
(PSIB-PSOE Ciutadella)
(PSIB-PSOE Ciutadella)
(PSIB-PSOE Ciutadella)
(UP-GxC)
(UP-GxC)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(Cs)
(Cs)
(Cs)

Secretària:
Interventora:

Sra. Caterina Barceló Martí
Sra. Elvira Capó García

Absents
Hi assisteixen tots.
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Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari de dia 19-11-2020).
(https://vimeo.com/493684133#t=00m14s)
2. Comunicacions d’Alcaldia. (https://vimeo.com/493684133#t=01m08s)
3. Proposta d'aprovar el compte general corresponent a l'exercici 2019, que comprèn el
de l'Ajuntament, els dels patronats d'Escoles Infantils i de l'Hospital Municipal, i el del
Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella de Menorca (expedient
2020/009473). (https://vimeo.com/493684133#t=02m07s)
4. Proposta per frenar la proliferació de les cases d’apostes (expedient 2020/012800).
(https://vimeo.com/493684133#t=07m23s)
5. Proposta d’aprovar la baixa dels drets reconeguts i de les obligacions reconegudes
d’exercicis
tancats
(expedient
2020/012807).
(https://vimeo.com/493684133#t=13m43s)
6. Proposta d’aprovar la declaració en favor del poble sahrauí (expedient 2020/012785).
(https://vimeo.com/493684133#t=16m12s)
7. Proposta de sol·licitar al Govern de les Illes Balears l’atenció presencial a Ciutadella
dels diferents serveis d’atenció a les persones (expedient 2020/012804).
(https://vimeo.com/493684133#t=32m38s)
8. Proposta d’aprovar la renovació del Conveni de col·laboració per a la millora del
sistema de sanejament i depuració de Ciutadella, i de manteniment i millora de les
EDAR de Ciutadella nord i sud, així com les instal·lacions complementàries
(expedient 2020/006651). (https://vimeo.com/493684133#t=41m00s)
9. Proposta d’aprovar la renovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Ciutadella de Menorca, l’Ajuntament de Ferreries i l’Agència Balear de l’Aigua, i de la
Qualitat Ambiental per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat a
l’EDAR
de
Cala
Galdana
(expedient
2020/006651).
(https://vimeo.com/493684133#t=43m08s)
10. Proposta de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de l’article
5 de l’Ordenança fiscal número 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles
(expedient 2020/010340). (https://vimeo.com/493684133#t=44m46s)
11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a la revisió i l’actualització del
Reglament
orgànic
municipal
(expedient
2020/012837).
(https://vimeo.com/493684133#t=49m47s)
12. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) sobre el Dia Internacional de la Gent
Gran (expedient 2020/013015). (https://vimeo.com/493684133#t=54m37s)
13. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) amb relació a l’elaboració de la relació de
llocs
de
treball
(RLT),
(expedient
2020/012987).
(https://vimeo.com/493684133#t=1h07m07s)

2

14. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) per adherir-se a la Central de
Contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP),
(expedient 2020/013021). (https://vimeo.com/493684133#t=1h18m57s)
15. Precs i preguntes. (https://vimeo.com/493684133#t=1h29m22s)
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari de dia 19-11-2020).
(https://vimeo.com/493684133#t=00m14s)
L'alcaldessa demana als presents si tenen alguna cosa a objectar en contra dels termes en
què està redactat l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari del dia 19 de
novembre de 2020).
Intervé la senyora Pons Torres per a dir que el seu grup hi farà una abstenció, a causa que, a
les 3 hores i 33 minuts, quan el micròfon no va funcionar, no quedà reflectit el que va dir i
tampoc queda escrit a l’acta. (https://vimeo.com/493684133#t=00m20s)

Acord
Se sotmet l’acta a votació, que S’APROVA per setze (16) vots a favor (7 PSM MxM, 4 PSIBPSOE Ciutadella, 2 UP-GxC i 3 Cs): els de la Senyora Alcaldessa, Joana GOMILA LLUCH, el
senyor José LÓPEZ BOSCH, la senyora Laura ANGLADA SEARA, el senyor Andreu CARDONA
MIR, la senyora Maria Jesús BAGUR BENEJAM, el senyor Pere FIOL BENEJAM, el senyor
Damià MOLL CARDONA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Gràcia
MERCADAL MARQUÈS, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, el senyor Guillermo
Ángel BOSCH LLUFRIU, el senyor Sergio SERVERA MORENO, la senyora Carla GENER
MARQUÈS, els del senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA
BAGUR i la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ; i cinc (5) abstencions de vot (PP): les del
senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, la senyora
Blanca DE OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS i la senyora María
Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ.
2. Comunicacions d’Alcaldia (https://vimeo.com/493684133#t=01m08s)
La secretària dona compte de les comunicacions d’Alcaldia següents:
2.1. Resolució de l’Àrea d’Organització i de Seguretat Ciutadana número 744, de dia 3 de
desembre de 2020, per la qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdits número 14/2020
amb la modalitat de transferència entre partides per un import total de 159.339,14 euros
(expedient 2020/012768).
2.2. Resolució de l’Àrea d’Organització i de Seguretat Ciutadana número 795, de dia 17 de
desembre de 2020, per la qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdits número 15/2020 en
la modalitat d’incorporació de romanents de crèdit per un import total de 139.229,56 euros
(expedient 2020/013255).
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Els presents acorden que en queden assabentats.
3. Proposta d'aprovar el compte general corresponent a l'exercici 2019, que comprèn el
de l'Ajuntament, els dels patronats d'Escoles Infantils i de l'Hospital Municipal, i el del
Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella de Menorca (expedient
2020/009473) (https://vimeo.com/493684133#t=02m07s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea d’Organització
i de Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de dia 1 de desembre de 2020, dictaminada a
la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada
el dia 11 de desembre de 2020, amb 3 vots a favor (PSM i GxC); i 3 reserves de vots (PP i
Cs), que diu:
«La Comissió de Règim Interior, actuant com a Comissió Especial de Comptes, en sessió del
16-10-20, va informar en sentit favorable el compte referenciat, que comprèn l’Ajuntament
mateix, els patronats d’Escoles Infantils i de l’Hospital Municipal, i el Consorci per al
Desenvolupament Esportiu de Ciutadella de Menorca.
En el BOIB número 181, amb data del 22-10-20, es publicà l’anunci en el qual deia que el
període d’exposició pública per a la presentació de reclamacions era el comprès entre els
dies 23-10-20 i 24-11-20, ambdós inclusivament.
Passat el termini d’exposició pública, sense haver-se formulat cap al·legació contra el compte
esmentat, en procedeix ara l’aprovació per part del Ple Municipal.
Per tot l’exposat, qui subscriu proposa al Ple Municipal:
Primer. Aprovar el Compte General corresponent a l'exercici 2019 que comprèn, l’Ajuntament
mateix, els patronats d’Escoles Infantils i de l’Hospital Municipal i el Consorci per al
Desenvolupament Esportiu de Ciutadella de Menorca.
Segon. Remetre el Compte General aprovat, juntament amb tota la documentació que la
integra, a la fiscalització del Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, tal com s'estableix a l'article 212.3 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
No obstant, el Ple Municipal, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/493684133#t=03m51s)
Acord
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Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per tretze (13) vots a favor (7 PSM MxM, 4
PSIB-PSOE Ciutadella i 2 UP-GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana GOMILA LLUCH, el
senyor José LÓPEZ BOSCH, la senyora Laura ANGLADA SEARA, el senyor Andreu CARDONA
MIR, la senyora Maria Jesús BAGUR BENEJAM, el senyor Pere FIOL BENEJAM, el senyor
Damià MOLL CARDONA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Gràcia
MERCADAL MARQUÈS, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, el senyor Guillermo
Ángel BOSCH LLUFRIU, el senyor Sergio SERVERA MORENO i la senyora Carla GENER
MARQUÈS; i vuit (8) abstencions de vot (5 PP i 3 Cs): les del senyor Antonio Luis JUANEDA
CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER,
el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora María Antonia TALTAVULL
FERNÁNDEZ, el senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA
BAGUR i la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ.
4. Proposta per frenar la proliferació de les cases d’apostes (expedient 2020/012800)
(https://vimeo.com/493684133#t=07m23s)
La senyora Gomila Lluch, alcaldessa, dona compte de la proposta d’Alcaldia, de dia 3 de
desembre de 2020, dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i de Seguretat
Ciutadana, en sessió ordinària celebrada el dia 11 de desembre de 2020, amb 4 vots a favor
(PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vot (PP i Cs), i que diu:
«El 3 de novembre es va aprovar en el Consell de Ministres el nou Reial decret llei de
publicitat del joc. Aquest RDL incorpora una sèrie de mesures molt importants, com la
prohibició dels bons de benvinguda, la limitació dels anuncis de jocs d'apostes i atzar, i la
prohibició dels patrocinis en equipaments esportius, entre altres. Tot açò acaba amb "la llei de
la selva" existent que havia provocat el bombardeig constant de publicitat en tota mena de
mitjans i espais publicitaris.
Actualment hi ha uns 911.218 usuaris actius a les cases d'apostes, segons l'últim Informe
Trimestral del Mercat del Joc en Línia (1T 2020, un 65´54% més que en el mateix segment
de 2016, i és alarmant en els sectors juvenils). No sols correspon a les apostes esportives,
sinó també a pòquer, casino i bingos virtuals. A més, durant aquests últims anys la despesa
en publicitat és molt important, fluctua entre els 300 i els 145 milions. A Espanya hi ha més de
mig centenar d'empreses amb llicència en el negoci en línia i presencial.
El joc patològic és un trastorn que figura entre les addiccions de tipus comportamental en les
classificacions mèdiques i psicològiques, i que té especial incidència en els sectors
poblacionals més precaris. Consisteix en la pèrdua del control del comportament amb relació
al joc, que es caracteritza per tenir greus conseqüències per a les persones, com problemes
acadèmics, laborals, econòmics, socials i/o legals associats al joc, així com al seu entorn
més pròxim. A més, no hem d'oblidar que no fa falta ser un ludòpata per a tenir un problema
amb el joc. S'estima que 1 de cada 4 jugadors que ha jugat en els últims 12 mesos presenta
algun tipus de problema amb el joc (roba doblers, s'endeuta, juga compulsivament...).
Es tempta la classe treballadora, que normalment no pot accedir a un treball estable atès
l'enorme atur crònic, al fet que arrisquin les seves rendes guanyades en treballs precaris. No
és estrany que, normalment, en els barris i localitats on menys renda hi ha més efectes
negatius causin a través de les cases d'apostes. Aquestes afecten especialment la joventut i
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els barris més humils, on la falta d'expectatives, d'un futur estable i la falta d'alternatives d'oci
és el cultiu perfecte per aconseguir doblers sense esforç.
És just, per tant, que es puguin tractar de manera eficaç les persones addictes al joc, perquè
es puguin investigar aquests mecanismes i prevenir futures addiccions, així com prendre
mesures que posin fre a l'expansió d'aquesta mena de locals i garantir des de les institucions
el dret a l'oci.
De manera física o a través d'Internet, el que s'amaga darrere de cada aposta és el mateix: la
falsa realitat que podem generar riquesa amb poc esforç. El que no expliquen és que el
benefici d'un dia és la pèrdua de l'altre, i que fins i tot aquesta pèrdua pot ser encara major.
No és qüestió de sort que, en última instància, sigui la casa d'apostes l'única que hi guanyi.
És el moment que les diferents institucions adaptin la normativa a la realitat social,
econòmica i tecnològica de l'activitat del joc abans que es converteixi en una xacra sense
retorn. A les Illes Balears ja s'ha iniciat aquest camí amb la moratòria de noves llicències de
joc durant dos anys, mentre es redacta un decret d'ordenació del joc en la nostra comunitat.
Plantejam en aquesta proposta una sèrie de mesures amb la voluntat que entre totes les
forces polítiques treballem per a guanyar temps en aquesta problemàtica, i garantir el dret a
l'oci digne i accessible en tots els pobles i barris del nostre país.
Per tot açò, propòs al Ple de l’Ajuntament l'adopció del següent
ACORD
1. Instar el Govern de les Illes Balears a exigir una distància mínima de 500 metres lineals
entre les cases d'apostes presencials i els centres educatius d'ensenyament obligatori,
formació professional, universitària, centres de rehabilitació i hospitals, i qualsevol altre
centre d'ús freqüent de menors com ludoteques o parcs infantils.
2. Instar el Govern de les Illes Balears a limitar la concessió de noves autoritzacions de joc
per a salons de joc o cases d'apostes presencials per a fer-ne decréixer la quantitat. I
concedint una llicència nova a canvi de tres baixes definitives.
3. Estudiar la possibilitat de prohibir o restringir les terminals d'apostes esportives en salons
de joc, bingos, casinos i bars.
4. Instar el Govern de les Illes Balears perquè implementi regularment plans d'inspecció a les
cases d'apostes presencials per a augmentar els controls i prevenir-hi l'accés a les persones
menors d'edat. Així mateix, instar el Govern de les Illes Balears, a través de l’Institut de
Seguretat Pública, perquè realitzi programes de formació a les policies locals sobre l’aplicació
de la normativa i les infraccions més habituals relacionades amb les apostes i el joc.
5. Instar el Govern de les Illes Balears perquè impulsi activitats informatives en els centres
educatius, en un marc de prevenció de les addiccions generades pel joc i les apostes, i
també d’altres tipus com l’alcohol i les drogues, per informar dels riscos i dels problemes de
salut publica que se’n deriven.
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6. Instar el Govern de les Illes Balears a reconèixer la ludopatia i altres addiccions derivades
del joc patològic com a problema de salut pública, i garantir els recursos públics en els plans
de prevenció i rehabilitació de la ludopatia en el marc del sistema públic de salut, amb
l'objectiu d'accelerar l'accés i millorar la qualitat del servei.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/493684133#t=11m27s)
Acord
Se sotmeten a votació els punts de la proposta 1, 4, 5 i 6 de forma conjunta, que
S’APROVEN per unanimitat (21 vots a favor).
Se sotmeten a votació els punts de la proposta 2 i 3 de forma conjunta, que S’APROVEN
per devuit (18) vots a favor (7 PSM MxM, 4 PSIB-PSOE Ciutadella, 2 UP-GxC i 5 PP) : els
de la Senyora Alcaldessa, Joana GOMILA LLUCH, el senyor José LÓPEZ BOSCH, la
senyora Laura ANGLADA SEARA, el senyor Andreu CARDONA MIR, la senyora Maria Jesús
BAGUR BENEJAM, el senyor Pere FIOL BENEJAM, el senyor Damià MOLL CARDONA, la
senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la
senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, el senyor Guillermo Ángel BOSCH LLUFRIU, el
senyor Sergio SERVERA MORENO, la senyora Carla GENER MARQUÈS, el senyor Antonio
Luis JUANEDA CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, la senyora Blanca DE
OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS i la senyora María Antonia
TALTAVULL FERNÁNDEZ; i tres (3) abstencions de vot (Cs): les del senyor Eudimio José
CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA BAGUR i la senyora Isabel LEÓN
MARTÍNEZ.
5. Proposta d’aprovar la baixa dels drets reconeguts i de les obligacions reconegudes
d’exercicis tancats (expedient 2020/012807) (https://vimeo.com/493684133#t=13m43s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea d’Organització
i de Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de dia 4 de desembre de 2020, dictaminada a
la Comissió Informativa d’Organització i de Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària
celebrada el dia 11 de desembre de 2020, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3
reserves de vot (PP i Cs); i que diu:
«Ateses les facultats de la Tresoreria i de la Intervenció municipals i en vista del saldo de les
obligacions reconegudes pendents de pagament i dels drets reconeguts pendents de
cobrament corresponents a exercicis anteriors, que, per la seva antiguitat i en no constar-hi al
respecte, a data d’avui, reclamació, i que afecten el saldo pendent de pagament a 1 de
gener;
Vist l’informe emès per la Tresoreria i la Intervenció municipals de data del 4 de desembre de
2020.
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PROPÒS:
Primer. Aprovar la baixa dels drets reconeguts i les obligacions reconegudes d’exercicis
tancats, d’acord amb les relacions que es transcriuen a continuació:
Relació d'obligacions reconegudes d'exercicis tancats:
N. Operació
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Aplicació

Import

Saldo

Text lliure

220030000007 2003

151 60001

39.821,80

39.821,80 ADQUISICIÓ TERRENYS VIAL SANT ANTONI M. CLARET

220030000008 2003

151 60071

56.933,96

220030000009 2003

151 61973

6.211,14

56.933,96 COMPRA TERRENYS AFECTATS PER PGOU
OBRES INFRAESTRUCTURA DIVERSOS CARRERS (PLA
6.211,14 MOBILITAT)

220030000010 2003

151 60981

22.048,68

220030000011 2003

151 60981

5.729,95

5.729,95

220040000003 2004

151 60971

5.873,21

PROJECTE URBANITZACIÓ C/ ORIENT, ENTRE CAMÍ DE MAÓ I
5.873,21 CAMÍ VELL (PIC 2003)

220040000004 2004

323 62277

36.973,49

220040000006 2004

340 60976

4.492,00

220050000005 2005

340 226

220050000006 2005

330 62200

9.174,44

480,00 ESPORTS – DESPESES DIVERSES
PROJ. I DIRECCIÓ LLIC. ACTV. CLASSIFICADES DE LA CASA DE
9.174,44 CULTURA

220050000009 2005

340 226

1.795,20

1.795,20 ESPORTS – DESPESES DIVERSES

220050000010 2005

330 226

3.110,52

220060000004 2006

151 210

1.311,88

3.110,52 CULTURA – DESPESES DIVERSES
URBANISME – MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES I
1.311,88 D’ESPAIS NATURALS

220060000005 2006

151 210

1.692,56

1.692,56

220060000012 2006

323 489

200,00

220060000028 2006

151 62280

2.539,45

200,00 EDUCACIÓ – SUBVENCIONS
OBRES DE MILLORA PAVIMENTACIÓ NUCLI ANTIC, 1a I 3a
2.539,45 FASES

220060000033 2006

330 489

4.892,40

4.892,40 CULTURA – SUBVENCIONS

220060000035 2006

323 489

241,50

220060000036 2006

151 227

1.632,60

220060900026 2006

330 226

336,00

220060900028 2006

330 226

339,00

220070000338 2007

330 489

5.700,00

5.700,00 CULTURA – SUBVENCIONS

220070000368 2007

430 61970

1.238,30

220070000371 2007

151 60080

810,00

220070000373 2007

151 60080

960,00

220070000374 2007

151 60080

810,00

220070000375 2007

151 60080

1.152,00

220070000376 2007

151 60080

1.110,00

220070000377 2007

151 60080

1.020,00

220070000378 2007

151 60080

375,00

1.238,30 IMPRESSIÓ DE 20.000 PLÀNOLS DE CIUTADELLA
APROVACIÓ CESSIÓ DE 135 M2 DE TERRENY DE LA FINCA
810,00 CAMÍ SON TRIALL
APROVACIÓ CESSIÓ TERRENYS DE 160,00M2 FINCA CAMÍ SON
960,00 TRIALL
APROVACIÓ CESSIÓ TERRENYS DE 135,00M2 FINCA CAMÍ SON
810,00 TRIAYLL
APROVACIÓ CESSIÓ TERRENYS DE 192,00M2 FINCA CAMÍ SON
1.152,00 TRIALL
APROVACIÓ CESSIÓ TERRENYS DE 185,00M2 FINCA CAMÍ SON
1.110,00 TRIALL
APROVACIÓ CESSIÓ TERRENYS DE 170,00M2 FINCA CAMÍ SON
1.020,00 TRIALL
APROVACIÓ CESSIÓ TERRENYS DE 62,50M2 FINCA CAMI SON
375,00 TRIAYLL

220070000379 2007

323 489

930,00

220070000380 2007

430 61970

480,00

1.450,98

22.048,68 PROJECTE HIDRÀULIC SA CALETA

36.973,49 PROJECTE CONSTRUCCIÓ DUES AULES ESCOLA INFANTIL
4.492,00 PROJECTE PISTA VOLTADORA

241,50 EDUCACIÓ – SUBVENCIONS
1.632,60 URBANISME- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES
336,00 CULTURA- DESPESES DIVERSES
339,00

930,00 EDUCACIÓ – SUBVENCIONS
COMPRA DE MATERIAL DE PAPERERIA AMB IMATGE
1.450,98 CORPORATIVA DE CIUTADELLA

220070000388 2007

410 489

700,00

700,00 COMERÇ – SUBVENCIONS

220070000389 2007

410 489

900,00

900,00

220070000391 2007

151 210

10.108,67

220070000392 2007

330 489

1.339,72

1.339,72 CULTURA – SUBVENCIONS

220070000393 2007

330 489

2.000,00

2.000,00

220070000394 2007

323 489

659,79

659,79 EDUCACIÓ – SUBVENCIONS

220070000395 2007

323 489

741,60

741,60

220070000396 2007

323 489

432,00

432,00

220070000398 2007

330 489

600,00

220070000400 2007

330 226

1.875,00

1.875,00 DOTACIÓ PREMIS XXI FRANCESC DE BORJA MOLL

220070000405 2007

340 227

3.612,00

3.612,00 ESPORTS – TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

220070000406 2007

340 227

2.388,00

2.388,00

220070000409 2007

330 227

5.400,00

5.400,00 CULTURA – TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

220070000412 2007

330 227

9.000,00

9.000,00

220070000421 2007

151 210

11.045,88

220070012040 2007

920 226

2.716,96

220070023911 2007

151 61901

6.949,60

220070023917 2007

151 61901

4.229,41

220070023919 2007

151 61901

1.127,29

220070023921 2007

151 61901

1.058,78

220080003857 2008

920 226

606,16

606,16 ADMINISTRACIÓ GENERAL – DESPESES DIVERSES

220080003859 2008

920 226

160,50

160,50

220080003921 2008

330 226

160,50

160,50 CULTURA – DESPESES DIVERSES

220080004039 2008

323 226

360,00

360,00 EDUCACIÓ – DESPESES DIVERSES

220080004057 2008

920 226

331,70

331,70 ADMINISTRACIÓ GENERAL – DESPESES DIVERSES

220080004059 2008

330 226

716,04

716,04 CULTURA – DESPESES DIVERSES

220080004061 2008

330 226

1.867,15

1.867,15

220080004063 2008

330 226

1.637,10

1.637,10

220080004733 2008

920 226

189,14

189,14 ADMINISTRACIÓ GENERAL – DESPESES DIVERSES

220080004794 2008

920 226

189,14

189,14

220080005287 2008

340 226

197,95

197,95 ESPORTS – DESPESES DIVERSES

220080006974 2008

330 489

200,00

200,00 CULTURA – SUBVENCIONS

220080008886 2008

330 226

734,02

734,02 CULTURA – DESPESES DIVERSES

220080008889 2008

330 226

525,37

525,37

220080008890 2008

330 226

347,75

347,75

220080009052 2008

920 226

1.091,40

1.091,40

220080009054 2008

920 226

781,10

220080009451 2008

323 226

5.385,20

220080009518 2008

323 226

128,40

128,40

220080010004 2008

130 227

763,20

763,20 SEGURETAT- TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

220080010044 2008

920 226

609,90

609,90 ADMINISTRACIÓ GENERAL – DESPESES DIVERSES

220080010054 2008

920 226

185,11

185,11

220080010209 2008

330 226

310,30

310,30 CULTURA – DESPESES DIVERSES

URBANISME I ARQUITECTURA – MANTENIMENT
10.108,67 D’INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS

600,00 CULTURA – SUBVENCIONS

URBANISME I ARQUITECTURA – MANTENIMENT
11.045,88 D’INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS
2.716,96 ADMINISTRACIÓ GENERAL – DESPESES DIVERSES
ACTUACIONS PER A LA DETECCIÓ I EL CONTROL DE FUITES
6.949,60 D'AIGUA A LES XARXES DE PROVEÏMENT A CIUTADELLA
PROJECT. FEINES INSTAL·LACIÓ SENSORS DETECCIÓ I
4.229,41 CONTROL DE FUITES D'AIGUA A XARXES DE PROVEÏMENT
1.127,29 PROJECTE SUBST. CLAUS DE PAS NUCLI URBÀ I A SON BLANC
ADQUISICIÓ 4 REGISTRADORS MULTILOG D'1 CANAL DE
1.058,78 PRESSIÓ I ALTRES

781,10
5.385,20 EDUCACIÓ – DESPESES DIVERSES
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220080010213 2008

330 226

299,60

299,60

220080012796 2008

330 489

620,00

620,00

220080017548 2008

330 489

1.500,00

1.500,00

220080017549 2008

330 489

1.000,00

1.000,00

220080021452 2008

2311 489

3.400,00

3.400,00 ACCIÓ SOCIAL – SUBVENCIONS

220080029456 2008

340 467

1.175,55

1.175,55 ESPORTS – A CONSORCIS

220080029459 2008

330 489

435,80

435,80 CULTURA – SUBVENCIONS

220080029460 2008

330 489

1.800,00

220080030772 2008

920 226

917,23

220080030776 2008

340 226

2.738,47

220080030778 2008

151 60972

220090017287 2009

330 489

750,00

750,00 CULTURA – SUBVENCIONS

220090020606 2009

330 489

600,00

600,00

220090020614 2009

330 489

120,00

120,00

220090021038 2009

330 489

600,00

220090024569 2009

330 62290

220090025190 2009

330 489

220090026939 2009

321 213

782,76

220090026958 2009

161 467

4.063,01

4.063,01 SERVEI AIGUA – APORT. CONSORCI AIGUA

220100015679 2010

330 489

4.640,00

4.640,00 CULTURA – SUBVENCIONS

220100015680 2010

330 489

1.160,00

1.160,00

220100019365 2010

326 461

620,00

220100027803 2010

4312 489

1.637,84

1.637,84 COMERÇ – SUBVENCIONS

220100028151 2010

330 489

700,00

700,00 CULTURA – SUBVENCIONS

220100028153 2010

330 489

1.500,00

1.500,00

220100028190 2010

330 489

229,40

229,40

220100028202 2010

330 489

700,00

700,00

32.552,71

55.229,21
500,00

1.800,00
917,23 ADMINISTRACIÓ GENERAL – DESPESES DIVERSES
2.738,47 ESPORTS – DESPESES DIVERSES
OBRES D'EXECUCIÓ DE DUES RAMPES D'ACCÉS ALS
32.552,71 TERRENYS CONFRONTANTS DEL SECTOR B-7

600,00
55.229,21 OBRES DE REHABILITACIÓ CAN SAURA (JG 07/07/10).
500,00 CULTURA – SUBVENCIONS
782,76 EDUCACIÓ – MANTENIMENT EDIFICIS

620,00 EDUCACIÓ – TRANSF. CORRENTS AL CIME

220100028211 2010

330 489

1.000,00

1.000,00

220100029720 2010

338 226

1.203,90

220100029724 2010

2311 227

2.399,40

1.203,90 FESTES – DESPESES DIVERSES
SERVEIS SOCIALS – TREBALLS REALITZATS PER ALTRES
2.399,40 EMPRESES

220100029726 2010

1532 210

15.287,16

220100029731 2010

432 227

2.958,97

2.958,97 TURISME – TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

220100029732 2010

132 221

1.165,94

1.165,94 SEGURETAT – SUBMINISTRAMENTS

220100029733 2010

920 226

2.196,00

2.196,00 ADMINISTRACIÓ GENERAL – DESPESES DIVERSES

220100029735 2010

342 226

4.238,57

4.238,57 ESPORTS – DESPESES DIVERSES

220100029736 2010

151 227

600,00

220100029737 2010

1532 210

5.320,07

5.320,07 VIA PÚBLICA – MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES

220100029738 2010

330 226

9.572,32

9.572,32 CULTURA – DESPESES DIVERSES

220100029740 2010

338 226

3.874,90

3.874,90 FESTES – DESPESES DIVERSES

220100029744 2010

321 212

1.088,90

1.088,90 EDUCACIÓ – MANTENIMENT D’EDIFICIS

220100029747 2010

338 227

1.175,00

1.175,00 FESTES – TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

220100029748 2010

920 226

925,12

220100029764 2010

161 467

2.967,31

220110000571 2011

334 461

5.000,00
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15.287,16 VIA PÚBLICA – MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES

600,00 URBANISME – TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

925,12 ADMINISTRACIÓ GENERAL – DESPESES DIVERSES
2.967,31 SERVEI AIGUA - APORTACIÓ A CONSORCIS
APROVACIÓ CONVENI 2011 US DEL CATALÀ A COMERÇOS,
5.000,00 ESTABLIMENTS TURÍSTICS I CLUBS ESPORTIUS

220110004890 2011

2312 489

220110008524 2011

330 489

2.450,00

220110008530 2011

330 489

220110008537 2011

2311 489

2.450,00

2.450,00 ACCIÓ SOCIAL – SUBVENCIONS

220110009056 2011

4312 489

3.900,00

220110018391 2011

920 227

1.035,43

3.900,00 COMERÇ – SUBVENCIONS
ADMINISTRACIÓ GENERAL – TREBALLS REALITZATS PER
1.035,43 ALTRES EMPRESES

220110020373 2011

1721 489

600,00

600,00 MEDI AMBIENT – SUBVENCIONS

220110020375 2011

1721 489

600,00

600,00

220110020377 2011

1721 489

600,00

600,00

220110020380 2011

1721 489

600,00

600,00

220110020382 2011

1721 489

600,00

600,00

220110020384 2011

1721 489

600,00

600,00

220110020386 2011

1721 489

600,00

600,00

220110020388 2011

1721 489

600,00

600,00

220110020390 2011

1721 489

528,18

528,18

220110020392 2011

1721 489

600,00

600,00

220110022051 2011

341 489

500,00

500,00 ESPORTS – SUBVENCIONS

220110025911 2011

920 226

377,60

220110026010 2011

4312 62290

220120019059 2012

326 461

779,17

220120025417 2012

330 489

20.000,00

220120031936 2012

920 227

4.339,45

220120044555 2012

1721 62270

1.168,81

220120044644 2012

920 226

220130000309 2013

164 227

220130006076 2013

161 22111

220130010666 2013

2312 489

220130019231 2013

1532 61971

7.900,31

220130028065 2013

1721 461

7.059,35

220130028142 2013

1621 467

220130028146 2013

326 461

6.269,37

220140000685 2014

341 227

550,92

220140002450 2014

2312 489

108,00

220140006536 2014

920 226

20.988,53

220140008319 2014

326 227

2.146,98

2.146,98 EDUCACIÓ – TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

220140033290 2014

2313 461

2.179,13

2.179,13 EPIKEIA 2014

220140033293 2014

326 461

220140033296 2014

2311 489

1.224,80

1.224,80 ACCIÓ SOCIAL – SUBVENCIONS

220140033297 2014

2311 489

1.224,80

1.224,80

220140033430 2014

321 410

220150022378 2015

2312 489

169,52

220150024915 2015

2311 489

1.224,80

580,00
150,00

2.636,91

945,48
118,76
1.923,54
900,00

345,95

356,15

0,04

2.450,00 ACCIÓ SOCIAL – SUBVENCIONS
580,00 CULTURA – SUBVENCIONS
150,00

377,60 ADMINISTRACIÓ GENERAL – DESPESES DIVERSES
REFORÇ ESTRUCTURAL I SUBSTITUCIÓ COBERTA MERCAT
2.636,91 DES PEIX I CARNISSERIES
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB CIME PEL SERVEI
779,17 D'ATENCIÓ EDUCATIVA INFANTIL
20.000,00 CULTURA – SUBVENCIONS
ADMINISTRACIÓ GENERAL – TREBALLS REALITZATS PER
4.339,45 ALTRES EMPRESES
RAJOLES DE FORMIGÓ PER A ARRANJAR ACCÉS PLATJA DE
1.168,81 SON XORIGUER
945,48 ADMINISTRACIÓ GENERAL – DESPESES DIVERSES
CEMENTERIS – TREBALLS REALITZATS PER ALTRES
118,76 EMPRESES
1.923,54 SERVEI AIGUA – SUBMINISTRAMENTS
900,00 ACCIÓ SOCIAL – SUBVENCIONS
7.900,31 OBRES PROJECTE DE MILLORA C/ EIVISSA
RESTA CONVENI APORTACIÓ AL CONSORCI DE NETEJA DE
7.059,35 PLATGES 2013
APORTACIÓ AL CONSORCI PER A RESIDUS SÒLIDS URBANS
345,95 2013
6.269,37 RESTA APORTACIÓ AL CONVENI ESCOLA D'ADULTS 2013
550,92 ESPORTS – TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES
108,00 ACCIÓ SOCIAL – SUBVENCIONS
20.988,53 ADMINISTRACIÓ GENERAL – DESPESES DIVERSES

241,44 RESTA CONVENI ESCOLA D'ADULTS 2014

0,04 RESTA APORTACIÓ 2014 PATRONAT D'ESCOLES INFANTILS
169,52 ACCIÓ SOCIAL – SUBVENCIONS
1.224,80
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220150024917 2015

2311 489

1.225,20

1.225,20

220150027784 2015

2312 489

480,00

480,00

220160024909 2016

2312 489

24,00

220160029472 2016

2312 489

144,37

144,37

220160034321 2016

2311 489

2.450,00

2.450,00

220170001471 2017

2311 48000

288,27

288,27

220170028408 2017

338 48900

197,68

CONV. COL. ORGANITZACIÓ CAVALCADA REIAL, RESTA 20%
197,68 (JG 15.11.17, P12) EXP. 2017/010505

220170029660 2017

161 48900

11,04

11,04 SERVEI AIGUA – SUBVENCIONS

220170029693 2017

161 48900

12,81

12,81

220170029694 2017

161 48900

12,56

220170031958 2017

1722 48900

257,30

TOTAL

24,00 ACCIÓ SOCIAL – SUBVENCIONS

12,56
257,30 RESTA AJUTS PER A PROJECTES AMBIENTALS 2017

593.913,53

Relació de drets reconeguts d'exercicis tancats:

Núm. oper

Aplicació

RD

Saldo

Descripció

119920000012 1992

35006

162,27

119940000012 1994

35000

15.741,22

119950000014 1995

35001

40.433,56

119950000015 1995

35002

31.056,69

119950000016 1995

35003

21.952,08

119990000019 1999

35002

7.049,84

120000000134 2000

35002

75.127,70

120000000133 2000

35001

192.332,19

120000000135 2000

35004

127.940,34

120040000110 2004

46100

1.285,79

1.285,79 CIM, APORT PMF 2004

120040000111 2004

46100

2.003,48

2.003,48 CIM, APORT PMF 2004

120040000112 2004

46100

2.181,44

2.181,44 CIM, APORT PMF 2004

120040000113 2004

46100

1.823,04

1.823,04 CIM, APORT PMF 2004

120040000114 2004

46100

1.523,31

1.523,31 CIM, APORT PMF 2004

120040000115 2004

46100

3.606,07

3.606,07 CIM, APORT PMF 2004

120040000116 2004

46100

3.606,07

3.606,07 CIM, APORT PMF 2004

120040000117 2004

46100

2.967,00

2.967,00 CIM, APORT PMF 2004

120040000118 2004

46100

3.606,07

3.606,07 CIM, APORT PMF 2004

120040000119 2004

46100

2.045,54

2.045,54 CIM, APORT PMF 2004

120040000120 2004

46100

3.606,07

3.606,07 CIM, APORT PMF 2004

120040000121 2004

46100

1.248,09

1.248,09 CIM, APORT PMF 2004

120040000122 2004

46100

1.620,25

1.620,25 CIM, APORT PMF 2004

120040000123 2004

46119

1.244,00

120040000124 2004

46125

6.010,00

1.244,00 CIM, RESTA 50% RESTAURACIÓ BÉNS MOBLES 03
DEL CIM, APORTACIÓ AL PLA D'ACCIÓ MEDIAMBIENTAL DINS EL
6.010,00 PROCÉS AGENDA LOCAL 21,
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162,27 CONTRIBUCIONS ESPECIALS SON OLEO DE 1992
CONTRIBUCIONS ESPECIALS ASFALTAT CARRER MÀRIUS
15.741,22 VERDAGUER DE 1994
CONTRIBUCIONS ESPECIALS ZONA COMERCIAL CALA BLANCA
40.433,56 A I B DE 1995
CONTRIBUCIONS ESPECIALS URBANITZACIÓ FASE II AV.
31.056,69 PRINCIPAL TORRE DEL RAM DE 1995
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PROJECTE URBANITZACIÓ TRAM
21.952,08 CARRER FORMENTERA DE 1995
CONTRIBUCIONS ESPECIALS NOU TRAM CLAVEGUERAM C/
7.049,84 RAMIS
QUOTES PROV. ""PROJECTE INFRAESTRUCTURES URB.
75.127,70 CALESPIQUES"
QUOTES PROV. PROJECTE ""SANEJAMENT URBANITZACIÓ CAP
192.332,19 D'ARTRUTX-CALA EN BOSC"
QUOTES PROV. ""RECUPERACIÓ I MILLORA
127.940,34 INFRAESTRUCTURES URB. CALA EN BOSC-CAP D'ARTRUTX

120030000096 2003

46100

2.376,31

2.376,31 CIM, APORT PMF 2003

120030000097 2003

46100

1.685,95

1.685,95 CIM, APORT PMF 2003

120030000098 2003

46100

3.606,07

3.606,07 CIM, APORT PMF 2003

120030000099 2003

46100

2.246,53

2.246,53 CIM, APORT PMF 2003

120030000100 2003

46100

2.780,93

2.780,93 CIM, APORT PMF 2003

120030000101 2003

46100

3.606,07

3.606,07 CIM, APORT PMF 2003

120030000102 2003

46100

1.947,94

1.947,94 CIM, APORT PMF 2003

120030000103 2003

46100

1.848,19

1.848,19 CIM, APORT PMF 2003

120030000104 2003

46100

3.606,07

3.606,07 CIM, APORT PMF 2003

120030000105 2003

46100

2.986,84

2.986,84 CIM, APORT PMF 2003

120030000106 2003

46100

2.702,48

2.702,48 CIM, APORT PMF 2003

120030000107 2003

46100

241,17

241,17 CIM, APORT PMF 2003

120030000108 2003

46100

1.181,23

120040000127 2004

72001

3.882,14

120100003704 2010

60000

327.000,00

TOTAL

1.181,23 CIM, APORT PMF 2003
APORT. PER A REALITZACIÓ PROJ. OBRES ACCESSIBILITAT
3.882,14 PER A INTEGRACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
CONVENI URBANÍSTIC REORDENACIÓ PLAÇA DE LA PAU PER A
327.000,00 CREACIÓ EQUIPAMENT PÚBLIC I APARCAMENT SOTERRANI

911.870,03

Segon. Que es practiquen els assentaments comptables que pertoquin per fer efectiva
aquesta baixa de drets i d’obligacions a la comptabilitat municipal.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
No hi ha intervencions.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per tretze (13) vots a favor (7 PSM MxM, 4
PSIB-PSOE Ciutadella i 2 UP-GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana GOMILA LLUCH, el
senyor José LÓPEZ BOSCH, la senyora Laura ANGLADA SEARA, el senyor Andreu CARDONA
MIR, la senyora Maria Jesús BAGUR BENEJAM, el senyor Pere FIOL BENEJAM, el senyor
Damià MOLL CARDONA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Gràcia
MERCADAL MARQUÈS, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, el senyor Guillermo
Ángel BOSCH LLUFRIU, el senyor Sergio SERVERA MORENO i la senyora Carla GENER
MARQUÈS; i vuit (8) abstencions de vot (5 PP i 3 Cs): les del senyor Antonio Luis JUANEDA
CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER,
el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora María Antonia TALTAVULL
FERNÁNDEZ, el senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA
BAGUR i la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ.
6. Proposta d’aprovar la declaració en favor del poble sahrauí (expedient 2020/012785)
(https://vimeo.com/493684133#t=16m12s)
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Intervé l’alcaldessa per a dir, que abans de debatre aquest punt, s’ha de ratificar la seva inclusió
a l’ordre del dia. La proposta que es va dictaminar a la Comissió Informativa, i que s’havia de
sotmetre al Ple, va ser substituïda per la proposada inicialment pel PP, segons es va decidir a la
Junta de Portaveus, mantinguda dia 14 de desembre de 2020, tot i que finalment només la van
subscriure els grups municipals que integren l’equip de govern (signada pel senyor López
Bosch, portaveu del Grup Municipal del PSM MxM; per la senyora Camps Villalonga, portaveu
del Grup Municipal del PSIB-PSOE Ciutadella; i pel senyor Servera Moreno, portaveu del Grup
Municipal d’UP-GxC).
A continuació, se sotmet a votació la ratificació de la inclusió a l’ordre del dia de la proposta de
l’equip de govern, que s’aprova per unanimitat (21 vots favor).
La senyora Gomila Lluch, alcaldessa, dona compte de la proposta, que diu:
«PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSM MxM,
PSOE, i GxC UP, SOBRE EL CESSAMENT DE LES HOSTILITATS I LA FINALITZACIÓ
DEL PROCÉS DE DESCOLONITZACIÓ DEL SÀHARA OCCIDENTAL
El Sàhara Occidental és un dels territoris no autònoms sota supervisió del Comitè Especial
de Descolonització de les Nacions Unides per tal d’acabar amb el colonialisme des del 1960.
El procés de descolonització del Sàhara va descarrilar el 1976, amb l’abandonament del
territori per part del regne d’Espanya davant l’ofensiva de la Marxa Verda organitzada pel
regne del Marroc. Actualment, el territori del Sàhara Occidental està dividit entre les
províncies sota el control del Marroc (la sobirania del Marroc sobre aquesta part del territori
sahrauí no és reconeguda per les Nacions Unides ni per cap estat del món) i els territoris,
administrats pel Front Polisario.
El 1991 l’ONU va aprovar un pla de pau que va permetre un alto el foc entre el Front Polisario
i el Marroc. A més, l’esmentat pla de pau preveia la celebració d’un referèndum
d’autodeterminació per al poble sahrauí que, gairebé trenta anys després, encara no ha
tingut lloc. En aquest sentit, el pla de pau també va crear la Missió de Nacions Unides per al
Referèndum en el Sàhara Occidental (MINURSO), organisme encarregat de supervisar i
organitzar la celebració del referèndum esmentat. Val a dir, però, que la MINURSO és l’única
missió de les Nacions Unides que no és competent en matèria de vigilància i control dels
drets humans, que, de manera constant, són vulnerats a les zones del Sàhara ocupades per
l’exercit marroquí.
El passat 13 de novembre l’exèrcit marroquí va obrir foc a Guerguerat contra els civils
sahrauís que protestaven pacíficament contra l’obertura d’un vial destinat a unir la zona
ocupada pel Marroc amb la frontera amb Mauritània, que vulnerava les condicions de l’alto el
foc entre el Front Polisario i el Marroc acordat des del 1991. Guerguerat és una localitat
fronterera situada a l’extrem sud del Sàhara Occidental, en la zona controlada per la RASD,
que comunica els territoris ocupats pel Marroc amb Mauritània. Des del passat 21 d’octubre
un grup de sahrauís en va bloquejar el pas fronterer.
En aquest nou escenari no és possible oblidar la responsabilitat del regne d’Espanya en la
resolució d’aquest conflicte, atès que la Declaració de principis entre España, el Marroc y
Mauritania sobre el Sàhara Occidental del 14 de novembre de 1975 va suposar l’ocupació del
territori, de la qual va ser la 53a província espanyola per part del regne del Marroc i Algèria.
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En aquest sentit, s’ha de recordar el contingut de la Resolutòria dictada l’any 2014 pel Jutge
Grande Marlaska, actual ministre espanyol de l’Interior que, entre altres coses, estableix:
«España sigue siendo la potencia administradora del territorio, y como tal, hasta que finalice
el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de
la Carta de Naciones Unidas, entre ellas dar protección, incluso jurisdiccional, a sus
ciudadanos contra todo abuso, para lo cual debe extender su jurisdicción territorial para
hechos como los que se refieren en la querella a que se contrae el presente procedimiento».
Per tots aquests motius, les persones sotasignades, portaveus dels grups polítics esmentats
més amunt, presenten les propostes següents:
1. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella lamenta que, després de tants d’anys de
l’aprovació d’un pla de pau del 1991 de les Nacions Unides, aquest continuï paralitzat
i no s’hagi pogut celebrar encara el referèndum d’autodeterminació aprovat per
l’ONU.
2. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella condemna fermament els atacs de l’exèrcit del
Marroc a la zona del Guerguerat contra civils, i qualsevol atac que suposi una
violació de l’alt el foc acordat entre el Front Polisario i el Marroc l’any 1991.
3. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de l’Estat a exigir a l’ONU que,
quan aquesta renovi el mandat de la Missió de les Nacions Unides per al
Referèndum al Sàhara Occidental (MINURSO), li atorgui les competències de
vigilància i control dels drets humans a les zones del Sàhara Occidental ocupades
del Marroc.
4. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de l’Estat a exigir la retirada
immediata de totes les forces militars presents i el cessament de totes les accions
bèl·liques per poder facilitar les condicions necessàries perquè es reprenguin les
negociacions entre representants marroquins i sahrauís per poder arribar a la solució
pacífica i definitiva del conflicte i al compliment de totes les resolucions de l’ONU
respecte als drets del poble sahrauí.
5. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de l’estat a sol·licitar al secretari
general de l’ONU a nomenar de manera immediata un nou enviat especial pel
Sàhara que substitueixi el dimitit Hors Köhler.
6. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern d’Espanya a posicionar-se a
favor del pla de pau que va portar a l’alto el foc del 1991 i a liderar un procés de
descolonització que culmini amb la celebració d’un referèndum d’autodeterminació al
Sàhara Occidental de forma immediata. Aquest referèndum s’haurà de celebrar amb
la tutela de les Nacions Unides, amb totes les garanties democràtiques, i, a través
d’una pregunta clara, haurà de preveure la possibilitat de la independència per al
poble sahrauí.
Açò no obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
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Intervencions
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/493684133#t=22m42s)
Intervé l’alcaldessa, la senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/493684133#t=27m41s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/493684133#t=30m38s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per tretze (13) vots a favor (7 PSM MxM, 4
PSIB-PSOE Ciutadella i 2 UP-GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana GOMILA LLUCH, el
senyor José LÓPEZ BOSCH, la senyora Laura ANGLADA SEARA, el senyor Andreu CARDONA
MIR, la senyora Maria Jesús BAGUR BENEJAM, el senyor Pere FIOL BENEJAM, el senyor
Damià MOLL CARDONA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Gràcia
MERCADAL MARQUÈS, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, el senyor Guillermo
Ángel BOSCH LLUFRIU, el senyor Sergio SERVERA MORENO i la senyora Carla GENER
MARQUÈS; i vuit (8) abstencions de vot (5 PP i 3 Cs): les del senyor Antonio Luis JUANEDA
CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER,
el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora María Antonia TALTAVULL
FERNÁNDEZ, el senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA
BAGUR i la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ.
7. Proposta de sol·licitar al Govern de les Illes Balears l’atenció presencial a Ciutadella
dels diferents serveis d’atenció a les persones (expedient 2020/012804).
(https://vimeo.com/493684133#t=32m38s)
La senyora Anglada Seara, regidora delegada, dona compte de la proposta de l’Àrea
Socioeducativa i de Dinamització Econòmica (Servei d’Atenció Social), de dia 3 de desembre
de 2020, dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa i de Dinamització Econòmica,
en sessió ordinària celebrada el dia 10 de desembre de 2020, amb 4 vots a favor (2-PSM; 1PSOE i 1 UP-GxC); i 3 reserves de vot (2-PP i 1-Cs); i que diu:
«El Govern Balear té desplegats a Menorca serveis de diferents conselleries que ofereixen
atenció presencial a la ciutadania de l'illa per tal d'atendre-la directament, donar-li resposta i
acompanyar-la en la tramitació de les gestions relacionades amb aquests serveis.
Alguns d'aquests serveis, com són l'IBAVI (que depèn de la Conselleria d'Habitatge), la
Fundació Balear d'Atenció a la Dependència i la resta de prestacions de caire social
gestionades per la Conselleria d'Afers Socials i Esports només fan aquesta atenció
presencial al municipi de Maó, raó per la qual és necessari que la ciutadania de la resta de
l'illa es desplaci a aquest municipi per ser atesa.
Aquests són serveis que fins el 2019 sí que desplaçaven una part del seu personal a
Ciutadella per atendre personalment i presencialment les persones que sol·licitaven i
tramitaven prestacions lligades a aquestes conselleries. L'Ajuntament de Ciutadella facilitava
dependències municipals al Govern Balear per tal de permetre la presència d'aquests serveis
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al municipi, que eren d'un dia per setmana. Després, per motius diversos, es van deixar de
desplaçar.
En un moment en què cal fer feina en xarxa, més que mai, per donar una resposta des de les
administracions a la ciutadania per millorar la situació actual, i en què l'atenció social s'ha
posat en el centre de forma comuna de les prioritats polítiques per tal de resistir les
conseqüències socioeconòmiques i sanitàries de la COVID-19, des de l'Ajuntament de
Ciutadella valorarem molt necessari recuperar aquesta atenció presencial al municipi per part
del Govern Balear, ja que és més necessari que mai facilitar i evitar desplaçar-se a Maó per
diverses raons.
En primer lloc, cal tenir en compte que el perfil de persones que acudeix a aquests serveis
són justament els col·lectius més vulnerables que tramiten ajuts i el desplaçament a Maó de
les quals resulta més dificultós.
En segon lloc, ens trobam en un moment en què les sol·licituds d'aquests ajuts (sobretot per
habitatge a través de l'IBAVI i RESOGA) han augmentat per mor de les conseqüències
socioeconòmiques de la pandèmia sanitària.
En tercer lloc, l'augment de les sol·licituds i el fet que les persones que els sol·liciten
desisteixen d'acudir a les oficines de Maó, implica que la ciutadania de Ciutadella acaba
acudint als serveis socials comunitaris bàsics i a l'Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor
per pertànyer aquestes a l'administració més pròxima, que és l'Ajuntament, per tal que els
ajudem en els tràmits de les gestions i dels ajuts que pertanyen al Govern Balear. Atès que
ens sentim amb el deure i l’obligació moral d'atendre totes les necessitats que tenguin les
persones del nostre municipi, sempre hem ajudat en el que hem pogut. Som conscients, i així
ho feim i ho seguirem fent, que l'Ajuntament té una funció d'informar sobre els ajuts que
ofereixen altres administracions, però consideram que la tramitació i la recollida de
sol·licituds, que, d'altra banda, no coneixem en detall, l'ha de fer l'administració competent.
La conseqüència immediata d'aquest fet és que l'Ajuntament de Ciutadella ha vist
incrementat el volum de feina amb relació a la consulta i la tramitació de prestacions, que no
gestionam nosaltres directament, des del cessament de l'atenció presencial a Ciutadella dels
serveis esmentats del Govern Balear. I, en aquests moments, en què han augmentat també
les sol·licituds d'ajuts municipals arran de la crisi social i econòmica derivada de la pandèmia,
aquest fet incideix en el fet que la ciutadania ha d'esperar més per ser atesa pel Servei
d'Atenció Social, en un moment en què hi ha més necessitat que mai de donar una resposta
àgil a la situació que vivim.
Després de diverses gestions per tal de sol·licitar recuperar aquesta atenció presencial a
Ciutadella que no han tingut un resposta positiva, duim a Ple aquesta
PROPOSTA:
Sol·licitar al Govern de les Illes Balears que restableixi l'atenció presencial a Ciutadella un
mínim d'un dia per setmana del servei de l'IBAVI i de la Fundació Balear d'Atenció a la
Dependència, i de la resta de prestacions gestionades per l'Oficina de Menorca de la
Conselleria d'Afers Socials i Esports.
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No obstant, l’Ajuntament en Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.”
Intervencions
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/493684133#t=37m56s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/493684133#t=39m12s)
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/493684133#t=39m52s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
8. Proposta d’aprovar la renovació del Conveni de col·laboració per a la millora del
sistema de sanejament i depuració de Ciutadella i de manteniment i millora de les
EDAR de Ciutadella nord i sud, així com les instal·lacions complementàries (expedient
2020/006651) (https://vimeo.com/493684133#t=41m00s)
Intervé l’alcaldessa, la senyora Gomila Lluch, per a dir, que si els si sembla bé, faran el debat
conjunt
dels
punts
8
i
9,
i
que
faran
la
votació
per
separat.
(https://vimeo.com/493684133#t=41m00s)
La senyora Camps Villalonga, regidora delegada, dona compte de la proposta de l’Àrea de
Territori i d’Entorn i de Serveis Urbans (Servei d’Aigua i de Clavegueram), de dia 11 de
desembre de 2020, dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i de Seguretat
Ciutadana, en sessió ordinària celebrada el dia 11 de desembre de 2020 —amb la votació
prèvia de la seva inclusió en l’ordre del dia per urgència, aprovada per unanimitat—, amb 4
vots a favor (PSM, PSOE, GxC); i 3 reserves de vot (PP i Cs); i que diu:
«ASSUMPTE: RENOVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA MILLORA
DEL SISTEMA DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE CIUTADELLA MANTENIMENT I LA
MILLORA DE LES EDAR DE CIUTADELLA NORD I SUD, AIXÍ COM DE LES
INSTAL·LACIONS COMPLEMENTÀRIES
Vist l'informe emès per l'enginyer municipal en data de l’11 de desembre de 2020, que,
literalment copiat, diu:
"Sol·licitud de 8 de juliol de 2020, reg. d’entrada núm. 9925
Sol·licitud de 17 de setembre de 2020, reg. d’entrada núm. 14557
Les dades bàsiques del nou conveni són les següents:
CLÀUSULA PRIMERA
El 15 de març de 1990 es va signar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ciutadella i
l’IBASAN relatiu a les estacions depuradores de Ciutadella nord i sud.
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S’estableixen nous termes de col·laboració entre ABAQUA I L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA per dur
a terme la gestió del manteniment i de la millora de les EDAR de Ciutadella nord i sud, així com de les
instal·lacions complementàries que integren el sistema general definit a l’annex 1 i, en un futur, les que
figuren a l’annex 2.
CLÀUSULA SEGONA
Per part de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental:
1. Gestionar el servei del sistema general de sanejament i depuració de les EDAR de Ciutadella nord i
sud, així com les instal·lacions complementàries, les quals x 1, i, en un futur, les que figuren en l’annex
2.
2. Executar les actuacions necessàries per garantir el bon funcionament del sistema general de
sanejament i depuració de les EDAR de Ciutadella nord i sud, així com les instal·lacions
complementàries, les quals x 1, i, en un futur, les que figuren en l’annex 2.
L’ABAQUA es compromet a executar aquelles obres que impliquin una remodelació integral o ampliació
de les infraestructures ja existents, d’aquesta manera, i de conformitat amb les disponibilitats
pressupostàries de l’entitat, assumeix:
a) Redactar els projectes de conformitat amb les dades que faciliti l’Ajuntament de Ciutadella.
b) Executar les actuacions necessàries quan disposi dels terrenys necessaris, els quals els haurà
d’aportar gratuïtament el municipi, amb la prèvia conformitat del departament tècnic d’ABAQUA.
c) Assumir la gestió de les noves instal·lacions executades, les quals s’incorporaran a aquest conveni
mitjançant l’addenda corresponent.
3. Col·laborar tècnicament amb l’Ajuntament de Ciutadella en l’elaboració d’un pla de millora del
clavegueram i del drenatge dels diferents nuclis que formen part de sistema general de l’annex 3,
mitjançant la facilitació de dades i d’informació que sol·liciti l’equip redactor municipal.
Per part de l'Ajuntament de Ciutadella:
1. Cooperar amb l’ABAQUA respecte a totes les qüestions que afectin el sanejament municipal,
concretament:
1a) Remetre les aigües residuals urbanes no industrials procedents del municipi de Ciutadella
fins a les infraestructures de sanejament i depuració que determini l’ABAQUA.
1b) Sol·licitar a l’ABAQUA, amb l’antelació mínima d’un any, l’autorització per fer efectiva la
incorporació de les aigües residuals que suposi una modificació qualitativa i quantitativa de càrrega
contaminant superior al 3% de les característiques nominals de les infraestructures de sanejament i
depuració. Tot açò als efectes que l’ABAQUA pugui adaptar de forma adequada les seves
instal·lacions.
1c) Facilitar a l’ABAQUA les dades referents a la població actual i a les previsions de futur,
així com el consum actual d’aigua potable de tots els nuclis que integrin el municipi.
1d) Facilitar la informació actual respecte a la separació de les aigües pluvials urbanes o les
infraestructures substitutòries que permetin reduir els impactes sobre el medi, derivat de l’existència de
xarxa, unitàries i de titularitat municipal, de la qual es pugui identificar quina part d’aquesta es troba
separada i quina es única.
Anualment es remetran a ABAQUA les modificacions que hagi sofert la xarxa de clavegueram
municipal.
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1e) Aprovar en el transcurs del primer any i mig de la vigència d’aquest conveni una
ordenança municipal de l’ús de la xarxa de clavegueram municipal.
1f) Elaborar, presentar i executar un pla municipal de millora del clavegueram i la xarxa de
pluvials dels diferents nuclis urbans que formen part del sistema general identificat a l’annex 3, en un
termini màxim d’un any i mig des de la signatura d’aquest conveni. Com a mínim, haurà d’incidir en els
aspectes següents:
a) La renovació de la xarxa municipal de clavegueram.
b) La connexió efectiva de les aigües residuals urbanes generades als nuclis d’aglomeració
urbana a la xarxa de clavegueram.
c) La separació de les aigües pluvials urbanes o les actuacions substitutòries que permetin
reduir els impactes sobre el medi derivat de l’existència de xarxes unitàries.
2. Facilitar la disponibilitat dels terrenys per executar aquelles actuacions que siguin imprescindibles per
garantir el bon funcionament de les dues EDAR de Ciutadella, així com de les instal·lacions
complementàries, mitjançant l’escriptura de cessió corresponent, la constitució de servituds de pas,
aqüeducte, conducció elèctrica, així com qualsevol altra que sigui necessària per garantir un bon
funcionament de les instal·lacions.
Respecte a les futures actuacions que executi l’ABAQUA com a conseqüència d’ampliacions, de
remodelacions o de noves actuacions en el sistema de sanejament, l’Ajuntament de Ciutadella es
compromet a cedir en escriptura pública a l’Agència Balear de l´Aigua i de la Qualitat Ambiental els
terrenys necessaris per executar-les, així com fer-se càrrec de totes les despeses notarials i registrals
que siguin necessàries.
Aquestes cessions de terrenys estaran condicionades a l’informe favorable dels serveis tècnics de
l’ABAQUA.
La falta de disponibilitat dels terrenys o l’aportació d’aquests per part de l’Ajuntament de Ciutadella per
poder a dur a terme les actuacions previstes en aquest apartat serà causa de resolució automàtica del
conveni de col·laboració.
Amb relació a les instal·lacions de sanejament que l’Ajuntament de Ciutadella va construir i,
posteriorment, cedir a IBASAN i/o ABAQUA, per a la seva gestió arran del convenis de col·laboració
signats entre ambdues parts (sistemes de col·lectors i estacions de bombament, etc), l’Ajuntament
garanteix el drets d’ocupació d’aquestes instal·lacions sobre els terrenys on estan ubicades. D’aquesta
manera, l’Ajuntament es compromet a assumir el cost de les possibles reclamacions plantejades per
particulars contra ABAQUA que afectin el dret d’ocupació dels terrenys sobre els quals l’Ajuntament va
executar obres de sanejament.
3. Expedir totes les llicències, els permisos i les autoritzacions sense cap tipus de despesa per a
l’ABAQUA, derivades d’actuacions que siguin necessàries per al funcionament adequat del servei de
sanejament i depuració.
4. Aprovar, en el cas que les parcel·les afectades pel sistema de sanejament i depuració no tenguin la
qualificació urbanística adient per desenvolupar les activitats de sanejament i depuració, una
modificació puntual de planejament general que reflecteixi aquesta circumstància.
CLÀUSULA TERCERA
El finançament de totes les actuacions objecte d’aquest conveni es realitzarà amb càrrec al cànon de
sanejament.
CLÀUSULA QUARTA
El termini de vigència del present conveni serà de quatre anys.
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CLÀUSULA CINQUENA
Es crearà una comissió de seguiment del conveni integrada per dos representats de l’Ajuntament de
Ciutadella i dos representants de l’ABAQUA.
Qui subscriu no troba inconvenient que s’aprovi el conveni esmentat de col·laboració entre ABAQUA I
L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA per dur a terme la gestió del manteniment i de la millora de les
EDAR de Ciutadella nord i sud, així com les instal·lacions complementàries que integren el sistema
general definit a l’annex 1 i, en un futur, les que figuren a l’annex 2 amb les consideracions següents:
En data del 26-07-2003 l’Ajuntament de Ciutadella va aprovar definitivament l’Ordenança municipal
sobre l’ús de la xarxa de clavegueram sanitari, a la qual fa referència la clàusula segona del present
conveni, punt B 1e).
A l’annex 3 Nuclis EDAR Ciutadella sud, s’hi hauria d’incloure la urbanització de Cala Morell".

Per tot l'exposat
PROPOSA
Aprovar l’esmentat conveni de col·laboració entre ABAQUA I L’AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA per dur a terme la gestió del manteniment i de la millora de les EDAR de
Ciutadella nord i sud, així com les instal·lacions complementàries que integren el sistema
general definit a l’annex 1 i, en un futur, les que figuren a l’annex 2 amb l es consideracions
següents:
En data del 26-07-2003 l’Ajuntament de Ciutadella va aprovar definitivament l’Ordenança
municipal sobre l’ús de la xarxa de clavegueram sanitari, a la qual fa referència la clàusula
segona del present conveni, punt B 1e)".
A l’annex 3 Nuclis EDAR Ciutadella sud, s’hi hauria d’incloure la urbanització de Cala Morell.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
No hi ha intervencions.
Acord (https://vimeo.com/493684133#t=43m47s)
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per setze (16) vots a favor (7 PSM MxM, 4
PSIB-PSOE Ciutadella, 2 UP-GxC i 3 Cs): els de la Senyora Alcaldessa, Joana GOMILA
LLUCH, el senyor José LÓPEZ BOSCH, la senyora Laura ANGLADA SEARA, el senyor
Andreu CARDONA MIR, la senyora Maria Jesús BAGUR BENEJAM, el senyor Pere FIOL
BENEJAM, el senyor Damià MOLL CARDONA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la
senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la senyora Maria Alexandra MOLL
TALTAVULL, el senyor Guillermo Ángel BOSCH LLUFRIU, el senyor Sergio SERVERA
MORENO, la senyora Carla GENER MARQUÈS, els del senyor Eudimio José CARRASCO
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GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA BAGUR i la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ; i
cinc (5) abstencions de vot (PP): les del senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la
senyora Juana María PONS TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER, el senyor
Juan David BENEJAM ESCANELLAS i la senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ.
9. Proposta d’aprovar la renovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Ciutadella de Menorca, l’Ajuntament de Ferreries i l’Agència Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental per a la millora del sistema de sanejament i depuració associat a
l’EDAR
de
Cala
Galdana
(expedient
2020/006651)
(https://vimeo.com/493684133#t=43m08s)
La senyora Camps Villalonga, regidora delegada, dona compte de la proposta de l’Àrea de
Territori i Entorn i Serveis Urbans (Servei d’Aigua i Clavegueram), de dia 11 de desembre de
2020, dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió
ordinària celebrada el dia 11 de desembre de 2020 —amb la votació prèvia de la seva
inclusió en l’ordre del dia per urgència, aprovada per unanimitat—, amb 4 vots a favor (PSM,
PSOE, GxC); i 3 reserves de vot (PP i Cs); i que diu:
«ASSUMPTE:
RENOVACIÓ
DEL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ
ENTRE
L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA, L'AJUNTAMENT DE FERRERIES I L'AGÈNCIA
BALEAR DE L'AIGUA PER A LA MILLORA DEL SISTEMA DE SANEJAMENT I
DEPURACIÓ ASSOCIAT A L'EDAR DE CALA GALDANA
Vist l'informe emès per l'enginyer municipal en data de l’11 de desembre de 2020, que,
literalment copiat, diu:
"Sol·licitud de 8 de juliol de 2020, reg. d’entrada núm. 9914
Sol·licitud de 23 de juliol de 2020, reg. d’entrada núm. 10904
Sol·licitud de 17 de setembre de 2020, reg. d’entrada núm. 14557
Les dades bàsiques del nou conveni són les següents:
CLÀUSULA PRIMERA
El 22 d’abril de 1993 es va signar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ciutadella i
l’IBASAN relatiu a l’EDAR de CALA GALDANA.
S’estableixen nous termes de col·laboració entre ABAQUA I ELS AJUNTAMENTS DE CIUTADELLA DE
MENORCA I FERRERIES per dur a terme la gestió del manteniment i de la millora de l’EDAR de CALA
GALDANA, i de les instal·lacions complementàries que integren el sistema general definit a l’annex 1 i,
en un futur, les que figuren a l’annex 2.
CLÀUSULA SEGONA
Per part de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental:
1. Gestionar el servei del sistema general de sanejament i depuració de l’EDAR de CALA GALDANA i
de les instal·lacions complementàries, les quals figuren a l’annex 1, i, en un futur, les que figuren en
l’annex 2.
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2. Executar les actuacions necessàries per garantir el bon funcionament del sistema general de
sanejament i depuració de l’EDAR de CALA GALDANA que figuren a l’annex 1, i, en un futur, les que
figuren en l’annex 2.
L’ABAQUA es compromet a executar aquelles obres que impliquin una remodelació integral o ampliació
de les infraestructures ja existents, d’aquesta manera, i de conformitat amb les disponibilitats
pressupostàries de l’entitat, assumeix:
a) Redactar els projectes de conformitat amb les dades que facilitin els ajuntaments de
Ciutadella i Ferreries.
b) Executar les actuacions necessàries quan disposi dels terrenys necessaris, els quals els
haurà d’aportar gratuïtament el municipi, amb la prèvia conformitat del departament tècnic d’ABAQUA.
c) Assumir la gestió de les noves instal·lacions executades, les quals s’incorporaran a aquest
conveni mitjançant l’addenda corresponent.
3. Col·laborar tècnicament amb els ajuntaments de Ciutadella i Ferreries en l’elaboració d’un pla de
millora del clavegueram i del drenatge dels diferents nuclis que formen part de sistema general de
l’annex 3, mitjançant la facilitació de dades i d’informació que sol·liciti l’equip redactor municipal.
Per part dels AJUNTAMENTS DE CIUTADELLA I FERRERIES:
1. Cooperar amb l’ABAQUA respecte a totes les qüestions que afectin el sanejament municipal,
concretament:
1a) Remetre les aigües residuals urbanes no industrials procedents dels municipis de
Ciutadella i Ferreries fins a les infraestructures de sanejament i depuració que determini l’ABAQUA.
1b) Sol·licitar a l’ABAQUA, amb l’antelació mínima d’un any, l’autorització per fer efectiva la
incorporació de les aigües residuals que suposi una modificació qualitativa i quantitativa de càrrega
contaminant superior al 3% de les característiques nominals de les infraestructures de sanejament i
depuració. Tot açò als efectes que l’ABAQUA pugui adaptar de forma adequada les seves
instal·lacions.
1c) Facilitar a l’ABAQUA les dades referents a la població actual i a les previsions de futur,
així com el consum actual d’aigua potable de tots els nuclis que integrin els dos municipis.
1d) Facilitar la informació actual respecte a la separació de les aigües pluvials urbanes o les
infraestructures substitutòries que permetin reduir els impactes sobre el medi, derivat de l’existència de
xarxa, unitàries i de titularitat municipal, de la qual es pugui identificar quina part d’aquesta es troba
separada i quina es única.
Anualment es remetran a ABAQUA les modificacions que hagi sofert la xarxa de clavegueram
municipal.
1e) Aprovar en el transcurs del primer any i mig de la vigència d’aquest conveni una
ordenança municipal de l’ús de la xarxa de clavegueram municipal.
1f) Elaborar, presentar i executar un pla municipal de millora del clavegueram i de la xarxa de
pluvials dels diferents nuclis urbans que formen part del sistema general identificat a l’annex 3, en un
termini màxim d’un any i mig des de la signatura d’aquest conveni. Com a mínim, haurà d’incidir en els
aspectes següents:
a) La renovació de la xarxa municipal de clavegueram.
b) La connexió efectiva de les aigües residuals urbanes generades als nuclis d’aglomeració urbana a la
xarxa de clavegueram.
c) La separació de les aigües pluvials urbanes o les actuacions substitutòries que permetin reduir els
impactes sobre el medi derivat de l’existència de xarxes unitàries.
2. Facilitar la disponibilitat dels terrenys per executar aquelles actuacions que siguin imprescindibles per
garantir el bon funcionament de l’EDAR DE CALA GALDANA i de les instal·lacions complementàries,
mitjançant l’escriptura de cessió corresponent, la constitució de servituds de pas, aqüeducte, conducció
elèctrica, així com qualsevol altra que sigui necessària per garantir un bon funcionament de les
instal·lacions.
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Respecte a les futures actuacions que executi l’ABAQUA com a conseqüència d’ampliacions,
remodelacions o noves actuacions en el sistema de sanejament, els ajuntaments per als quals es
projectin aquestes instal·lacions es comprometen a cedir en escriptura pública a l’Agència Balear de
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental els terrenys necessaris per executar-les, així com fer-se càrrec de
totes les despeses notarials i registrals que siguin necessàries.
Aquestes cessions de terrenys estaran condicionades a l’informe favorable dels serveis tècnics de
l’ABAQUA.
La falta de disponibilitat dels terrenys o l’aportació d’aquests per part dels ajuntaments per poder a dur
a terme les actuacions previstes en aquest apartat serà causa de resolució automàtica del conveni de
col·laboració.
Amb relació a les instal·lacions de sanejament que els ajuntaments de Ciutadella i Ferreries van
construir, i posteriorment cedir a IBASAN i/o ABAQUA, per a la seva gestió arran del convenis de
col·laboració signats entre ambdues parts (sistemes de col·lectors i d’estacions de bombament, etc),
els ajuntaments garanteixen el drets d’ocupació d’aquestes instal·lacions sobre els terrenys on estan
ubicades. D’aquesta manera, els dos municipis es comprometen a assumir el cost de les possibles
reclamacions plantejades per particulars contra ABAQUA que afectin el dret d’ocupació dels terrenys
sobre els quals els ajuntaments van executar obres de sanejament.
3. Expedir totes les llicències, els permisos i les autoritzacions sense cap tipus de despesa per a
l’ABAQUA, derivades d’actuacions que siguin necessàries per al funcionament adequat del servei de
sanejament i depuració.
4. Aprovar, en el cas que les parcel·les afectades pel sistema de sanejament i depuració no tenguin la
qualificació urbanística adient per desenvolupar les activitats de sanejament i depuració, una
modificació puntual de planejament general que reflecteixi aquesta circumstància.
CLÀUSULA TERCERA
El finançament de totes les actuacions objecte d’aquest conveni es realitzarà amb càrrec al cànon de
sanejament.
CLÀUSULA QUARTA
El termini de vigència del present conveni serà de quatre anys.
CLÀUSULA CINQUENA
Es crearà una comissió de seguiment del conveni integrada per dos representats municipals (un per a
cada ajuntament) i dos representants de l’ABAQUA.
Qui subscriu no troba inconvenient que s’aprovi el conveni esmentat de col·laboració entre ABAQUA I
ELS AJUNTAMENTS DE CIUTADELLA DE MENORCA I FERRERIES per dur a terme la gestió del
manteniment i de la millora de les EDAR de CALA GALDANA, i de les instal·lacions complementàries
que integren el sistema general definit a l’annex 1 i, en un futur, les que figuren a l’annex 2 amb la
consideració següent:
En data del 26-07-2003 l’Ajuntament de Ciutadella va aprovar definitivament l’Ordenança municipal
sobre l’ús de la xarxa de clavegueram sanitari, a la qual fa referència la clàusula segona del present
conveni, punt B 1e)".

Per tot l'exposat
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PROPOSA
Aprovar l’esmentat conveni de col·laboració entre ABAQUA I ELS AJUNTAMENTS DE
CIUTADELLA DE MENORCA I FERRERIES per dur a terme la gestió del manteniment i de la
millora de les EDAR de CALA GALDANA i de les instal·lacions complementàries que integren
el sistema general definit a l’annex 1 i, en un futur, les que figuren a l’annex 2 amb la
consideració següent:
En data del 26-07-2003 l’Ajuntament de Ciutadella va aprovar definitivament l’Ordenança
municipal sobre l’ús de la xarxa de clavegueram sanitari, a la qual fa referència la clàusula
segona del present conveni, punt B 1e)".
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
No hi ha intervencions.
Acord (https://vimeo.com/493684133#t=44m17s)
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per setze (16) vots a favor (7 PSM MxM, 4
PSIB-PSOE Ciutadella, 2 UP-GxC i 3 Cs): els de la Senyora Alcaldessa, Joana GOMILA
LLUCH, el senyor José LÓPEZ BOSCH, la senyora Laura ANGLADA SEARA, el senyor
Andreu CARDONA MIR, la senyora Maria Jesús BAGUR BENEJAM, el senyor Pere FIOL
BENEJAM, el senyor Damià MOLL CARDONA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la
senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la senyora Maria Alexandra MOLL
TALTAVULL, el senyor Guillermo Ángel BOSCH LLUFRIU, el senyor Sergio SERVERA
MORENO, la senyora Carla GENER MARQUÈS, els del senyor Eudimio José CARRASCO
GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA BAGUR i la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ; i
cinc (5) abstencions de vot (PP): les del senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la
senyora Juana María PONS TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER, el senyor
Juan David BENEJAM ESCANELLAS i la senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ.
10. Proposta de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de
l’article 5 de l’Ordenança fiscal número 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles
(expedient 2020/010340) (https://vimeo.com/493684133#t=44m46s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
de Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de dia 16 de desembre de 2020; i, atès que la
proposta no va ser dictaminada per la comissió informativa respectiva, se sotmet a votació la
ratificació de la seva inclusió en l'ordre del dia (d'acord amb l'article 53.3. del Reglament orgànic
municipal), la qual s’aprova per unanimitat (21 vots a favor); i que diu:
«Atès que al Ple de l'Ajuntament celebrat dia 14 de maig de 2020 es va aprovar el Pla de
mesures socials i econòmiques COVID-19, en el qual es preveu, en el Bloc 2 de mesures
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fiscals, econòmiques i pressupostàries, la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de
l'impost sobre béns immobles, per l'augment de les bonificacions potestatives;
Vista la providència d'inici de l'expedient i l'informe conjunt de Secretaria i d’Intervenció de dia
14 d’octubre de 2020, favorable a la proposta de modificació plantejada i que consta a
l'expedient;
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Ciutadella, celebrat en sessió extraordinària de dia 22
d’octubre de 2020, acordà aprovar inicialment la proposta de modificació de l'Ordenança
fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles, per l'augment de les bonificacions
potestatives;
Atès que l’acord esmentat es va publicar al BOIB número 188 de dia 28 d’octubre de 2020,
que dona compliment al tràmit d’exposició pública, període dins el qual es podia revisar el
document i presentar les al·legacions que es consideressin convenients, fins al dia 15 de
desembre de 2020;
Atès que, una vegada finalitzat el període d’exposició pública, es posa de manifest que s’ha
rebut una única al·legació per part de la FEDERACIÓ DE LA PETITA I MITJANA EMPRESA
DE MENORCA, amb data 30 de novembre de 2020 i RE número 020172/2020, en la qual es
posa de manifest, entre altres qüestions, la possibilitat d’estendre la bonificació a la qual fa
referència al punt 6è referent a la instal·lació de sistemes voluntaris d’aprofitament tèrmic i
elèctric de l’energia provinent del sol, a totes les tipologies d’immobles, i no només als
destinats a habitatge, tal com es proposava a l’aprovació inicial;
Atès que, a l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció de data del 10 de desembre de 2020,
es posa de manifest que les al·legacions de contingut plantejades queden fora de l’abast
d’aquesta modificació i, per tant, requeririen de la tramitació d’un nou expedient o del tràmit
d’informació pública, llevat de la que es refereix a l’apartat 6 de l’article 5 de l’Ordenança;
Atès que és voluntat de l’equip de govern atendre aquesta petició concreta, a fi que la
bonificació descrita al punt 6è de l’Ordenança fiscal número 1 reguladora de l’IBI hi puguin
optar tot tipus d’immobles;
Es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de l’acord següent:
Primer. Estimar parcialment les al·legacions presentades per la FEDERACIÓ DE LA PETITA I
MITJANA EMPRESA DE MENORCA, en el sentit d’incloure tots els immobles al punt 6è de
l’article número 5 de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles.
Segon. Aprovar definitivament l'Ordenança fiscal número 1 reguladora de l'impost sobre béns
immobles, el qual passarà a tenir la redacció que es transcriu en aquest acord.
Tercer. Manar la publicació íntegra de l’Ordenança en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Quart. Establir que, per a l’exercici 2021, el termini de presentació de les peticions de
bonificació a les quals es refereix l’apartat 4 de l’article 5 serà des de l’entrada en vigor
d’aquesta ordenança fins al dia 1 de febrer de 2021.
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«ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 01 DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES
Article 1r

Fet imposable

1. El fet imposable de l’impost sobre béns immobles està constituït per la titularitat dels drets
que s’especifiquen a continuació sobre béns immobles rústics i urbans, i sobre els immobles
de característiques especials:
a) D’una concessió administrativa sobre els immobles mateixos o sobre els serveis públics
als quals estiguin afectats.
b) D’un dret real de superfície.
c) D’un dret real d’usdefruit.
d) Del dret de propietat.
2. La realització del fet imposable que correspongui, d’entre els defensats en l’apartat anterior
per l’ordre establert, determinarà la no-subjecció de l’immoble a les restants modalitats que
s’hagin previst.
3. Tindran la consideració de béns immobles rústics, de béns immobles urbans i de béns
immobles de característiques especials els definits com a tals en les normes reguladores del
Cadastre Immobiliari. El caràcter urbà o rústic de l’immoble dependrà de la naturalesa del sòl.
4. Es consideraran béns immobles de característiques especials els compresos en els grups
següents:
a) Els destinats a la producció d’energia elèctrica i de gas, al refinament del petroli, i les
centrals nuclears.
b) Les preses, els salts d’aigua i els embassaments, inclusivament el llit, exceptuant els
destinats exclusivament al risc.
c) Les autopistes, les carreteres i els túnels de peatge.
d) Els aeroports i ports comercials.
5. No estan subjectes a l’impost:
a) Les carreteres, els camins, la resta de vies terrestres i els béns de domini públic marítims,
terrestres i hidràulics, sempre que siguin d’aprofitament públic i gratuït.
b) Els següents béns immobles, propietat d’aquest ajuntament:
- Els de domini públic afectats a ús públic.
- Els de domini públic afectats a un servei públic gestionat directament per l’Ajuntament i els
béns patrimonials, llevat de quan es tracti d’immobles cedits a tercers mitjançant
contraprestació.
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2n

Subjectes passius

1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones físiques i jurídiques, i també
les herències pendents d’acceptació, comunitats de béns i altres entitats que, sense
personalitat jurídica, constitueixin una entitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible
d’imposició, que tenguin la titularitat d’un dret constituït del fet imposable de l’impost, en els
termes prevists en l’apartat 1 d’aquesta ordenança.
2. Les persones o entitats contribuents o qui els substitueixi podran repercutir la càrrega
tributària suportada d’acord amb les normes de dret comunes.
3. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos cada any
natural estaran obligats a designar un representant amb domicili en el territori espanyol, a
l’efecte de les relacions amb la Hisenda Pública.
Article 3r

Responsables

1. Totes les persones que siguin causants d’una infracció tributària o que hi hagin col·laborat
hauran de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu.
2. Les persones copartícips o cotitulars de les entitats a les quals es refereix l’article 33 de la
Llei general tributària 230/1963, de 28 de desembre, si figuren inscrites com a tals en el
Cadastre Immobiliari, hauran de respondre solidàriament de la quota d’aquest impost, i en
proporció a les respectives participacions.
3. En el cas de societats o d’entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries
pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que hauran de respondre
solidàriament fins al límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagi adjudicat.
4. Les persones responsables de l'administració de persones jurídiques que no haguessin
realitzat els actes de la seva incumbència en compliment de les obligacions tributàries
d’aquelles, hauran de respondre subsidiàriament dels deutes següents:
a) Quan s’hagi comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b) Quan s’hagi comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En els supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions
tributàries pendents en la data de cessament.
5. La responsabilitat s’exigirà en tot cas i d’acord amb el procediment previst en la Llei
general tributària.
6. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixin el
fet imposable de l’impost, els béns immobles objecte dels drets citats quedaran afectes al
pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes prevists en l’article 41 de la Llei
general tributària.
Les quotes exigibles a l’adquiridor són les corresponents als exercicis no prescrits.
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7. A l’efecte del que es preveu a l’apartat anterior, les notaries sol·licitaran informació i
advertiran els compareixents sobre els deutes pendents per l’impost sobre béns immobles
associats a l’immoble que es transmet.
8. El procediment per exigir a la persona o a l’entitat adquiridora el pagament de les quotes
tributàries pendents, a la qual es refereix el punt 6, necessita acte administratiu de declaració
de l’afecció i requeriment de pagament a l’actual persona o entitat propietària.
9. En supòsits de concurrència de dues o més persones titulars del fet imposable, hauran de
respondre solidàriament del pagament de l’impost, a l’empara del que preveu l’article 34 de la
Llei general tributària. Conseqüentment, l’òrgan gestor podrà exigir el compliment de
l’obligació a qualsevol dels obligats.
Article 4t

Exempcions

1. Gaudiran de l’exempció els béns següents:
a) Els que, essent propietaris de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals,
estiguin directament afectats a la defensa nacional, a la seguretat ciutadana i als serveis
educatius i al penitenciari.
b) Els béns comunals i els monts veïnals en de mancomú.
c) Els de l’Església catòlica, en els termes prevists en l’acord entre l’Estat espanyol i la Santa
Seu, i les de les associacions confessionals no-catòliques legalment reconegudes, en els
termes establerts en els respectius acords de cooperació subscrits.
d) Els de la Creu Roja Espanyola.
e) Els immobles als quals siguin d’aplicació l’exempció en virtut de convenis internacionals.
f) La superfície dels monts poblats amb espècie de creixement lent reglamentàriament
determinats, el principal aprofitament del qual sigui la llenya o el suro.
g) Els ocupats per línies de ferrocarril i els edificis destinats a serveis indispensables per
l’explotació de les línies citades.
h) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament en centres docents acollits, totalment
o parcialment, al règim de concerts educatius, quan la superfície afectada a l’ensenyament
concertat, sempre que el titular cadastral coincideixi amb el titular de l’activitat.
i) Els declarats, expressament i individualment, monument o jardí històric d’interès cultural,
conformement a la normativa vigent en el moment de meritació de l’impost.
j) Aquells que, sense estar compresos en els apartats anteriors, compleixin les condicions
establertes a l’article 63 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre.
El gaudiment de les exempcions dels apartats h), i) i j) requerirà que el subjecte passiu els
hagi sol·licitat abans que la liquidació adquireixi fermesa. En la sol·licitud s’haurà d’acreditar
el compliment dels requisits exigibles per l’aplicació de l’exempció.
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2. Gaudiran de l’exempció els immobles següents:
a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 3’60 €.
b) Els rústics, en cas que, per subjecte passiu, la quota líquida corresponent a la totalitat dels
béns rústics posseïts en el municipi sigui inferior a 3’60 €.
Article 5è

Bonificacions

1. Gaudiran d’una bonificació en la quota íntegra de l’impost, sempre que així ho sol·licitin els
interessats abans de l’inici de les obres, els béns immobles que constitueixin l’objecte de
l’activitat de les empreses d’urbanització, de construcció i de promoció immobiliària i no
figurin entre els béns del seu immobilitzat, segons el barem següent:
VPO: 90%
Resta d’immobles: 50%
El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a
aquell en el qual comencin les obres i fins al posterior a l’acabament d’aquestes, sempre que
durant aquest temps realitzin obres d’urbanització o de construcció efectiva, i que en cap cas
podrà excedir els tres períodes impositius.
Per gaudir de la bonificació esmentada, les persones interessades hauran de complir els
requisits següents:
a) Acreditar que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, de construcció i de promoció
immobiliàries, la qual ho haurà de fer mitjançant presentació dels estatuts de la societat.
b) Acreditar que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat, el qual es
farà mitjançant certificació de la persona encarregada de l'administració de la societat, o
fotocòpia del darrer balanç presentat davant l’AEAT, a l’efecte de l’impost sobre societats.
c) La sol·licitud de la bonificació s’ha de formular abans de l’inici de les obres. S’haurà
d’aportar fotocòpia de la llicència d’obres o de la sol·licitud a l’Ajuntament.
2. S’estableix una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost per a habitatges de
protecció oficial i equiparables, durant els tres períodes impositius següents al de
l’atorgament de la qualificació definitiva i del 30% de bonificació en els tres següents.
La bonificació es concedirà a petició de la persona interessada, i podrà efectuar-se en
qualsevol moment anterior a l’acabament dels tres períodes impositius de duració d’aquesta.
Farà efecte, si escau, des del període impositiu següent a aquell en el qual se sol·liciti.
3. Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota íntegra de l’impost els béns de
naturalesa rústica de les cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la terra, en els
terminis establerts a la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les
cooperatives.
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4. Gaudiran d’una bonificació del 60% de la quota íntegra de l’impost els subjectes passius
que siguin titulars d’unitats familiars nombroses i els ingressos dels quals siguin inferiors a
5’5 vegades l’IPREM (indicador públic de renda d’efectes múltiples), respecte a aquells béns
immobles que constitueixin el seu domicili habitual, sobre la quota líquida meritada de
l'impost, pels primers 55.000 euros del valor cadastral.
El document que acrediti que són família nombrosa haurà d’estar en vigor, com a mínim,
durant tot el període impositiu a bonificar.
S’entén per renda anual de la unitat familiar la totalitat del saldo net de rendiments i
d’imputacions de renda, calculat de conformitat amb el previst a la normativa de l’IRPF, de
tots i cada un dels membres que la formen.
S’entén com a habitatge habitual de la unitat familiar aquell immoble on constin empadronats
els membres d’aquesta durant tot el període impositiu a bonificar. A més, la unitat familiar no
podrà tenir propietats els valor cadastral de les quals superi, en conjunt, els 90.000 €.
La declaració d’ingressos de la unitat familiar s’haurà d’aportar juntament amb la sol·licitud
d’aquest benefici fiscal, haurà de ser actualitzada anualment i abans de dia 1 de setembre de
cada exercici.
La bonificació es concedirà a petició de la persona interessada a la qual adjuntarà la
documentació necessària per tal de gaudir del benefici l’any següent.
5. S’estableix una bonificació de fins al 95% de la quota íntegra de l'impost als immobles on
es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o d’utilitat
municipal pel fet de concorre-hi circumstàncies socials, culturals, històriques i artístiques o de
foment d'ocupació que justifiquen aquesta declaració.
Correspondrà la declaració esmentada al Ple de la corporació, i s’acordarà, amb la prèvia
sol·licitud del subjecte passiu per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
Aquesta bonificació podrà atorgar-se a immobles on es realitzen activitats esportives o de
foment de la cultura, de l’oci, de la protecció del medi ambient o altres d’interès social per
part d’associacions sense ànim de lucre o d’entitats similars. Només es bonificarà l’impost a
aquelles parts de l’immoble que es destinin a la realització d’aquestes activitats.
La bonificació es concedirà a petició de l’associació o de l’entitat interessada. El termini de
presentació de sol·licituds serà fins al 31 de gener de l’exercici en el qual hagi de tenir
efectes la bonificació que, en tot cas, s'atorgarà en referència a la situació a dia 1 de gener
de cada exercici.
A la sol·licitud haurà d'adjuntar-se el següent:
• Model de declaració responsable on s’expressi que l’entitat que fa la sol·licitud no té ànim
de lucre i que està registrada al Registre d’Entitats de la CAIB i l’Ajuntament de Ciutadella.
S’hi haurà d’expressar la referència cadastral del bé objecte de la bonificació.
• Memòria justificativa de l’activitat que es desenvolupi i que fonamenti la concurrència
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dels elements que, en judici del sol·licitant, justifiqui l’atorgament de la bonificació.
• Declaració d’alta presentada davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària en l’exercici
de les activitats que es desenvolupen a l’immoble (model 036).
6. S’estableix una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost dels béns immobles, en
els quals s’hagin instal·lat sistemes voluntaris per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de
l’energia provinent del sol.
Es considerarà voluntària tota aquella instal·lació d’aprofitament del recurs provinent del sol
que no sigui obligada per normativa i que, en cas de ser-ho, quan estigui dimensionada de tal
forma que el percentatge de cobertura de la demanda d’aigua calenta sanitària (en el cas
d’instal·lacions solars tèrmiques) o la seva potència màxima instal·lada (en el cas
d’instal·lacions solars fotovoltaiques) sigui superior a la mínima requerida per la normativa
específica en la matèria.
Els requisits per poder optar a la bonificació en la quota de l’IBI que es preveu en aquest punt
són els següents:
a) Bonificació per la instal·lació de sistemes de producció d’energia elèctrica fotovoltaica:
· Habitatges plurifamiliars: La potència instal·lada ha de ser igual o superior els 300 Wp per
unitat funcional (són unitat funcional cadascun dels habitatges o locals de l’edifici).
· Habitatges unifamiliars: La potència instal·lada ha de ser igual o superior els 1.000 Wp.
· Resta d’immobles: La potència instal·lada ha de ser igual o superior els 2.000 Wp.
b) Bonificació per la instal·lació de sistemes de producció d’aigua calenta amb sistemes de
plaques solars tèrmiques:
Gaudiran de la bonificació els immobles on s’instal·li un sistema per a l’aprofitament tèrmic de
l’energia solar que cobreixi un mínim del 60% de la demanda total anual d’aigua calenta
sanitària de l’immoble.
Aquesta bonificació serà d’aplicació, a partir de la seva aprovació, durant tres exercicis, a
comptar des del següent al de la posada en funcionament de la instal·lació.
Pel que fa els col·lectors solars, s’haurà d’acreditar que compten amb l’homologació per part
de l’Administració competent.
S’estableixen els límits següents a la bonificació:
· La bonificació màxima serà de 300 € anuals de la quota íntegra de l’impost.
· En el supòsit d’immobles on s’instal·lin les dues tecnologies [apartats a) i b) anteriors],
únicament serà bonificable un màxim del 50% de la quota íntegra de l’impost.
La bonificació haurà de ser sol·licitada per la persona interessada, mitjançant instància de
part, amb l’acreditació de la corresponent llicència urbanística, la declaració responsable
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d’obres o la comunicació prèvia d’inici d’obres, així com el certificat, signat per un tècnic
competent, d'acabament de les obres de la instal·lació per a l'aprofitament d'energia
provinent del sol, la certificació del compliment dels paràmetres que s’estableixen en els
apartats a) i b) d’aquest article i el cost real total de la instal·lació.
No serà procedent la bonificació quan la instal·lació dels sistemes per a l'aprofitament tèrmic
o elèctric de l'energia provinent del sol sigui obligatòria d'acord amb la normativa específica
en la matèria.
L’Ajuntament de Ciutadella podrà inspeccionar d’ofici, i amb caràcter previ a l’atorgament de
la bonificació, les instal·lacions que la justifiquen, sempre que ho consideri necessari.
7. El gaudiment d’aquestes bonificacions és incompatible amb qualsevol altre benefici fiscal
en l’impost sobre béns immobles que pogués correspondre al subjecte passiu o a l’immoble.
La resolució de la concessió o denegació d’aquestes bonificacions correspondrà a l’Alcaldia,
o, en cas de delegació de competències, a la Junta de Govern
Article 6è

Base imposable i base liquidable

1. La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles.
Aquests valors podran ser objecte de revisió, de modificació o d’actualització en els casos i
de la forma prevists en la Llei reguladora de les hisendes locals i en la Llei del cadastre
mobiliari.
2. La base liquidable serà el resultat de practicar en la imposable les reduccions que
legalment s’estableixin.
3. La determinació de la base liquidable es competència de la gerència territorial del
Cadastre i serà recusable davant el tribunal econòmic i administratiu regional competent, en
els procediments de valoració col·lectiva.
4. En els immobles el valor cadastral dels quals s’hagi incrementat com a conseqüència de
procediments de valoració col·lectiva de caràcter general, la reducció s’aplicarà durant nou
anys, a comptar des de l’entrada en vigor dels nous valors, segons es determina en els
apartats següents.
Aquesta reducció s’aplicarà d’ofici sense que sigui necessària la sol·licitud dels subjectes
passius de l’impost.
5. La quantia de la reducció, que decreixerà anualment, serà el resultat d’aplicar un coeficient
reductor, únic per a tots els immobles del municipi, a un component individual de la reducció
calculada per cada immoble.
6. El valor base serà el que s’indica a continuació en cada un dels casos següents:
a) Per a aquells immobles dels quals, havent-se produït alteracions susceptibles d’inscripció
cadastral prèviament a la modificació del plantejament o a l’1 de gener de l’any anterior a
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l’entrada en vigor de les ponències de valors, no s’hagi modificat el valor cadastral en el
moment de l’aprovació d’aquestes, el valor base serà l’import de la base liquidable que,
d’acord amb les alteracions citades, correspongui a l’exercici immediatament anterior a
l’entrada en vigor dels nous valors cadastrals.
b) Per als immobles el valor cadastral del qual s’alteri abans de finalitzar el termini de
reducció, com a conseqüència de procediments d’inscripció cadastral mitjançant
declaracions, comunicacions, sol·licituds, reparacions de discrepàncies i inspecció cadastral,
el valor base serà el resultat de multiplicar el nou valor cadastral per l’increment mitjà del
valor del municipi, determinat per la Direcció General del Cadastre.
En aquests casos no s’iniciarà el còmput d’un nou període de reducció, i el coeficient
reductor aplicat als immobles tindrà el valor corresponent a la resta dels immobles del
municipi.
c) El component individual, en el cas de modificació de valors cadastrals produïts com a
conseqüència dels procediments de valoració col·lectiva prevists en la normativa cadastral,
exceptuant els de caràcter general, que tenguin lloc abans de finalitzar el termini de reducció,
serà cada any la diferència positiva entre el nou valor cadastral i el seu valor base. La
referència citada es dividirà pel darrer coeficient reductor aplicat.
7. En el cas de modificació de valors cadastrals que afectin la totalitat dels immobles, el
període de reducció conclourà anticipadament i s’extingirà el dret de l’aplicació de la reducció
pendent.
8. La reducció establerta en aquest article no s’aplicarà respecte a l’increment de la
imposable dels immobles que resulti de l’actualització dels seus valors cadastrals per
l’aplicació dels coeficients establerts en la Llei de pressuposts generals de l’Estat.
9. En els béns immobles classificats com de característiques especials no s’aplicaran
reduccions en la base imposable, a l’efecte de determinar la base liquidable de l’impost.
Article 7è

Tipus de gravamen i quota

1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de
gravamen.
2. El tipus de gravamen serà del 0,719% quan es tracti de béns urbans i del 0’685% quan es
tracti de béns rústics. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable
el tipus de gravamen.
3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials serà de
0,8%.
La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes
en els articles 5è i 6è d’aquesta ordenança.
Article 8è

Període impositiu i meritació de l’impost

1. El període impositiu és l’any natural.
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2. L’impost es merita el primer dia de l’any.
3. Els fets, actes i negocis que, d’acord amb el que preveu l’article 9è d’aquesta ordenança,
hagin de ser objecte de declaració, comunicació o sol·licitud, tindran efectivitat en l’exercici
immediat següent a aquell en el qual es produïssin, amb independència de quan es
notifiquin.
Quan l’Ajuntament tengui coneixement d’una modificació del valor cadastral respecte a la que
figura en el seu padró, i origini, per algun dels fets, actes o negocis citats anteriorment,
aquest liquidarà l’IBI, si escau, en la data en la qual la gerència territorial del Cadastre
notifiqui el nou valor cadastral. La liquidació de l’impost comprendrà la quota corresponent als
exercicis meritats i no prescrits, que són els compresos entre el següent a aquell en què
s’hagués produït i el present exercici.
Si escau, es deduirà de la liquidació corresponent a aquesta i als exercicis anteriors la quota
satisfeta per l’IBI, però a raó d’una altra configuració de l’immoble, diferent de la que ha tingut
en realitat.
4. En els procediments de valoració col·lectiva, els valors cadastrals modificats tindran
efectivitat des del dia 1 de gener de l’any següent a aquell en el qual es produeixi la seva
notificació.
Article 9è

Règim de declaracions, comunicacions i sol·licituds

1. Els subjectes passius que siguin titulars dels drets constituïts del fet imposable de l’impost,
al qual es refereix l’article 1 d’aquesta ordenança, estan obligats a declarar les
circumstàncies determinants d’una alta, d’una baixa o d’una modificació de la descripció
cadastral dels immobles.
2. Seran objecte de declaració segons correspongui, els següents fets, actes o negocis:
a) La realització de noves construccions i l’ampliació, la rehabilitació, la demolició o
l’enderrocament de les ja existents, ja sigui parcial o total. No se consideraran com a tals les
obres o reparacions que tenguin per objecte la mera conservació i el manteniment dels
edificis, i els que afectin a tan sols les característiques ornamentals o decoratives.
b) La modificació d’ús o de destinació i els canvis de classe de cultiu o aprofitament.
c) La segregació, la divisió, l’agregació i l’agrupació dels béns immobles.
d) L’adquisició de la propietat per qualsevol títol, així com la seva consolidació.
e) La constitució, la modificació o l’adquisició de la titularitat d’una concessió administrativa i
dels drets reals d’usdefruit i de superfície.
f) Les variacions en la composició interna o en la quota de participació dels copropietaris, o
els cotitulars de les entitats de l’article 33 de la Llei general tributària.
3. Es podran presentar davant l’Ajuntament o davant el Cadastre les sol·licituds següents:
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a) Sol·licitud de baixa, que podrà formular qui, figurant com a titular, hagués cessat en el dret
que originà la titularitat citada.
b) Sol·licitud d’incorporació de titularitat, que podrà formular el propietari d’un bé afecte a una
concessió administrativa, o gravat per un dret real de superfície o d’usdefruit.
c) Sol·licitud d’incorporació de cotitulars quan resulti procedent.
Article 10è

Actuacions per delegació

1. Les declaracions, comunicacions i sol·licituds es podran presentar davant l’Ajuntament en
els termes del conveni subscrit amb el Cadastre.
2. Les declaracions d’alta s’hauran de presentar en el Cadastre, o davant l’Ajuntament,
acompanyades de la documentació reglamentària necessària per a l’assignació del valor
cadastral. En cas que es presentin davant l’Ajuntament, els tècnics municipals realitzaran les
feines que siguin de la seva competència en virtut del conveni de col·laboració subscrit amb
el Cadastre, i traslladaran el resultat a la gerència territorial, en el format establert per
aquesta.
3. Les declaracions de modificació de titularitat jurídica del bé es podran presentar davant
l’Ajuntament, acompanyades d’una còpia de l’escriptura pública que formalitza la transmissió.
Quan la transmissió de domini es formalitzi en escriptura pública, se sol·liciti l’escriptura
pública o se sol·liciti la inscripció en el Registre de la Propietat en el termini de dos mesos
des de l’acte translatiu o del domini, l’interessat quedarà exempt de l’obligació de presentar la
declaració, si s’acredita la referència cadastral.
4. Si l’Ajuntament coneix la modificació de titularitat per haver obtingut informació de notaris o
del Registre de la Propietat, o bé perquè l’interessat ha presentat declaració, modificarà la
seva base de dades i, en el format establert, traslladarà les variacions del Cadastre.
Article 11è

Règim de liquidació

1. La liquidació i la recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària
d’aquest impost, seran competència exclusiva de l’Ajuntament i comprendran les funcions de
concessió i denegació d’exempcions i de bonificacions, la realització de les liquidacions que
condueixin a la determinació dels deutes tributaris, l’emissió dels documents de cobrament,
la resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts, la resolució dels recursos que
s’interposin contra els actes i les actuacions citats per l’assistència i la informació al
contribuent referides a les matèries compreses en aquest apartat.
2. Les sol·licituds per acollir-se als beneficiaris fiscals que s’hagin de sol·licitar, prevists en
aquesta ordenança, s’han de presentar davant l’Ajuntament, amb l’acreditació de les
circumstàncies que fonamentin la sol·licitud.
3. Les liquidacions tributàries seran practicades per l’Ajuntament, tant les que corresponguin
a valors rebut, com les liquidacions per ingrés directe.
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4. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els supòsits en
els quals, en dur-se a terme un procediment de valoració col·lectiva, s’hagin practicat
prèviament les notificacions del valor cadastral i de la base liquidable.
Una vegada transcorregut el termini d’impugnació previst en les citades notificacions sense
que s’hagin utilitzat els recursos pertinents, s’entendran consentides i fermes les imposables i
liquidables notificades, sense que puguin ser objecte de nova impugnació en procedir-se a
l’exacció anual de l’impost.
Article 12è

Règim d’ingrés

El període de cobrament pels valors rebuts notificats col·lectivament es determinarà cada any
i s’anunciarà públicament. El període d’ingrés en voluntari serà, com a mínim, de dos mesos,
i se’n podrà fraccionar el pagament en tres fraccions d’una tercera part del total del deute
cada una d’aquestes, sense que reporti cap tipus d’interès.
Les liquidacions d’ingrés han de ser satisfetes en els períodes fixats pel Reglament general
de recaptació, que són els següents:
a) Per a les notificades dins de la primera quinzena del mes, fins al dia 5 del mes natural
següent.
b) Per a les notificades dins de la segona quinzena del mes, fins al dia 20 del mes natural
següent.
2. Transcorreguts els períodes de pagament voluntari descrits en els apartats anteriors sense
que el deute s’hagi satisfet, s’iniciarà el període executiu, que comporta la meritació del
recàrrec del 20% de l’import de la fracció no satisfeta, així com el dels interessos de demora
corresponents, tot de conformitat amb el corresponent edicte de cobrament.
El recàrrec serà del 10% quan el deute s’ingressi abans que s’hagi notificat al deutor la
providència de constrenyiment.
Article 13è

Impugnació dels actes de gestió de l’impost

1. Els actes dictats pel Cadastre de notificació podran ser recusats per via econòmica i
administrativa, sense que la interposició de la reclamació suspengui l’efectivitat, sempre que
excepcionalment se n’acordi la suspensió pel tribunal econòmic i administratiu competent,
quan així ho sol·liciti l’interessat i justifiqui que la seva execució hagi pogut causar perjudicis
de solució impossible o difícil.
2. Contra els actes de gestió tributària, competència de l’Ajuntament, les persones
interessades poden formular recurs de reposició, prèviament al contenciós administratiu, en
el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la notificació expressa o al de la
finalització del període d’exposició pública dels padrons corresponents.
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3. La interposició del recurs de reposició davant l’Ajuntament no suspèn l’acció administrativa
per al cobrament, sinó que, dins del termini previst per interposar el recurs, l’interessat
sol·licita la suspensió de l’execució de l’acte impugnat i presenta adjunta garantia pel total del
deute tributari.
4. Açò no obstant, en casos excepcionals, l’Alcaldia pot acordar la suspensió del
procediment, sense prestació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de
prestar-ne alguna, o bé demostri en la data impresa l’existència d’error material en la
liquidació que s’impugna.
5. Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se el recurs contenciós
administratiu en els termes següents:
a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent
al de la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició.
b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats a partir del dia
següent a aquell en el qual s’hagi d’entendre desestimat el recurs de reposició.
Article 14è

Data d’aprovació i de vigència

Aquesta ordenança començarà a regir una vegada se n’hagi publicat l’aprovació definitiva, i
es mantindrà en vigor mentre no sigui modificada o derogada pel Ple Municipal.
En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
Disposicions addicionals
Les modificacions produïdes per la Llei de pressuposts generales de l’Estat o altres normes
de rang legal que afectin qualsevol element d’aquest impost seran d’aplicació automàtica
dins de l’àmbit d’aquesta ordenança.

No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.
Intervencions
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/493684133#t=47m54s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/493684133#t=48m40s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
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11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a la revisió i l’actualització del
Reglament
orgànic
municipal
(expedient
2020/012837)
(https://vimeo.com/493684133#t=49m47s)
La senyora de Olivar Oliver, regidora, dona compte de la moció del Grup Municipal Popular
(PP), amb registre d’entrada telemàtic número 020553, de dia 3 de desembre de 2020,
dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i de Seguretat Ciutadana, en sessió
ordinària celebrada el dia 11 de desembre de 2020, amb 2 vots a favor (PP); i 5 reserves de
vot (PSM, PSOE, GxC i Cs); i que, traduïda del castellà al català, diu:
«En reiterades ocasions el Grup Municipal del Partit Popular ha posat de manifest que el
Reglament orgànic municipal d'aquest ajuntament ha quedat obsolet per a donar resposta,
entre altres aspectes, a les necessitats i als interessos dels diferents grups polítics i dels
membres d'aquesta corporació per a desenvolupar la seva activitat.
El reglament municipal en vigor no s'ajusta a la Llei 3/2017, de 7 de juliol, de modificació de
la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, per a
introduir mesures de transparència i de participació, normativa en matèria de règim local
actualment en vigor, per la qual cosa entenem que se n’ha de dur a terme de manera urgent
la revisió, l’actualització i l’adaptació.
Per tot açò, el Grup Municipal del Partit Popular presenta la moció següent:
Primer. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella acorda la modificació del Reglament orgànic
municipal, per a adequar-ho a la normativa en vigor en matèria de règim local, i que aquesta
modificació es tramiti durant l'any 2021 perquè sigui efectiva l'1 de gener del 2022.
Segon. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella insta l'equip de govern perquè la modificació del
Reglament orgànic municipal es dugui a terme amb l’assessorament jurídic corresponent,
intern i/o extern, i amb la participació dels grups polítics, a través dels òrgans i dels
procediments que consideri més àgils i eficaços.»
Intervencions
Intervé la senyora Gomila Lluch per a dir que proposen una esmena en el punt primer d’acord
en sentit que digui el següent: «el Ple de l’Ajuntament de Ciutadella acorda elaborar un nou
reglament orgànic municipal, per a adequar-lo a la normativa en matèria de Règim Local,
d’Administració Electrònica i de Transparència de les administracions públiques, i que es
tramiti durant l’any 2021 per a que sigui efectiva l’1 de gener de 2022.»
(https://vimeo.com/493684133#t=51m33s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/493684133#t=52m57s)
Intervé la senyora de Olivar Oliver
(https://vimeo.com/493684133#t=53m26s)

per

a

dir

que

accepten

l’esmena.
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Els punts que se sotmeten a votació, una vegada esmenat el punt primer d’acord per l’equip
de govern, són els següents:
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella acorda elaborar un nou reglament orgànic
municipal, per a adequar-lo a la normativa en matèria de Règim Local, d’Administració
Electrònica i de Transparència de les administracions públiques, i que es tramiti durant l’any
2021 per a que sigui efectiva l’1 de gener de 2022.
Segon. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella insta l'equip de govern perquè la modificació del
Reglament orgànic municipal es dugui a terme amb l’assessorament jurídic corresponent,
intern i/o extern, i amb la participació dels grups polítics, a través dels òrgans i dels
procediments que consideri més àgils i eficaços.
Acord
Se sotmet la moció esmenada a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
12. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) sobre el Dia Internacional de la Gent
Gran (expedient 2020/013015) (https://vimeo.com/493684133#t=54m37s)
El senyor Anglada Bagur, portaveu, dona compte de la moció del Grup Municipal Ciudadanos
(Cs), amb registre d’entrada telemàtic número 020763 de dia 7 de desembre de 2020,
dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa i de Dinamització Econòmica, en
sessió ordinària celebrada el dia 10 de desembre de 2020, amb 1 vot a favor (Cs); i 6
reserves de vot (2-PSM; 2-PP; 1-PSOE; 1-UP-GxC); i que, una vegada esmenada in voce pel
regidor mateix en el sentit d’eliminar la darrera frase del segon punt d’acord que diu:
«Aquests actes igualment serien consensuats amb tots els partits polítics, amb
l’aportació de les seves idees, com a grups municipals d’aquest ajuntament», és la següent:
«PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS CIUTADELLA PER DUR A
PLE EL MES DE DESEMBRE DE 2020 SOBRE EL DIA INTERNACIONAL DE LA GENT
GRAN.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Davant les xifres tan i tan tristes que ens està deixant la pandèmia de la Covid-19, que s’ha
acarnissat especialment amb la gent més vulnerable, la nostra gent gran, voldríem ressaltar i
senyalar un punt d’esperança i d’expectativa davant tanta i tanta desgràcia...
En aquest sentit, voldríem recordar i celebrar, gràcies, sense cap dubte, als avanços de la
ciència -recordant, però, sempre els que ens han deixat pel camí-, que l’esperança de vida
s’ha anat incrementant a tot el món. Segons l’Organització Mundial de la Salut (la OMS) –que
tan males notícies ens dona darrerament-, aquest any 2020, per primera vegada en la
història (dades precovid que no alteren la raó de ser d’aquesta proposta d’acord), la franja de
persones majors de 60 anys superarà la de menors de 5 anys... I l’any 2050 la població major
de 60 arribarà als 2.000 milions, davant dels 841 milions que són a dia d’avui.
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Aquest envelliment progressiu de la població, unit al creixement de les llars unipersonals
respecte dels models de famílies nombroses tal com les coneixíem fins no fa gaire temps, i
que han descendit (les famílies nombroses) notablement comparat amb diverses dècades
enrere, té l’afegit també del canvi en la manera de relacionar-se que es produeix amb
l’arribada, ja fa uns anys, de les noves tecnologies; cosa que, desgraciadament, no acaba
d’arribar a la nostra gent gran, i aquestes no es tradueixen en una forma de relació més
pròxima, directa i personal d’ells amb la gent més jove, i no tan jove. A més, per desgràcia,
hem d’afegir també allò de guardar les distàncies de seguretat a dia d’avui per prevenció
contra el citat virus, sobretot en persones de la tercera edat. Tot açò augmenta la
problemàtica que avui posam damunt la taula: la millorable visibilitat social de la gent gran, la
qual cosa al final pot acabar per afegir-se a la, ja de per si, intrínseca soledat que els
acompanya els darrers anys de vida en massa ocasions.
Cal dir, també, com a informació en aquest sentit, arran de la soledat no desitjada de la
nostra gent gran, que al Regne Unit va arribar a convertir-se, aquest assumpte, el de la
soledat, que tantes vegades acompanya inexorablement l’envelliment, en un tema d’Estat;
fins i tot s’anuncià la creació d’una secretaria d’Estat pròpia o un “Ministeri de la Soledat” just
l’any passat, abans fins i tot que la problemàtica empitjorés amb la pandèmia per la Covid-19.
L’envelliment generalitzat, lligat a l’avenç de la medicina i a la qualitat de vida, òbviament és
un èxit que hem de reconèixer, i pensam que pot acompanyar-se, aquest èxit, del lleure
adient, de la gratitud social i de reconeixements sincers cap a les persones que ens deixen el
món a loes nostres mans. Hauria de ser una realitat per posar-la en valor, creim, aquest
donar la importància merescuda als que ens han precedit i que encara tenen molt a dir, i que
es mereixen i, pot ser necessiten, qualque cosa més que el que els podem estar donant.
Creiem que és necessari fer passes en la política d’activitats socials amb el col·lectiu de la
gent gran i en la conscienciació general cap al respecte per a aquests. Opinam que ha
d’haver-hi més consideració i estima col·lectiva cap a la seva digna funció dins la nostra
societat, perquè tots nosaltres som allò que ells han lluitat perquè siguem... I perquè pensam
que encara, com hem dit, tenen molt per aportar-nos; i sobretot nosaltres, tenim molt per
agrair-los. Tot açò, volem recalcar-ho, sense desmerèixer en absolut l’actual atenció social
que reben en l’àmbit de Ciutadella, ni tampoc demanant partides econòmiques extres, al
manco no elevades per mor dels temps que corren... Avui, idò, només volem apuntar un gest
més.
Tenint present tot l’anterior, Ciutadans Ciutadella, com a mesures concretes i raonables i
entenent que no ha de suposar cap despesa extra, o almanco no molt gran per al nostre
poble en aquest temps de prudència econòmica, presenta a Ple, perquè s’estudiï i es voti, la
següent
PROPOSTA D’ACORD:
1. Demanam al Ple de l’Ajuntament que se celebri institucionalment a Ciutadella l’1
d’octubre com el Dia Internacional de la Gent Gran, i que s’englobi dins aquest àmbit de
sensibilització que té com a fons aquesta proposta d’acord, i es pacti entre els diferents
partits polítics un manifest públic a aquests efectes i signat entre tots, tal com es fa amb
altres dies internacionals d’altre caire, als quals els partits, tant de govern com de l’oposició,
valoram adherir-nos.
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2. Tàcitament i SEMPRE QUE LES MESURES SANITÀRIES HO PERMETIN, els actes
institucionals, els tallers, les actuacions o els reconeixements d’aquest dia serien
comandats i organitzats des de la regidoria adient, tal com es va fer, valguin d’exemple,
els dies 7-11-2015 –ja amb els tres partits de l’actual equip de govern-, 27-09-2014, 16-112013 i 18-10-2012, també amb l’equip de govern anterior.»
Intervencions
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/493684133#t=59m46s)
Intervé la senyora Taltavull Fernández (https://vimeo.com/493684133#t=1h03m33s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/493684133#t=1h04m12s)
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/493684133#t=1h04m51s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/493684133#t=1h06m05s)
Acord
Se sotmet la moció esmenada a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
13. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) amb relació a l’elaboració de la relació
de
llocs
de
treball
(RLT),
(expedient
2020/012987)
(https://vimeo.com/493684133#t=1h07m07s)
Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic 020767 de dia 7
de desembre de 2020, dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat
Ciutadana, en sessió celebrada el dia 11 de desembre de 2020 —prèvia votació de la seva
inclusió en l’ordre del dia per urgència i aprovada per unanimitat—, amb 1 vot a favor (Cs); i 6
reserves de vot (PSM, PSOE, GxC i PP).
La senyora León Martínez dona compte de la moció esmenada al punt segon d’acord, amb
registre d’entrada telemàtic 021291 de dia 13 de desembre de 2020; que esmena en aquest
acte, en modifica la redacció del primer punt d’acord, elimina la paraula «anualment» del
segon punt i afegeix un tercer punt d’acord.
A continuació, es transcriu la moció esmenada:
«Proposta perquè l'Ajuntament reprengui l'elaboració de la relació de llocs de treball (RLT):
La relació laboral (RLT) és l'instrument tècnic a través del qual es realitza la gestió del
personal, d'acord amb les necessitats dels serveis i s'especifiquen els requisits per al
compliment del lloc de treball, i s’indiquen i es classifiquen els llocs de treball per nom, la
unitat del servei en què s'integra, el centre de treball específic, el nivell de responsabilitat, les
condicions específiques o especials, el dia, etc.
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La Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat, en la seva declaració explicativa
estableix: "Les administracions i entitats públiques de tot tipus han de tenir els factors
organitzatius que els permetin satisfer el dret dels ciutadans a una bona administració, que
s'està consolidant en l'àmbit europeu, i contribuir al desenvolupament econòmic i social.
Entre aquests factors el més important és, sens dubte, el personal al servei de
l'Administració. El sistema públic d'ocupació que permet abordar aquests reptes és el que
permet atraure els professionals que l'Administració necessita, la qual cosa estimula els
empleats per al compliment eficient de les seves funcions i responsabilitats, els proporciona
una formació adequada i els proporciona les oportunitats suficients per a la promoció
professional, alhora que facilita una gestió racional i objectiva, personal àgil i flexible, tenint
en compte el desenvolupament continu de les noves tecnologies".
L'article 74 de la Llei estableix: "Les administracions públiques han d'estructurar la seva
organització a través de relacions laborals o altres instruments organitzats similars que
incloguin almenys el nom de llocs de treball, grups de classificació professional, organismes
o escales, si escau, als quals estiguin adscrits, sistemes de provisió i remuneració
complementària. Aquests instruments seran públics".
Per açò, i atès que l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca no disposa d'una RLT, des de
Ciudadanos proposam que es reprengui el desenvolupament d'una relació de llocs de treball
per millorar l'eficiència en la prestació de serveis i en l'ús dels recursos econòmics
disponibles a través de la dimensió adequada del seu personal, la seva major distribució,
formació, promoció professional i mobilitat. Una RLT que també estipula clarament les
responsabilitats i funcions de cada lloc de treball, evita duplicitats i afavoreix un millor clima
de treball entre els companys.
Per aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans presenta al Ple de l’Ajuntament de
Ciutadella els acords següents:
1) Instar l’equip de govern de l’Ajuntament de Ciutadella a seguir amb el procés i
aprovar la relació de llocs de feina (la RLT) que una empresa externa va realitzar per
fer realitat el seu ús com a instrument d'organització durant el 2021.
2) Mentre no es finalitzi l’elaboració de la RLT, instar l’equip de govern de l’Ajuntament
de Ciutadella a estudiar tècnicament quines fitxes de llocs de feina específics
consideren que son més urgents, i fer i aprovar aquestes fitxes de llocs de
feina que l’Administració municipal consideri més adient per als interessos del bon
servei de l’Ajuntament i aprovar aquestes fitxes per l’òrgan competent.
3) Instar l’equip de govern de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca a fer una previsió
de la catalogació de llocs de feina de segona activitat, tal com ho diu el Reglament
regulador de la segona activitat.
Intervencions
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/493684133#t=1h10m51s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/493684133#t=1h12m53s)
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Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/493684133#t=1h14m30s)
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/493684133#t=1h15m44s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/493684133#t=1h16m55s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/493684133#t=1h17m46s)
Acord
Se sotmet la moció esmenada a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
14. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) per adherir-se a la Central de
Contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), (expedient
2020/013021) (https://vimeo.com/493684133#t=1h18m57s)
El senyor Carrasco González, regidor, dona compte de la moció del Grup Municipal
Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic 020774, de dia 8 de desembre de 2020,
dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió
celebrada el dia 11 de desembre de 2020 —amb la votació prèvia de la seva inclusió en
l’ordre del dia per urgència i aprovada per unanimitat—, amb 1 vot a favor (Cs); i 6 reserves
de vot (PSM, PSOE, GxC i PP); i que, traduïda del castellà al català, diu:
“La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), per acord de la seva Junta de
Govern de 28 de gener de 2014, va aprovar la creació d'una central de contractació a
l'empara del que es preveu en la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, conformement a la redacció donada a
aquesta per l'article 1.35 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local.
La Central de Contractació de la FEMP es regeix pel que es disposa en els articles 227 i
següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
La proposta d'aquesta moció és adherir-se a la Central de Contractació de la FEMP a fi de
poder contractar les obres, els serveis i els subministraments que ofereixi, de conformitat
amb les condicions i els preus que es fixen en els corresponents contractes o acords marc
que se subscriguin entre aquesta central i les empreses adjudicatàries d'aquests.
Un dels principals avantatges que la Central aporta a les entitats locals és la simplificació en
la cerca de proveïdor de béns, subministraments o serveis. Des de la FEMP es realitza la
cerca d'empreses que estiguin en condicions de prestar un servei determinat o de proveir
subministraments o béns. Aquesta cerca, realitzada a través d'un procés públic de licitació,
és la porta d'entrada a les millors ofertes del mercat, tant per preus, com per capacitat de
distribució o subministraments. I entre les ofertes rebudes, la Federació selecciona, valora i
adjudica; i, una vegada adjudicat, les entitats locals interessades poden accedir al proveïdor i
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beneficiar-se d'allò més avantatjós de l'oferta, i fins i tot, millorar les condicions en el seu
contracte específic.
El volum de contractació permet, mitjançant l'aplicació d'economies d'escala, aconseguir
preus i condicions que una entitat local per si sola no podria negociar. D'aquesta forma,
cadascuna de les entitats locals es beneficia de les adquisicions acumulades per la totalitat
d’aquestes i s'optimitzen els costos en la seva contractació, la qual cosa suposa la
racionalitat de la despesa pública.
A les facilitats en la cerca de proveïdor, se sumen les dels tràmits administratius que l'entitat
local ha de dur a terme en el moment de realitzar el seu contracte basat. En aquesta qüestió,
el treball previ de la FEMP en l'elaboració dels acords marc, resulta determinant perquè,
finalment, l'entitat deixi resolt el seu contracte amb l'empresa d'una forma senzilla i ràpida.
Amb açò, els temps de tramitació es redueixen, i això repercuteix en beneficis per a l'entitat
local.
A tots els avantatges anteriors, s’hi suma el més evident i conegut, que és l'estalvi en les
factures. Des de la Central s'ha treballat per a conèixer els percentatges mitjans i, sobre
preus habituals en el mercat, les entitats locals que ja contracten els seus proveïdors a través
de la Central estalvien fins al 3,5% en combustible de calefacció, i el 9% en subministrament
elèctric, per assenyalar alguns exemples. També, dins dels diferents acords, hi trobam:
l'acord marc per a l'estudi, el subministrament, la instal·lació i el manteniment de punts de
recàrrega per a vehicles elèctrics; l’acord marc per a la contractació de pòlisses
d'assegurances i l’acord marc per al rènting de vehicles elèctrics.
L'adhesió a la Central no implica exigència de cap mena en matèria de contractació, és a dir,
l'entitat local no està obligada a contractar serveis i subministraments amb les empreses seleccionades per la Central, ni tan sols a fer cap contractació. Tampoc implica exclusivitat de
cap mena (la contractació d'un servei no té per què fer-se a través d'aquesta); estar-hi adherit
simplement obre la possibilitat de contractar amb el proveïdor seleccionat la prestació d'un
servei, un bé o subministrament determinat en condicions més avantatjoses, i es tracta d'una
possibilitat que pot exercir-se, o no, a voluntat de l'entitat local.
Adherir-se a la Central no afecta en cap aspecte l'autonomia local i tampoc representa cap
cost addicional per a l'entitat.
Per aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans presenta al Ple de l'Ajuntament de Ciutadella la moció següent:
1r Instar l'equip de Govern de l'Ajuntament de Ciutadella perquè s’adhereixi a la Central de
Contractació de la FEMP, a fi de poder contractar les obres, els serveis i els subministraments que ofereixi, de conformitat amb les condicions i els preus que es fixen en els corres ponents contractes o acords marc que se subscriguin entre aquesta central i les empreses
adjudicatàries d'aquests.
2n Instar l'equip de Govern de l'Ajuntament de Ciutadella perquè s’ajusti al que s'estableix en
el Reglament de funcionament de la Central de Contractació de la FEMP. En concret, en les
clàusules referents a l'àmbit d'aplicació, de funcionament, de drets i d’obligacions de les entitats locals.
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3r Instar l'equip de Govern de l'Ajuntament de Ciutadella perquè remeti el present acord a la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies perquè tengui els efectes oportuns.”
Intervencions
Intervé la senyora Gomila Lluch, alcaldessa (https://vimeo.com/493684133#t=1h24m00s)
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/493684133#t=1h25m57s)
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/493684133#t=1h26m17s)
Intervé la senyora Gomila Lluch, alcaldessa (https://vimeo.com/493684133#t=1h27m08s)
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/493684133#t=1h28m11s)
Intervé la senyora Gomila Lluch, alcaldessa (https://vimeo.com/493684133#t=1h28m28s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
15. Precs i preguntes (https://vimeo.com/493684133#t=1h29m22s)
Es dóna compte dels precs i de les preguntes següents:
Precs (https://vimeo.com/493684133#t=1h29m22s)
1. Precs del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 021532, de
dia 15 de desembre de 2020: (https://vimeo.com/493684133#t=1h29m32s)
1.1. PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR EN RELACIÓ
AMB ELS FEMS DEPOSITATS A L’APARCAMENT DE CALA EN BOSC.
Darrere l’hotel Macarella hi ha un aparcament, i allà hi ha set contenidors de fems de càrrega
lateral que estan tots romputs. Al seu voltant, ple de fems de tot tipus: restes de poda, olis,
llenyes, restes d’obra, vidres, etc. I fins i tot n’hi ha a la tanca del costat. Per l’estat d’aquests
fems, és evident que fa temps que són allà. Tot açò, amb un gran cartell que indica
clarament: “Mantenir Ciutadella neta depèn de tots”, on es veu el telèfon de recollida de fems.
Per tant, estam davant una mala actuació ciutadana i d’incivisme. Però també és ver que,
com a governants, tenim l’obligació de tenir-ho en bones condicions de salubritat.
Per tot l’exposat, el Partit Popular presenta el Prec següent:
Que es netegi la zona i se substitueixin o s’arreglin els contenidors; i que, si aquests
contenidors de fems durant l’hivern no fan la seva funció i la gent no els respecta, que
s’eliminin.
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Ciutadella de Menorca, 14 de desembre de 2020
Joan D. Benejam Escanellas
Regidor del Grup del Partit Popular»
Intervencions
Intervé el senyor Cardona Mir (https://vimeo.com/493684133#t=1h31m27s)
1.2. PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR EN RELACIÓ
AMB
ELS
BANCS
PINTATS
A
LA
PLAÇA
DES
PINS
(https://vimeo.com/493684133#t=1h32m46s)
A la plaça des Pins hi ha dos bancs pintats per dues actuacions duites a terme per
l’Ajuntament.
A la darrera Comissió de Patrimoni Històric ja es va fer menció d’aquests bancs, que, pintats
d’aquesta manera, no compleixen la normativa del PEPCHA
Les actuacions de pintat han estat per conscienciar i visibilitzar a dos col·lectius. Creim que
aquestes actuacions de visibilització són importants, però hauríem de fer-ho a zones on no
incomplim cap normativa i, en qualsevol cas, en haver acabat la campanya o l’acció restituir
els bancs al seu estat o color natural.
Per aquest motiu, el Grup Municipal del Partit Popular presenta el Prec següent:
Que es tornin a pintar els dos bancs de la plaça dels Pins i es restaurin al seu color
anterior; i que les properes actuacions de sensibilització es facin a bancs o a zones a
on es compleixi la normativa actual.
Ciutadella de Menorca, 14 de desembre de 2020
Blanca de Olivar Oliver
Regidora del Grup del Partit Popular»
Intervencions
Intervé la senyora Gener Marquès (https://vimeo.com/493684133#t=1h33m57s)
2. Prec del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic 021544, de
dia 16 de desembre de 2020: (https://vimeo.com/493684133#t=1h34m22s)
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A l'informe de l'enginyer municipal, amb data del 8 de juliol de 2019, s'informava que els
paràmetres de qualitat de l'aigua de la dessaladora no compleixen els criteris sanitaris de
qualitat de l'aigua.
En aquest informe, s’esmentava el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Ciutadella i l’Agència Balear d’Aigua i de la Qualitat Ambiental per al subministrament
d’aigua, signat el 24 de gener de 2019
A continuació, es detalla el contingut d'aquest informe:
“Per aquest conveni l’ABAQUA es compromet a realitzar els controls de qualitat de l’aigua
subministrada, seguint els criteris establerts a l’RD 140/2003, de data del 7 de febrer, pel qual
s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua del consum humà.”
En data del 25 de maig de 2019 es va efectuar anàlisi de l’aigua subministrada per la
dessaladora a Cala en Bosc, amb un resultat de clorurs de 492 mg/l (CA-9236.E-1339).
En data del 13 de juny de 2019 es va efectuar anàlisi de l’aigua subministrada per la
dessaladora a Cala en Bosc, amb un resultat de clorurs de 559 mg/l(CA-9236.E-1356).
Segons la part C de l’annex I de l’RD 140/2003, el paràmetre màxim de clorurs és de 250 mg/
l.
Atès que l’aigua subministrada per ABAQUA no compleix l’especificat l’RD 140/2003;
Atès que es considera que l’ABAQUA no compleix les obligacions assumides en el
Conveni de gener de 2019;
Atès l’especificat a la clàusula vuitena del Conveni, s’hauria de requerir ABAQUA perquè en
el termini de QUINZE DIES compleixi les seves obligacions.”
En data del 12 de juliol de 2019, reg. sortida 15245, es va REQUERIR ABAQUA el
compliment de les obligacions del conveni signat.
En data del 16 de juliol de 2019 es va efectuar anàlisi de l’aigua subministrada per la
dessaladora a Cala en Bosc, amb un resultat de clorurs de 749 mg/l (CA-9236.E- 1361).
En data del 19 de juliol de 2019 es va efectuar anàlisi de l’aigua subministrada per la
dessaladora a Cala en Bosc, amb un resultat de clorurs de 156 mg/l (CA-9236.E- 1366).

En el document elaborat pel Ministeri de Sanitat el març de 2005 s’indica que, quan el valor
de clorurs superi els 250 mg/l, s’han d’adoptar mesures correctores; i que quan aquest valor
superi els 800 mg/l l’aigua serà qualificada com a NO APTA PER AL CONSUM HUMÀ.
Si el valor òptim són 250 mg/l i el valor inacceptable, 800 mg/l; si l’aigua subministrada ha
estat de 571 mg/l, es pot considerar que la qualitat de l’aigua ha perdut un 58%. Qui subscriu
considera que el preu que s’hauria d’abonar per l’aigua subministrada per la dessaladora, per
l´incompliment del paràmetre de clorurs de l’annex I, part C de l’RD 140/2003 durant tot el
mes de juny de 2019, hauria de ser de 0,42*0,95 €/m³........0,399 €/m³. Per tant, l’import de la
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factura 117/19 corresponent al mes de juny de 2019 hauria de ser de 36.513,85 €, en lloc
dels 86.937,73 € facturats.
Qui subscriu considera que el preu que s’hauria d’abonar per l’aigua subministrada per la
dessaladora, per l’incompliment del paràmetre de clorurs de l’annex I, part C de l’RD
140/2003 durant tots els primers 16 dies de juliol de 2019, hauria de ser de 0,42*0,95
€/m³........0,399 €/m³. Per tant, l’import de la factura 138/19 corresponent al mes de juliol de
2019 hauria de ser de 77.517,56 €, en lloc dels 110.637,29 € facturats.”
Motius pels quals el Grup Municipal de Ciutadans presenta al Ple de l'Ajuntament de
Ciutadella el PREC següent:

-

Instar l'equip de govern a realitzar els respectius procediments de reclamació a
l'ABAQUA , d'acord amb els criteris tècnics esmentats.

-

Instar l'equip de govern a defensar l'interès general de Ciutadella davant l'ABACUA, i
procurar que es compleixin els estàndards de qualitat.

Eudimio Carrasco
Regidor Grup Municipal Ciutadans Ciutadella
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/493684133#t=1h38m44s)
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/493684133#t=1h41m59s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/493684133#t=1h42m56s)
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/493684133#t=1h44m11s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/493684133#t=1h45m23s)
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/493684133#t=1h47m05s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/493684133#t=1h48m07s)
Preguntes (https://vimeo.com/493684133#t=1h48m17s)
1. Preguntes del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic
021548 de dia 16 de desembre de 2020: (https://vimeo.com/493684133#t=1h48m22s)
Està previst que la Junta Municipal de Cementeris es reuneixi cada sis mesos. No obstant
açò, en tot el temps que duim de legislatura no s'ha reunit ni una sola vegada; i recordam
que, entre els seus objectius, hi ha “vetllar pel bon funcionament i la conservació dels
cementeris, i garantir els drets dels usuaris.”
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1r Per quins motius no s'ha reunit la Junta Municipal de Cementeris en tot aquesta
legislatura?
2n Quan té previst la regidora responsable de Cementeris convocar la pròxima Junta
Municipal de Cementeris?
3r A la Comissió Informativa d’Organització i de Seguretat Ciutadana de dia 16-10-2020 la
regidora Noemí Camps comentava: “Hi ha un problema amb les sepultures i, de vegades, és
filtra aigua pels parterres i/o graveta. L’estructura de la paret està greument malmesa”.
A les fotografies que ens passen alguns ciutadans es pot observar el mal estat de diferents
zones del Cementeri Nou.
Hi ha algun informe del mal estat de les zones deteriorades del Cementeri Nou? Si és que sí,
ens ho poden passar?
Té previst l'equip de govern fer alguna actuació en aquestes zones? Si és que sí, en quines
dates es realitzaria aquesta actuació?
4t En el Ple de dia 19 de novembre de 2020, es va aprovar la “proposta d’anul·lació i els
descàrrecs 11 i 12/2020” per valor de 408.999,97 € i de 200.675,70 € de “liquidacions
diverses del Servei de Recaptació”.
Entre els gravàmens impagats, veim que molts d’aquests corresponen a persones físiques i
jurídiques d'acreditada i de reconeguda solvència.
Com és possible que no es cobrassin taxes i impostos a persones i entitats de reconeguda
solvència?
5è Ens pot informar el regidor si hi ha més rebuts impagats per aquestes (prescripció del dret
de cobrament, crèdits incobrables) o per altres causes?
Eudimio Carrasco
Grup Municipal de Ciutadans Ciutadella
Intervencions a les preguntes que
(https://vimeo.com/493684133#t=1h48m53s)

fan

referència

al

Cementeri

Municipal

Intervencions a les preguntes que fan referència a la proposta d’anul·lació i de descàrrecs i
de
liquidacions
diverses
del
Servei
de
Recaptació.
(https://vimeo.com/493684133#t=1h51m20s)
2. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 021581
de dia 16 de desembre de 2020: (https://vimeo.com/493684133#t=1h54m14s)
2.1. «PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR EN
RELACIÓ ALS INFORMES DE L’ESCORXADOR
El Partit Popular va demanar accés als expedientes que es detallen a continuació:
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EX142/001603/2020 - Reconeixement de deute de la factura d’Agroambiente SL pel
servei d'assessorament de gestió d'abocaments i de residus generats a l'Escorxador
Municipal
El concepte de la factura es: suport en la redacció de l’informe del Pla de residus, assistència
a les reunions programades i redacció de la memòria de sol·licitud d’autoritzacio provisional
d’abocament d’aigües residuals de l’Escorxador.
EX027/001721/2019 - Contracte menor de servei d'assessorament tècnic per a la millora
de processos mediambientals a l'Escorxador Municipal de Ciutadella.
El pressupost detalla que les feines són: assessorament tècnic per la implantació de millores
per l’adequació de l’Escorxador al compliment normatiu (sanitari, mediambiental, SANDACH i
benestar animal).
EX144/011718/2018 - Adjudicar el contracte de servei assessorament Escorxador
Municipal
Les feines detallades són: visita a l’Escorxador, veure problemàtica i elaboració d’un breu
informe que reculli les mancances detectades, possibles alternatives i valoració orientativa.
Cap dels informes o memòries són a dins dels expedients, i, per aquest motiu, el Grup
Municipal del Partit Popular presenta les preguntes següents:
1. Hi ha informes i memòries dels expedients relacionats anteriorment?
2. Si es que sí, ens en passaran una còpia?
3. Si es que no, per quin motiu no es van redactar, quan als antecedents esmentats es
preveu la realització d’informes?
4. Estan executades totes les feines recomanades i prescripcions fetes per l’empresa o
el tècnic corresponent?
5. Quin cost final han tingut cadascun d’aquests informes?
Ciutadella de Menorca, 14 de desembre de 2020
Joan D. Benejam Escanellas
Regidor del Grup del Partit Popular»
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/493684133#t=1h55m33s)
2.2. «PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR EN
RELACIÓ AMB EL PROJECTE DE L’AVINGUDA MASCARÓ PASARIUS
(https://vimeo.com/493684133#t=1h57m22s)
El mes de setembre del 2019 es van adjudicar les obres de millora del sistema local d’espais
lliures de l’avinguda Mascaró Pasarius i entorn, dins el 2020 van ser executades les obres de
la primera fase del projecte.
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En relació amb aquest projecte, el Grup Municipal del Partit Popular presenta preguntes ses
següents:
1. Quin és el pressupost total del projecte (fase 1 + fase 2)?
2. Quina quantitat correspon a la primera fase?
3. Hi ha hagut variacions?
4. Si es que sí, quines? Per quin motiu?
5. Què ha costat finalment l’obra executada?
6. Quan tenen previst començar la segona fase del projecte?
Ciutadella de Menorca, 14 de desembre de 2020
Joan Benejam Escanellas
Regidor del Grup del Partit Popular»
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/493684133#t=1h57m48s)
2.3. «PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR EN
RELACIÓ AMB SA DESSALADORA (https://vimeo.com/493684133#t=2h01m58s)
Dia 24 de gener de 2019 es va firmar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Ciutadella i ABAQUA. En aquest conveni ABAQUA es comprometia a realitzar els controls de
qualitat de l’aigua subministrada, seguint els criteris establerts a l’RD 140/2003, per qual
s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua per al consum humà.
Entre els mesos de maig i juliol del 2019 es van efectuar diversos anàlisis i els nivells de
clorurs eren de 492 mg/l, 559mg/l, 492mg/l, 749 mg/l.
És ver que, segons el conveni, el paràmetre màxim de clorurs és de 250 mg/l i, per tant,
ABAQUA no ha complert amb l’establert al conveni. La que no seria apta per al consum
humà és de 800 mg/l; açò vol dir que hem fet bastant a prop a superar aquest nivell.
Al conveni que es va firmar el 24 de gener del 2019 es va posar el preu de l’aigua a 0’95
€/m3, i hem pogut veure a l’expedient que hi ha dues factures pendents de pagament perquè
l’Ajuntament considera que l’aigua no era òptima i hi havia un incompliment contractual, i, per
tant, s’havia de pagar l’aigua a 0,39€/m3, però ABAQUA no accepta cobrar aquest preu i
factura a 0,95€/m3.
Per aquest motiu, el Grup Municipal del Partit Popular presenta les preguntes següents:
1. Ja s’han pagat les factures a ABAQUA?
2. A quin preu s’han pagat finalment?
3. L’Ajuntament va informar als usuaris afectats sobre els clorurs de l’aigua en aquest
termini de temps?
4. Si és que sé, quan?
5. Si és que no, per quin motiu?
6. A quin preu s’ha cobrat l’aigua als ciutadans durant l’any 2019?
7. S’ha fet algun tipus de bonificació als afectats?
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Ciutadella de Menorca, 14 de desembre de 2020
Juana Mari Pons Torres
Regidora del Grup del Partit Popular»
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/493684133#t=2h04m14s)
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/1CSiyJq5gjC8TDgEq3zmccj_sQDNtCnBB?
usp=sharing

Pel que fa als enllaços de la videoacta que s’indiquen, aquests es reprodueixen a la
plataforma Vimeo.
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