Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 1/2021
Caràcter: extraordinari
Dia: 21 de gener de 2021
Hora: de 19 a 21.15 h en primera convocatòria
Lloc: Sala de Reunions d’Urbanisme, de forma telemàtica
Assistents
Alcaldessa presidenta:

Sra. Joana Gomila Lluch

(PSM MxM)

3r tinent d’alcalde:
4a tinenta d’alcalde:
Regidor:
Regidora:
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. 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)
(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
Regidor:

Sr. Pere Fiol Benejam

(PSM MxM)
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Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari de dia 17-12-2020).
(https://vimeo.com/504265835#t=0m16s)
2. Comunicacions d’Alcaldia. (https://vimeo.com/504265835#t=0m32s)
3. Proposta de resoldre les al·legacions presentades i d’aprovar definitivament el
Catàleg municipal de camins rurals de Ciutadella de Menorca (expedient
2019/003345). (https://vimeo.com/504265835#t=1m52s)
4. Proposta d’aprovar una bonificació de l’impost sobre béns immobles per a l’exercici
2021
al
CLUB
TENIS
CIUTADELLA
(expedient
2020/011042).
(https://vimeo.com/504265835#t=10m44s)
5. Proposta d’aprovar una bonificació de l’impost sobre béns immobles per a l’exercici
2021 al CERCLE ARTÍSTIC DE CIUTADELLA (expedient 2020/012552).
(https://vimeo.com/504265835#t=10m44s)
6. Proposta d’aprovar una bonificació de l’impost sobre béns immobles per a l’exercici
2021
al
CASINO
17
DE
GENER
(expedient
2020/013445).
(https://vimeo.com/504265835#t=10m44s)
7. Proposta de concedir una bonificació del 95 % de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres (ICIO) aplicada a la llicència urbanística d’obra amb projecte
tècnic i d’activitats per a l’ampliació del Centre d’Acollida d’Animals a Ciutadella,
gestionat pel Consell Insular de Menorca (expedient 2020/013508).
(https://vimeo.com/504265835#t=14m43s)
8. Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca a la Central de
Contractació de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB),
(expedient 2021/000477). (https://vimeo.com/504265835#t=17m22s)
9. Proposta d’aprovar el programa temporal per al reforç de l’Àrea de Serveis Socials
(expedient 2021/000336). (https://vimeo.com/504265835#t=21m58s)
10. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la pujada de llum d’un 27 %
(expedient 2021/000351). (https://vimeo.com/504265835#t=28m30s)
11. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) relativa a la reducció d’IVA i als ajuts per
a
la
tarifa
elèctrica
(expedient
2021/000352).
(https://vimeo.com/504265835#t=56m08s)
12. Moció del Grup Municipal Popular (PP) per tal de garantir igualtat d’oportunitats per a
totes les categories professionals dins del programa Reactiva i particularment en la
línia 1, reservada a joves, i altres millores en els programes d’ocupació que promou
el
Govern
de
les
Illes
Balears
(expedient
2021/000435).
(https://vimeo.com/504265835#t=1h13m09s)
13. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a l’ampliació del polígon
industrial
de
Ciutadella
(sector
B-9),
(expedient
2021/000451).
(https://vimeo.com/504265835#t=1h21m12s)
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14. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) sobre ajuda als artistes locals i perquè es
declari la cultura com un bé essencial (expedient 2021/000436).
(https://vimeo.com/504265835#t=1h34m06s)
15. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) relativa a cercar i habilitar una àrea de
servei per a autocaravanes; i a estudiar i sol·licitar finançament (expedient
2021/000528). (https://vimeo.com/504265835#t=1h49m51s)
16. Precs i preguntes. (https://vimeo.com/504265835#t=2h02m19s)
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari de dia 17-12-2020)
(https://vimeo.com/504265835#t=0m16s)
L'alcaldessa demana als presents si tenen alguna cosa a objectar en contra dels termes en
què està redactat l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari del dia 17 de
desembre de 2020).
Acord
En no haver-hi cap cosa a objectar, se sotmet l’acta a votació, que S’APROVA per unanimitat
(20 vots a favor dels membres presents, dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple.)
2. Comunicacions d’Alcaldia (https://vimeo.com/504265835#t=0m32s)
La secretària dona compte de les comunicacions d’Alcaldia següents:
2.1. Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió extraordinària, de dia 28 de desembre de
2020, per la qual s’aprova la relació de factures número 28/2020 de crèdit reconegut per un
import brut de 16.687,96 euros (import líquid 16.832,32 euros), (expedient 2020/013311).
2.2. Resolució d’Alcaldia número 169, de 21 de desembre de 2020, (Servei de Recursos
Humans), per la qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament per a l’any 2020
(expedient 2020/009794).
2.3. Donar compte de la Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 799,
de dia 22 de desembre de 2020, (Serveis Econòmics), per la qual s’aprova l’expedient de
modificació de crèdits número 16/2020 amb la modalitat de transferència entre partides per un
import total de 10.715,35 euros (expedient 2020/013403).
2.4. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 848, de 30 de desembre
de 2020, (Serveis Econòmics), per la qual s’aprova la relació de factures número 56/2020 per un
import brut 70.936,94 euros (import líquid de 72.402,64 euros), (expedient 2020/013630).
Els presents acorden que en queden assabentats.
3

3. Proposta de resoldre les al·legacions presentades i d’aprovar definitivament el
Catàleg municipal de camins rurals de Ciutadella de Menorca (expedient 2019/003345)
(https://vimeo.com/504265835#t=1m52s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea de Territori i
Entorn i Serveis Urbans (Servei de Manteniment i Millora de la Via Pública), de dia 12 de
gener de 2021, dictaminada a la Comissió Informativa ordinària de Territori i Entorn i Serveis
Urbans, de dia 15 de gener de 2021, amb el vot favorable dels representants del PSM (2), del
PSOE (1) i d’Unidas Podemos (1); i la reserva de vot dels representants del PP (2) i Cs (1), i
que diu:
«Atès que la Llei 13/2018, de 28 de desembre, de camins públics i rutes senderistes de
Mallorca i Menorca regula l’elaboració dels catàlegs de camins, al títol II, capítol II, articles
11-19; i atès que, d’acord amb la llei mateixa, el Catàleg és un document informatiu aprovat
per l’Ajuntament i que recull les conclusions dels treballs d’investigació i de recerca sobre la
situació o l’interès dels camins -públics o privats- del seu terme municipal, en tres àmbits: la
titularitat pública, l’interès patrimonial (històric o cultural) i la utilitat per a la pràctica del
senderisme;
Atès que l’article 132 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears, estableix l’obligatorietat dels municipis de formar un inventari dels seus béns i
drets, alhora que el paràgraf G de l’article 20 del Reglament de béns de les entitats locals,
d’àmbit estatal, conté una referència específica a l’inventari de vies públiques;
Atès que aquest catàleg, per ser aprovat definitivament, es va remetre el 29 de març de 2019
al Consell Insular de Menorca, que en va emetre l’informe favorable vinculant en data del 28
de juny de 2019, mitjançant la Resolució número 106 del conseller executiu en funcions del
Departament de Mobilitat;
Atès que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del 19 de desembre de 2019, va aprovar
inicialment el catàleg i va obrir un termini d’exposició pública durant un mes perquè es
poguessin presentar al·legacions amb la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de les Illes
Balears número 7 de 16 de gener de 2020;
Atès que durant el període d'exposició pública es van presentar un total de 25 escrits
d'al·legacions per part de 18 persones físiques o jurídiques;
Atès l'informe tècnic i jurídic d'anàlisi i de resposta de les al·legacions presentades signat pel
tècnic municipal de Medi Ambient Xavier Cardona Capella i per l'advocat Josep Masot
Tejedor, de data de l’11 de gener de 2021, que consta a l'expedient;
Atès que la Llei 13/2018, de 28 de desembre, de camins públics i rutes senderistes de
Mallorca i Menorca preveu al seu article 13 que en el ple en què s’acordi l’aprovació definitiva
del catàleg també s’acordarà, si cal, la inscripció dels camins catalogats de titularitat
municipal en l’inventari de béns municipals. Igualment, l’Ajuntament ha de trametre al Consell
Insular l’acord adoptat per incorporar els camins catalogats de titularitat municipal en el
Registre Insular de Camins Públics. També preveu que s’han de cartografiar en el
planejament urbanístic municipal els camins catalogats de titularitat municipal, sempre que es
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revisin o se’n faci una nova formulació, i que se n’ha d’informar a la Direcció General del
Cadastre, perquè, d’acord amb el procediment establert, i s’incorporin a la planimetria
cadastral els camins catalogats de titularitat municipal;
PROPOSA:
Primer. Resoldre les al·legacions presentades en el sentit que indica l’informe tècnic i jurídic
de data de l’11 de gener de 2021 que consta a l'expedient.
Segon. Aprovar definitivament el Catàleg municipal de camins rurals de Ciutadella de
Menorca amb les prescripcions i modificacions resultants de les al·legacions que han estat
totalment o parcialment estimades d'acord amb l'informe tècnic i jurídic que consta a
l'expedient.
Tercer. Aprovar la modificació i l’actualització de les fitxes dels camins rurals de l'inventari
municipal de béns per incorporar-hi la informació i la documentació incloses a les fitxes del
camins rurals considerats de titularitat municipal al Catàleg municipal de camins rurals de
Ciutadella de Menorca aprovat definitivament.
Quart. Notificar aquest acord a totes les persones físiques i jurídiques que van presentar
al·legacions, amb la còpia adjunta de l’informe tècnic i jurídic de resposta on consti la
justificació de si s’estimen o desestimen les seves al·legacions.
Cinquè. Notificar aquest acord al Consell Insular de Menorca i a l'Ajuntament de Ferreries.
Sisè. Els camins catalogats de titularitat municipal s’han de cartografiar en el planejament
urbanístic municipal sempre que es revisi o se’n faci una nova formulació; i se n’haurà de fer
constar la naturalesa pública, sempre sense perjudici de cartografiar tots els camins del
terme municipal d’acord amb el que preveu la legislació urbanística
Setè. Informar-ne la Direcció General del Cadastre, perquè, d’acord amb el procediment
establert, incorpori a la planimetria cadastral els camins catalogats de titularitat municipal.
No obstant, el Plenari Municipal, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/504265835#t=5m37s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/504265835#t=6m16s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/504265835#t=8m35s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per dotze (12) vots a favor (6 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 Damià MOLL
CARDONA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Gràcia MERCADAL
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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 d’aprovar una bonificació de l’impost sobre béns immobles per a l’exercici
2021
al
CLUB
TENIS
CIUTADELLA
(expedient
2020/011042)
(https://vimeo.com/504265835#t=10m44s)
Intervé l’alcaldessa, la senyora Gomila Lluch per a dir, tal com van quedar, que faran el debat
conjunt dels punts 4, 5 i 6 de l’ordre del dia, i que després faran votacions separades.
El senyor López Bosch, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de dia 12 de gener de 2021, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada el 15
de gener de 2021, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vot (PP i Cs), i que
diu:
«Atès que, en data 23 d'octubre de 2020 (RE núm. 017441), el CLUB TENNIS CIUTADELLA
presenta escrit davant l’Ajuntament de Ciutadella, en temps i forma, sol·licitant la bonificació del
rebut d'IBI corresponent a l'exercici 2021;
Vist l'informe emès per la tècnica d'Esports, en data del 28 d’octubre de 2020, amb relació a
aquesta sol·licitud i on què es relacionen els requisits i les condicions a complir per una
entitat esportiva per poder optar a la bonificació de l'impost sobre béns immobles, que,
transcrits literalment, són els següents:
•
•
•
•

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

Atès que, en l'esmentat informe, la tècnic d'Esports considera que el Club Tennis Ciutadella
compleix els requisits i les condicions anteriors;
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella, a l’Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'impost sobre
béns immobles estableix a l’article 5è que gaudiran d'una bonificació de fins el 95% de la
quota de l'impost els immobles en els quals es desenvolupin activitats econòmiques que
siguin declarades d'especial interès o d’utilitat municipal pel fet de concorre-hi circumstàncies
socials, culturals, històriques i artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin aquesta
declaració;
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Atès que l'Ajuntament valora l’orientació formativa de l'activitat del Club basant-se en el
nombre d'hores dedicades a la formació esportiva amb relació al total d'hores d’activitat
esportiva, així com el volum de l'espai destinat a les activitats esportives amb relació al total
d’espai que té el Club Tennis Ciutadella;
Atès que, una volta revisada la documentació requerida i presentada pel Club Tennis
Ciutadella, resulta que el Club destina anualment un 64% de les seves hores d'activitat
esportiva a formació i destina un 59,5% del seu espai a aquesta formació esportiva, i que en
resulta un mitjana d'un 62%;
Vist l’informe emès per la tècnica del servei, de data del 28 d’octubre de 2020;
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA
PRIMER: Aprovar una bonificació del 62% de l'impost sobre béns immobles per a l'exercici
2021 al CLUB TENNIS CIUTADELLA (G07129695) en considerar-se que una part de les
activitats econòmiques que desenvolupen són considerades d'especial interès i d’utilitat
municipal.
SEGON: Notificar aquest acord als interessats.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/504265835#t=13m09s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/504265835#t=13m15s)
Votacions punt 4 (https://vimeo.com/504265835#t=13m51s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels
membres presents, dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple.)
5. Proposta d’aprovar una bonificació de l’impost sobre béns immobles per a l’exercici
2021
al
CERCLE
ARTÍSTIC
DE
CIUTADELLA
(expedient
2020/012552)
(https://vimeo.com/504265835#t=10m44s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de dia 12 de gener de 2021, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada el 15
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de gener de 2021, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vots (PP i Cs), i que
diu:
«Atès que, en data 9 de novembre de 2020 (RE núm. 018657), el CERCLE ARTÍSTIC DE
CIUTADELLA, presenta, en temps i forma, escrit davant l'Ajuntament de Ciutadella,
sol·licitant la bonificació dels rebuts d'IBI corresponents a l'exercici 2021, amb relació als
immobles amb referències cadastrals 1484128EE7218S0001QE i 1484103EE7218S0001FE;
Atès que, en la mateixa sol·licitud de bonificació, s’hi adjunta còpia del model 036 en el qual
queda acreditat que el CERCLE ARTÍSTIC DE CIUTADELLA compta amb els serveis
culturals com a activitat principal que desenvolupa, juntament amb altres activitats
empresarials;
Atès que, una vegada revisada tota la documentació aportada per l'entitat cultural, i seguint
els criteris generals establerts per l'Ajuntament de Ciutadella, imprescindibles per poder optar
a la bonificació de l'impost de béns immobles, es constata que:
1. L'entitat cultural és una entitat sense ànim de lucre.
2. L'entitat cultural està registrada al Registre d'Entitats de la CAIB i de l'Ajuntament de
Ciutadella.
3. L'entitat cultural realitza activitats dirigides a fillets, a gent gran, o a col·lectius en risc
d'exclusió social;
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella, a l’Ordenança fiscal núm.1 reguladora de l'impost sobre
béns immobles, estableix a l’article 5·5 que gaudiran d'una bonificació de fins al 95% de la
quota de l'impost, els immobles en els quals es desenvolupin activitats econòmiques que
siguin declarades d'especial interès o d’utilitat municipal pel fet de concorre-hi circumstàncies
socials, culturals, històriques i artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin aquesta
declaració;
Atès que, una vegada consultades les dades cadastrals dels immobles objecte de la
bonificació, es determina que:
• El 67% de l’espai de l’immoble 1484103EE7218S0001FE es destina a
activitats culturals (376m² d’un total de 564m²).
• El 100% de l’espai de l’immoble 1484128EE7218S0001QE es destina a
activitats culturals (188m²);
Vist l’informe favorable del tècnic de Cultura, de data de l’11 de gener de 2021;
Per tot l’exposat, qui subscriu
PROPÒS:
PRIMER: Aprovar una bonificació del 67,00% del rebut de l'impost de béns immobles amb
referència cadastral 1484103EE7218S0001FE per a l’exercici 2021 al CERCLE ARTÍSTIC
DE CIUTADELLA (G07048440).
SEGON: Aprovar una bonificació del 95,00% del rebut de l'impost de béns immobles amb
referència cadastral 1484128EE7218S0001QE per a l’exercici 2021 al CERCLE ARTÍSTIC
DE CIUTADELLA (G07048440).
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TERCER: Notificar aquest acord als interessats.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
No hi ha intervencions, atès que s'ha debatut de forma conjunta amb el punt 4 de l'ordre del
dia.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels
membres presents, dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple.)
Votacions punt 5 (https://vimeo.com/504265835#t=14m07s)
6. Proposta d’aprovar una bonificació de l’impost sobre béns immobles per a l’exercici
2021
al
CASINO
17
DE
GENER
(expedient
2020/013445)
(https://vimeo.com/504265835#t=10m44s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de dia 12 de gener de 2021, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada el 15
de gener de 2021, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vot (PP i Cs), i que
diu:
«Atès que, en data del 10 de desembre de 2020 (RE núm. 021131), el CASINO 17 DE
GENER presenta, en temps i forma, escrit davant l'Ajuntament de Ciutadella, sol·licitant la
bonificació dels rebuts d'IBI corresponents a l'exercici 2021, amb relació a l’immoble amb
referència cadastral 1986107EE7218N0001BK;
Atès que a l’expedient de referència (013445/2020) consta còpia del model 036 on queda
acreditat que el CASINO 17 DE GENER compta amb els serveis culturals com a activitat
principal que desenvolupa, juntament amb altres activitats empresarials;
Atès que, una vegada revisada tota la documentació aportada per l'entitat cultural, i seguint
els criteris generals establerts per l'Ajuntament de Ciutadella, imprescindibles per poder optar
a la bonificació de l'impost de béns immobles, es constata que:
1. L'entitat cultural és una entitat sense ànim de lucre.
2. L'entitat cultural està registrada al Registre d'Entitats de la CAIB i de l'Ajuntament de
Ciutadella.
3. L'entitat cultural realitza activitats dirigides a fillets, a gent gran, o a col·lectius en risc
d'exclusió social;
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella a l’Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'impost sobre
béns immobles estableix, a l’article 5·5 que gaudiran d'una bonificació de fins al 95% de la
quota de l'impost, els immobles en els quals es desenvolupin activitats econòmiques que
siguin declarades d'especial interès o d’utilitat municipal pel fet de concorre-hi circumstàncies
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socials, culturals, històriques i artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin aquesta
declaració;
Atès que, una vegada consultades les dades cadastrals de l’immoble objecte de la
bonificació, i que s’adjunten a aquest expedient, es determina que:
• El 78% de l’espai de l’immoble 1986107EE7218N0001BK es destina a
activitats culturals (1.163m² d’un total de 1.492m²);
Vist l’informe favorable del tècnic de Cultura de data de l’11 de gener de 2021;
Per tot l’exposat, qui subscriu
PROPÒS:
PRIMER: Aprovar una bonificació del 78,00% del rebut de l'impost de béns immobles amb
referència cadastral 1986107EE7218N0001BK per a l’exercici 2021 al CASINO 17 DE
GENER (G07051923).
SEGON: Notificar aquest acord als interessats.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
No hi ha intervencions, atès que s'ha debatut de forma conjunta amb el punt 4 de l'ordre del
dia.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels
membres presents, dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple.)
Votacions punt 6 (https://vimeo.com/504265835#t=14m25s)

7. Proposta de concedir una bonificació del 95 % de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres (ICIO) aplicada a la llicència urbanística d’obra amb projecte
tècnic i d’activitats per a l’ampliació del Centre d’Acollida d’Animals a Ciutadella,
gestionat
pel
Consell
Insular
de
Menorca
(expedient
2020/013508)
(https://vimeo.com/504265835#t=14m43s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de dia 12 de gener de 2021, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada el 15
de gener de 2021, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vot (PP i Cs), i que
diu:
«Atès que la Junta de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella, en sessió ordinària de dia 2 de
desembre de 2020, va acordar concedir llicència urbanística d’obra amb projecte tècnic i
d’activitats (EX567/2020/003722) per a l’ampliació del Centre d’Acollida d’Animals gestionat
10

pel Consell Insular de Menorca, ubicat al costat de la cra. Me-1 (Maó a Ciutadella), pk. 43,30
del terme municipal de Ciutadella;
Atès que, en el mateix acte de concessió de la llicència d’obres, es liquida el corresponent
ICIO (3,2% s/71.421,14€) per un import de 2.285,48 €;
Vista la sol·licitud formulada per part del CONSELL INSULAR DE MENORCA, en data de l’11
de desembre de 2020 i registre d'entrada núm. 021165, per tal d'obtenir la bonificació de
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, amb relació a les obres consistents en
l’ampliació del Centre d’Acollida d’Animals a Ciutadella;
Atès que, a l'article 4.2 de l'Ordenança fiscal núm. 4 assenyalada, es considera la possibilitat
de concedir bonificacions de fins a un màxim del 95% de la quota de l'impost a favor de les
construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades d'especial interès o d’utilitat
municipal;
Atès que les obres de referència es consideren d'interès municipal, ja que milloren les
instal·lacions del Centre d’Acollida d’Animals, i permetran donar cabuda a un major nombre
de cans i moixos;
Per tot l'exposat, qui subscriu proposa al Ple Municipal d'adopció de l’acord següent:
PRIMER: Concedir una bonificació del 95% de l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (2.171,21 €) aplicada a la llicència urbanística d’obra amb projecte tècnic i d’activitats
per a l’ampliació del Centre d’Acollida d’Animals a Ciutadella gestionat pel Consell Insular de
Menorca.
SEGON: Notificar aquest acord als interessats.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.”
No hi ha intervencions
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels
membres presents, dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple.)
8. Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca a la Central de
Contractació de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), (expedient
2021/000477) (https://vimeo.com/504265835#t=17m22s)
La senyora Gomila Lluch, alcaldessa, dona compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
Seguretat Ciutadana (Serveis Jurídics), de dia 15 de gener de 2021, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada el
15 de gener de 2021, amb la votació prèvia de la seva inclusió en l’ordre del dia per urgència
i aprovada per unanimitat, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vot (PP i
Cs), i que diu:
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«ASSUMPTE: ACORD D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA A LA
CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE LA FEDERACIÓ D’ENTITATS LOCALS DE LES ILLES BALEARS
(FELIB)

Atès que és voluntat d’aquesta alcaldia l’adhesió de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca a
la Central de Contractació de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB);
Atès que la Central de Contractació permetrà la tramitació i/o l’adjudicació de prestacions del
poder adjudicador d’aquest ajuntament, i aplicarà els principis de simplificació administrativa,
facilitarà els processos de contractació i possibilitarà, mitjançant l’aplicació d’economies
d’escala i l'estandardització de les obres, serveis i subministraments, l’assoliment de les
condicions econòmiques més favorables en la contractació d’aquests amb la consegüent
reducció de la despesa pública;
Atès que l’adhesió, tant a la Central de Contractació com als contractes o acords marc, etc
que formalitzi aquesta, tenen caràcter voluntari per les entitats locals, en el sentit que per
l’Ajuntament no suposarà, en cap cas, l’obligació d’efectuar totes les contractacions a través
de la Central de Contractació de la FELIB, i sempre podrà optar a utilitzar aquest sistema o
qualsevol altre establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic;
Atès que, amb l’adhesió a la Central de Contractació de la FELIB, l’Ajuntament de Ciutadella
de Menorca es podrà beneficiar dels avantatges que ofereix aquest sistema de contractació
en els casos concrets en què ho consideri oportú i favorable per l’interès públic del municipi;
Atès que, en data del 14-01-2021, mitjançant providència d’inici d’aquesta alcaldia, es va
disposar el següent:
«(...) PRIMER. Que, pel servei jurídic municipal, s’emeti informe sobre l’adhesió de l’Ajuntament de
Ciutadella a la Central de Contractació de la FELIB.
SEGON.- Que es remeti l’expedient a la comissió informativa d’Organització i seguretat ciutadana als
efectes de què sigui dictaminat per aquesta, com a tràmit previ a la remissió al Ple. (…)».

Vist l’informe jurídic emès pel servei jurídic municipal, amb la conformitat de la secretària de
la corporació, que literalment es transcriu a continuació:
«(...) ANTECEDENTS
1. En data del 7-10-2016, el Consell Executiu de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears
(FELIB) va acordar aprovar l’acord de creació de la Central de Contractació de la FELIB i el Reglament
regulador del funcionament de l’esmentada central de contractació.
2. En data del 28-06-2017, l’Assemblea General de la FELIB, en sessió ordinària, va acordar ratificar
els acords de creació de la Central de Contractació de la FELIB d’aprovació del reglament de
funcionament d’aquesta.
3. En data del 14-01-2021, mitjançant providència d’inici, per l'Alcaldia, s’ha disposat el següent:
«(...) PRIMER. Que, pel servei jurídic municipal, s’emeti informe sobre l’adhesió de l’Ajuntament de
Ciutadella a la Central de Contractació de la FELIB.
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SEGON. Que es remeti l’expedient a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana a
l’efecte que sigui dictaminat per aquesta, com a tràmit previ a la remissió al Ple. (…)».
FONAMENTS DE DRET
Primer. La disposició addicional 5a, apartat 1 i 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, determina el següent:
«(...) 1. Les entitats locals poden constituir associacions, d'àmbit estatal o autonòmic, per a la protecció
i la promoció dels seus interessos comuns, a les quals se'ls aplicarà la normativa específica i, en el que
no hi estigui previst, la legislació de l'Estat en matèria d'associacions. (…). 3. (...) D'acord amb el que
preveu l'article 203 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aquestes
associacions podran crear centrals de contractació. Les entitats locals que hi estan associades
podran adherir-se a aquestes centrals per a aquells serveis, subministraments i obres la
contractació dels quals s'hagi efectuat per aquelles, d'acord amb les normes previstes en aquest
text refós, per a la preparació i adjudicació dels contractes de les administracions públiques. (...) ».
Segon. L’article 227, apartats que van de l’1 al 3, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (en endavant «LCSP») regula que: «(...) 1. Les entitats de sector públic podran centralitzar
la contractació d'obres, serveis i subministraments, atribuint-la a serveis especialitzats. 2. Les centrals
de contractació actuaran adquirint subministraments i serveis per a altres ens del sector públic, o
adjudicant contractes o celebrant acords marc i sistemes dinàmics d'adquisició per a la realització
d'obres, subministraments o serveis destinats a aquests. 3. Les centrals de contractació s'han de
subjectar, en l'adjudicació dels contractes, acords marc i sistemes dinàmics d'adquisició que celebrin, a
les disposicions d'aquesta llei i les seves normes de desenvolupament. (...)».
Tercer. Segons determina l’article 228.3 de la LCSP, mitjançant els corresponents acords, les
comunitats autònomes, les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla i les entitats locals, així com els
organismes i les entitats dependents dels anteriors, podran adherir-se a sistemes d'adquisició
centralitzada d'altres entitats de sector públic incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei. L'adhesió al
sistema estatal de contractació centralitzada s'efectuarà d'acord amb el que disposen els apartats 2, 3 i
4 de l'article 229 de la present llei. En cap cas una mateixa administració, un ens o organisme no podrà
contractar la provisió de la mateixa prestació a través de diverses centrals de contractació.
Quart. La Disposició addicional tercera, apartat 10, de la LCSP regula: «(...) Les entitats locals, sense
perjudici de la possibilitat d'adherir-se al sistema estatal de contractació centralitzada i a les centrals de
contractació de les comunitats autònomes i d'altres entitats locals, tal com preveu l'apartat 3 de l'article
228, podran adherir-se també a les centrals de contractació que creïn de conformitat amb
aquesta llei les associacions d'entitats locals a les quals es refereix la disposició addicional
cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, així com a les creades per l'Administració General de l'Estat.
(...)».
D’acord amb aquesta disposició addicional, l’Ajuntament de Ciutadella pot adherir-se, si així ho creu
convenient, a la central de contractació creada per la FELIB, de la qual actualment n’és membre.
Quart. El Reglament regulador del funcionament de la Central de Contractació de la FELIB, aprovat pel
consell executiu en data del 7-10-2016 i ratificat per l’assemblea general en data del 28-06-2017,
determina a l’article 2 el següent:
«(...) podran adherir-se a la Central de Contractació regulada en el present Reglament els ajuntaments,
consells insulars i altres ens locals associats a la FELIB, així com els organismes autònoms i ens
públics que en depenen. Per fer efectiva aquesta adhesió a la Central de Contractació de la FELIB,
es necessitarà l'adopció del corresponent acord en aquest sentit per part del Ple corporatiu
(ANNEX I), així com la formalització entre la FELIB i cada entitat del pertinent acord o conveni
d’adhesió (Annex II).
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Per poder beneficiar-se de la contractació centralitzada a través de la Central de Contractació de la
FELIB, serà en tot cas necessària la prèvia adhesió de l’entitat local a aquesta.(…)”.
Consta incorporat al present expedient el model normalitzat d’acord d’adhesió a la Central de
Contractació de la FELIB, el qual haurà de ser formalitzat per l’Ajuntament en cas d’acordar-se, per
l’òrgan competent, la seva adhesió a la central esmentada de contractació.
Un cop l’Ajuntament hagi formalitzat l’adhesió a la central de contractació esmentada, la contractació
que realitzi a través de la Central de Contractació de la FELIB d’una obra, un subministrament o servei
concret requerirà el corresponent acord d’adhesió a aquell contracte o acord marc o sistema dinàmic
d’adquisició celebrat per la central esmentada.
Cinquè. El Reglament regulador del funcionament de la Central de Contractació de la FELIB no preveu
per a les entitats locals que s'adhereixin a la Central de Contractació cap obligació econòmica per a la
utilització dels serveis de la Central de Contractació de la Felib.
Sisè. L’òrgan competent serà el Ple de la corporació.
CONCLUSIÓ
En conseqüència, d’acord amb la part fàctica i jurídica del present escrit, qui subscriu informa
favorablement l’adhesió de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca a la Central de Contractació de la
FELIB.(...).

Per tot l’anterior, examinats la documentació i l’informe que obra en el present expedient, al
Ple de la corporació, li PROPÒS:
PRIMER. Autoritzar l’adhesió de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca a la Central de
Contractació de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), a fi de poder
contractar obres, serveis i subministraments a través de l’esmentada central, de conformitat
amb les condicions i els preus que es fixin en els corresponents contractes o acords marc
que se subscriguin entre la central i les empreses adjudicatàries d’aquests.
SEGON. Facultar la Sra. Batlessa per a la formalització de «l’Acord d’adhesió de
l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca a la Central de Contractació de la FELIB», que
consta com a Annex I.
TERCER. Delegar a l’alcaldessa l’autorització i facultar la formalització dels acords d’adhesió
individualitzats a contractes, acords marc o sistemes dinàmics d’adquisició subscrits o que
subscrigui la Central de Contractació de la FELIB amb empreses adjudicatàries d'aquests,
per a la contractació d’obres, serveis o subministraments que consideri necessaris per a
l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca i beneficiosos per l’interès públic, a l’empara de
l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local amb
relació a la DA2a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
QUART. Notificar-ho a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), juntament
amb la formalització de l’acord d’adhesió de l’Annex I.
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CINQUÈ. Publicar l’anterior acord tercer de delegació de competències al Butlletí Oficial de
les Illes Balears.

ANNEX I
«ACORD D’ADHESIÓ A LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE LA FELIB
ANTECEDENTS
PRIMER. La Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), per acord del Consell
Executiu de dia 7 d’octubre de 2016, va aprovar la creació d’una central de contractació
d’acord amb el que preveu la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de las bases del règim local, conformement a la redacció donada a aquesta per
l’article 135 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local, així com en els articles 203 i els següents del text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
SEGON. L’Ajuntament de Ciutadella de Menorca està interessat en l’adhesió a la Central de
Contractació creada per la FELIB.
En conseqüència, tenint en compte el que disposa l’article 227 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014 (LCSP); i essent d’interès per a aquesta entitat l’adhesió a la Central de
Contractació de la FELIB, el Ple de la Corporació municipal
ACORDA
PRIMER. Adherir-se a la Central de Contractació de la FELIB a fi de poder contractar obres,
serveis i subministraments a través de l’esmentada central, de conformitat amb les
condicions i els preus que es fixin en els corresponents contractes o acords marc que se
subscriguin entre la central i les empreses adjudicatàries d’aquests.
SEGON. Remetre el present acord a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears
(FELIB).
TERCER. Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, la Sra. Joana
Gomila Lluch, perquè, en nom i representació d’aquesta corporació, formalitzi els contractes i
documents que siguin necessaris per a l’efectivitat del present acord.»
Intervencions
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/504265835#t=18m41s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/504265835#t=19m53s)

15

Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/504265835#t=20m25s)

Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels
membres presents, dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple.)
9. Proposta d’aprovar el programa temporal per al reforç de l’Àrea de Serveis Socials
(expedient 2021/000336) (https://vimeo.com/504265835#t=21m58s)
La senyora Anglada Seara, regidora delegada, dona compte de la proposta de l’Àrea
d’Organització i Seguretat Ciutadana (Servei de Recursos Humans), de dia 13 de gener de
2021, dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió
ordinària celebrada el 15 de gener de 2021, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3
reserves de vot (PP i Cs), i que diu:
“Per raó de la pandèmia ocasionada per la SARSCoV-2, l’Estat espanyol declarà, el passat
dia 14 de maig de 2020, l’Estat d’Alarma; situació aquesta que ha estat objecte de diverses
pròrrogues i que, a dia d’avui, encara segueix latent.
Arran d’aquest, s’han dictat nombroses normativa i mesures, orientades, bàsicament, a
contenir la propagació de les infeccions causades per la SARSCoV-2, com ara les mesures
que han anat encaminades a limitar la mobilitat i les activitats de les persones.
Ara bé, tot i que aquestes mesures persegueixen, i continuen perseguint, un efecte positiu en
la població pel que fa a la salut, per reduir el nombre de contagis i la pressió del sistema
sanitari, resulta que, com a contrapunt, també tenen conseqüències negatives en els àmbits
social i econòmic de les persones i les famílies.
En aquest context, l’Àrea de Serveis Socials ha constatat els efectes adversos d’aquestes
limitacions, cosa que ha suposat un augment extraordinari de les demandes i dels col·lectius
que demanden serveis que s’han de considerar com a bàsics o essencials.
A tall d’exemple, s’ha detectat que la població més vulnerable evidencia cert cansament,
apatia, manca de motivació, malestar, incertesa, i, de cada vegada més, angoixes. En el cas
dels col·lectius de persones grans, s’ha constatat que s’han donat reduccions importants de
les capacitats de deambulació, progressius deterioraments cognitius per la minva de les
relacions socials existents, entre d’altres problemàtiques.
Així també, les mesures de confinament i de reducció de la mobilitat tenen un impacte terrible
en l’àmbit econòmic, i no només en els col·lectius de persones que habitualment han estat
usuàries d’aquests serveis, sinó que també existeixen nous perfils de demanda, i que sense
aquests serveis no podrien cobrir les necessitats més bàsiques i de subsistència.
El programa-projecte de reforç als Serveis Socials explica, amb més deteniment, les novetats
i l’augment de demanda amb què es topa diàriament aquest servei des que han sorgit les
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repercussions socioeconòmiques de les mesures limitadores de la mobilitat i d’activitats
socioeconòmiques.
De fet, i així i com s’exposa al programa-projecte de serveis que ara es presenta, en molts
tipus de serveis fins i tot s’ha triplicat la demanda respecte de l’any anterior, i són
significatives les sol·licituds d’ajudes per a poder pagar lloguers o bé per a manutenció de les
persones.
A més, amb l’entrada en vigor el passat 30 d’agost de 2020 de la Llei 9/2019, de 19 de febrer,
d’atenció i dels drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears, resulta que a la
pressió de la demanda assistencial abans esmentada s’hi ha d’afegir la implementació de les
noves competències en matèria de protecció a la infància i l’adolescència que l’esmentada
llei atribueix als municipis balears, cosa que fa encara més palesa la situació conjuntural i la
necessitat de reforç, amb recursos humans suficients, per donar una resposta adequada a la
situació de necessitat exposada.
Atès que s’ha de tenir en compte que la legislació bàsica estatal no permet l’increment de les
plantilles de personal dels ajuntaments més enllà de les taxes de reposició d’efectius que a la
legislació mateixa es fixen;
Atès que, a més, l’article 19. Quatre de la LPGE 2021 proclama: “No se podrá contratar
personal temporal, ni realizar nombramientos de personal estatutario temporal y de
funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e
inaplazables”;
Atès que tant l’article 10è del TRLEBEP (RDL 5/2015, de 30 d’octubre) com l’article 15 de la
LFPCAIB (Llei 3/2007, de 27 de març) preveuen els supòsits taxats en què és possible
nomenar personal funcionari interí, amb el motiu d’haver de desenvolupar programes
temporals que responguin a necessitats no permanents de l’administració;
Atès que l’article 15 del TRLET (RDL 2/2015, de 23 d’octubre) preveu que els contractes de
treball es poden concertar per durada determinada en els supòsits, entre d’altres, de realitzar
una obra o un servei determinats;
Atès que el programa-projecte de serveis temporal que es duu a aprovació obeeix a una
necessitat conjuntural, temporal i no permanent pels motius exposats al programa temporal
mateix que es presenta adjunt com a annex;
Atès que escau que el Ple de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca declari el programa
temporal que es presenta com a necessari, urgent i inajornable a l’efecte de justificar,
excepcionalment, les contractacions laborals temporals i els nomenaments interins que en
aquest s’hi preveuen, a fi de poder donar una resposta adequada al grau d’augment de
demanda de serveis socials dels considerats més bàsics i necessaris;
Atès que es considera que aquest programa temporal no ha de suposar cap entrebanc al
compliment del principi de sostenibilitat financera de l’Ajuntament, atès que es tracta d’un
programa puntual perquè sigui executat en el termini d’un any, prorrogable per a un any més i
com a màxim fins a tres anys; en qualsevol cas, les eventuals pròrrogues requeririen
l’informe corresponent per part de l’òrgan interventor;
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És per tot l’abans exposat que
PROPÒS:
PRIMER (i únic). Aprovar el “Programa temporal-projecte de serveis per al reforç dels
Serveis Socials Municipals” que es troba incorporat com a document annex a l’expedient
administratiu, i declarar-lo necessari, urgent i inajornable a l’efecte de justificar,
excepcionalment, la incorporació temporal del següent personal per poder donar una
resposta adequada al gran augment de la demanda de serveis socials municipals ocasionada
per la crisi social i econòmica derivada de la pandèmia per la SARSCoV-2 i, alhora, poder fer
front a la implementació de les noves competències derivades de la legislació balear en
matèria de protecció de la infància i del menor*:
A) Un/a funcionari/ària interí/ina d’auxili administratiu, i dos tècnics mitjans, un/a de
l’especialitat de treball social i l’altre/a de l’especialitat d’Educació Social, tots a jornada
completa.
B) Un/a funcionari/ària interí/ina d’auxili administratiu, un/a tècnic/ca mitjà de l’especialitat
d’educació social (ambdós a jornada completa) i un tècnic superior de l’especialitat de
Psicologia (a mitja jornada).
(*) L’execució de l’apartat «B» del programa-projecte de serveis està condicionada a l’efectiva aprovació, per part del
CIME, de l’aportació econòmica complementària que s’ha avançat que s’aportarà mitjançant l’aprovació d’una
addenda al conveni amb l’ajuntament per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics.

S’estableix que el programa-projecte de serveis temporal tindrà una durada d’un any, i serà
prorrogable per un any més i fins un màxim de tres, mentrestant sigui necessari pels motius
que es justifiquen al programa esmentat.
De conformitat amb l’article 16 de la Llei 3/2007 de la funció pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, el personal laboral contractat temporalment i els funcionaris
interins nomenats a aquests efectes, hauran de cessar del seu càrrec en finalitzar el
programa-projecte de serveis temporal que el justifica.
Excepcionalment, atesa la naturalesa del programa-projecte de serveis, es podran autoritzar
dues pròrrogues per a un any més, fins a un màxim de tres anys en total.
No obstant, el Ple, amb el seu superior, criteri ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/504265835#t=25m16s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/504265835#t=26m09s)
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/504265835#t=26m24s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels
membres presents, dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple.)
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10. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la pujada de llum d’un 27 %
(expedient 2021/000351) (https://vimeo.com/504265835#t=28m30s)
La senyora Pons Torres, regidora, dona compte de la Moció del Grup Municipal Popular (PP),
amb registre d’entrada telemàtic 000307, de dia 9 de gener de 2021, dictaminada a la
Comissió Informativa Socioeducativa i de Dinamització Econòmica, en sessió ordinària
celebrada el dia 14 de gener de 2021, amb 2 vots a favor (PP); i 5 reserves de vot (2 PSM, 1
PSOE, 1 UP-GxC i 1 Cs). La regidora l’esmena de viva veu en sessió plenària, en el sentit de
posar «10 % d’IVA» allà on posa «6 %», i de retirar el punt segon de la moció, per la qual
cosa el punt tercer passa a ser el punt segon.
La moció esmenada diu:
«A tots els mitjans de comunicació apareix la noticia de l’increment del cost de l’energia
elèctrica d’un 27 % els primers dies de l’any, coincidint amb les baixades dràstiques de
temperatures.
Des del Partit Popular entenem que, amb la situació d’aquests moments al nostre país, no és
admissible que ens pugin un bé essencial com és l’electricitat un 27 %, i més tenint en
compte que Espanya és el país de la Unió Europea que més paga pel llum.
La diferència de preu que han d’afrontar les famílies espanyoles és molt distant respecte a
altres grans països. Si tenim en compte el que paga de mitjana una família espanyola (0,215
euros per kilowat/hora) i la comparam amb altres països com Alemanya, que paga 0,128
euros; França, 0,106 euros; Italia, 0,143 euros; Portugal, 0,126 euros; i Anglaterra, sa
diferencia és de 0,127 euros el Kw/h; la conclusió és que els espanyols pagam quasi el doble
que els principals països.
En l’àmbit energètic, Espanya es considerada una “illa” on els problemes de generació
elèctrica es succeeixen any rere any. Quan Espanya no pot generar suficient energia l’ha
d’adquirir al preu que sigui a altres països. Tot açò mentre el govern del Sr. Sánchez anuncia
plans de transicions ecològiques sense que es duguin a terme.
A aquest preu hi hem d’afegir l’impost a l’electricitat de més des 5 % i el 21 % d’IVA que hi
aplica Espanya, qua altres països de la zona euro, com Portugal, han baixat l’IVA de la
factura elèctrica al 6 % amb l’objectiu de beneficiar els seus ciutadans.
Però aquesta pujada afectarà molt més enllà de la factura elèctrica. Les famílies més
vulnerables que han de recórrer al bons socials, veuran directament agreujats els seus
problemes per la pujada de la factura elèctrica mensual. A més, hem de tenir de tenir en
compte la repercussió de l’augment del cost elèctric a l’IPC, i, per tant, l’augment dels preus
lligats a les variacions d’aquest índex.
I tot açò mentre el Sr. Sánchez i el Sr. Iglesias ni es pronuncien. Hi ha famílies que estan
passant per situacions molt complicades per falta de pagaments d’ERTE, per falta de feina,
per falta d’ingressos mínims vitals, amb dificultats per dur menjar a taula. Aquestes famílies
també veuen agreujada la seva situació amb aquest increment de cost elèctric i,
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indirectament, de cost d’IPC. El que no havien de deixar ningú enrere donen una estocada
més a una economia familiar molt mal ferida.
Per tot l’anterior, el Grup Municipal del Partit Popular proposa la moció següent:
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella rebutja la pujada del 27 % del cost de l’energia
elèctrica i demana al Govern d’Espanya que reconsideri aquesta puja.
Segon. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern d’Espanya que baixi l’IVA que
s’aplica a la factura elèctrica al 10 % entost de l’actual 21 %.»
Intervencions
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/504265835#t=38m00s)
Intervé la senyora Villalonga Camps (https://vimeo.com/504265835#t=41m27s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/504265835#t=45m53s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/504265835#t=50m17s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/504265835#t=50m53s)
Intervé la senyora Villalonga Camps (https://vimeo.com/504265835#t=53m42s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/504265835#t=54m50s)
Acord
Es fa la votació separada dels dos punts resultants de la moció esmenada.
Se sotmet el primer punt de la moció a votació, que S’APROVA per catorze (14) vots a
favor (5 PP, 3 Cs i 6 PSM MxM): els del senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la
senyora Juana María PONS TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER, el senyor
Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ,
el senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA BAGUR i la
senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ, 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 i el senyor Damià MOLL CARDONA; i sis
(6) vots d’abstenció (4 PSIB-PSOE Ciutadella i 2 UP-GxC): els de 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.
Se sotmet el segon punt de la moció a votació, que S’APROVA per vuit (8) vots a favor (5
PP i 3 Cs): els del senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la senyora Juana María PONS
TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David BENEJAM
ESCANELLAS, la senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ, el senyor Eudimio José
CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA BAGUR i la senyora Isabel LEÓN
MARTÍNEZ; i dotze (12) abstencions de vot (6 PSM MxM, 4 PSIB-PSOE Ciutadella i 2
UP-GxC): 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
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BAGUR 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.
11. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) relativa a la reducció d’IVA i als ajuts
per a la tarifa elèctrica (expedient 2021/000352) (https://vimeo.com/504265835#t=56m08s)
La senyora León Martínez, regidora, dona compte de la Moció del Grup Municipal
Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic 000316, de dia 10 de gener de 2021,
dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa i de Dinamització Econòmica, en
sessió ordinària celebrada el dia 14 de gener de 2021, amb 1 vot a favor (Cs); i 6 reserves de
vot (2 PSM, 1 PSOE, 1 UP-GxC i 2 PP).
Explica que accepten les dues esmenes proposades pel PSM MxM (inclusió dels punts quart
i cinquè d’acord de la moció); i les dues esmenes proposades per UP-GxC (inclusió dels
punts sisè i setè d’acord a la moció).
A continuació, es transcriu la moció ja esmenada:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'arribada d'una terrible onada de fred en els primers dies del 2021 a causa de la 'Filomena'
ha elevat, més encara, la demanda econòmica de famílies, autònoms i pimes espanyoles, la
qual cosa ha sumat un augment del 27 % del preu de l'electricitat a la ja precària i angoixant
situació econòmica derivada de la pandèmia.
L'augment de la demanda d'electricitat a les cases espanyoles, reforçat, a més de amb
aquesta tempesta extrema, per quarantenes sanitàries, confinaments selectius i un toc de
queda que obliga les famílies espanyoles a estar durant moltes hores a ca seva, ha elevat els
preus un 27 %, i ha arribat als 16,81 cèntims per quilowatt hora (kWh) amb la taxa regulada
(PVPC), enfront dels 13,24 cèntims del mateix període del 2020.
Aquest augment desproporcionat del preu de l'electricitat és un cop més per a les pimes, els
autònoms i consumidors individuals que s'enfronten a aquests costos fixos, encara que
estiguin en condicions de reduir els seus ingressos.
Com és ben sabut, Espanya ja tenia una de les factures d'electricitat més cares de la Unió
Europea, que no només és una càrrega important a les butxaques dels nostres ciutadans,
sinó que també erosiona la competitivitat de les nostres empreses.
Actualment, els següents costos que no estiguin directament relacionats amb el
subministrament s'assignaran a la factura de l'electricitat:
— Impost sobre el valor afegit (IVA): 21 % per als consumidors.
— Impost sobre l'electricitat: una imposició creada per evitar que els PGE assumeixin les
subvencions al carbó nacional i que, com ja va denunciar el GP de Ciutadans, s'utilitzi
actualment per al finançament autonòmic.
— Taxa municipal de l'1,5 %.
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— Impost sobre la generació d'electricitat: tots els generadors, sense discriminació, paguen
el 7 % dels ingressos per al suport dels costos del sistema.
— Taxa hidroelèctrica: 25,5%, similar a l'anterior, que només s'aplica a les plantes
hidroelèctriques, que paguen aquesta quantitat a més del 7 % anterior.
— Taxes nuclears: impost sobre el combustible nuclear gastat (2.190 euros/kg) i per
generació de residus (6.000 euros/m3 per a combustibles de mitjana i baixa activitats i 1.000
euros/m3 per a activitats molt baixes) per sumar fins al 7 % de la generació d'electricitat.
— Taxa ENRESA: taxa pagada pels propietaris de centrals nuclears per finançar ENRESA,
responsable de la gestió i desmantellament de residus nuclears.
— Despeses extrapeninsulars: el recàrrec que paguen els consumidors per ajustar el preu de
l'electricitat a tot el territori nacional (tant peninsulars com illes i ciutats autònomes). Aquest
cost s'assigna en peatges en la meitat de la seva quantitat total i en el GSP la meitat restant,
assumint un total de 1.000 milions d'euros anuals.
— Promoció de les energies renovables: el finançament de les energies renovables
introduïdes en les dues últimes dècades i que en molts països s'assumeix des del GEP.
Aquest cost s'atribueix als peatges de la factura i actualment suposa una despesa corrent
d'uns 7.000 milions d'euros anuals.
La pandèmia sanitària també ha provocat una crisi econòmica abrupta i perillosa al nostre
país, que ha duit el Banc d'Espanya a preveure que el 10 % de les empreses del nostre país
es veuran obligades a tancar en les pròximes dates. Ja a l’octubre, abans de veure'ns
colpejats per la tercera onada de pandèmia, més de la meitat de les pimes espanyoles es
van veure amenaçades per la crisi econòmica de les restriccions sanitàries. Per la seva
banda, la Federació Nacional d'Associacions Autònomes de Treballadors (ATA) va advertir el
novembre passat que uns 600.000 autònoms estaven en risc de tancament.
A més a més, també es reflecteix en les dades d'atur que van augmentar en 724.532
persones el 2020, la pujada més alta de l'atur des del 2009.
Malgrat la situació excepcional, les pimes, els autònoms i els ciutadans ordinaris també han
d'afrontar els costos fixos que han d'assumir independentment dels seus ingressos, com ara
el cost de l'electricitat. Per tal de reduir l'impacte negatiu que aquests costos fixos podrien
tenir en aquests consumidors finals, diverses empreses distribuïdores van optar per
permetre'ls disminuir el seu poder contractat o les seves formes d'aplicar altres complements,
encara que no haguessin transcorregut 12 mesos després de l'últim canvi tècnic realitzat.
Açò podria ajustar la càrrega de despesa corrent, especialment per a pimes i autònoms, amb
les seves necessitats reals de consum davant d'un descens de l'activitat.
Seguint aquesta iniciativa, el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten
mesures complementàries urgents en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19,
va generalitzar aquesta possibilitat de forma temporal. Però el temporal 'Filomena' ho ha
canviat tot, i ha augmentat exponencialment la demanda d'electricitat, cosa que ha fet
augmentar els preus un 27 %.
Per tot açò, i a més de situacions crítiques com la que hi ha actualment, seria desitjable
avaluar la reducció d'altres despeses de subministrament elèctric, com la doble imposició
amb relació am l'impost sobre l’electricitat, que forma part de la base imposable de l'IVA
aplicable a les factures, una situació similar en el cas de l'impost sobre hidrocarburs i l'IVA
aplicable a la factura del gas.
Finalment, però no menys important, la situació actual torna a convidar-nos a considerar,
almenys excepcionalment, la possibilitat d'establir una taxa reduïda d'IVA per a aquests
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subministraments bàsics, per tal de limitar la pèrdua de teixit productiu, però també la
reincidència de situacions de vulnerabilitat social com les conegudes al nostre país en el
passat, a causa dels impagats i dels talls experimentats.
Per aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans presenta al Ple de l’Ajuntament de
Ciutadella els següents acords:
PRIMER. Expressam la necessitat de totes les mesures necessàries per reduir l'enorme
impacte de l'augment del preu de l'electricitat en famílies i consumidors vulnerables, enmig
d'una onada de fred, amb quarantenes sanitàries, un toc de queda que obliga molts a
romandre durant moltes hores a les llars, i una greu crisi econòmica per als autònoms i les
pimes derivada de la pandèmia de covid-19.
SEGON. En conseqüència, l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca insta el Govern Balear a
desenvolupar com a qüestió d'urgència un pla bàsic de garantia de subministrament orientat
a prevenir, detectar i intervenir en situacions de falta d'accés als subministraments bàsics
(llum, gas, aigua) per part de consumidors i famílies de la comunitat autònoma, que inclou,
entre d'altres, les mesures següents:
(a) Ajudes econòmiques directes a consumidors i famílies vulnerables per finançar els costos
dels subministraments bàsics.
b) Acords amb les empreses subministrades per assegurar-se que sempre hi ha avís abans
que es realitzin interrupcions de subministrament per detectar possibles situacions de
vulnerabilitat.
(c) Acords per compensar les despeses derivades de la suspensió de la interrupció dels
subministraments per impagament per part de consumidors i famílies vulnerables,
especialment durant els mesos d'hivern.
TERCER. Insta l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca a instar el Govern Balear que. al
mateix temps, insti el Govern Central d’España perquè impulsi, entre d’altres, les mesures
següents:
a) Acabar amb la doble imposició establerta en les factures d'electricitat i de gas natural,
prenent impostos sobre electricitat i hidrocarburs respectivament, des de la base imposable
de l'IVA, baixar en gran mesura els preus de l'electricitat a famílies i empreses espanyoles i
fer la nostra economia més competitiva posant aquests costos d'acord amb els dels nostres
socis europeus.
b) Establir un tipus d'IVA reduït (10 %) o superreduït (4%) per a les factures d'electricitat i de
gas natural, com a mínim mentre duri la situació d'excepcionalitat derivada de la pandèmia
de covid-19.
c) Promoure, en col·laboració amb la Comissió Nacional del Mercat i la Comissió Nacional
del Mercat Competència, reforma de la tarifa elèctrica amb relació als elements que en
determinen el cost actual (primes d'energia renovable, compensació de costos
extrapeninsulars, amortització del deute per dèficit tarifari, etc.) perquè els consumidors no
han de suportar aquells que no estiguin associats al cost de generar i distribuir electricitat.
d) Promoure iniciatives legislatives precises per regular una garantia social d'accés als
subministraments bàsics per a tots els consumidors i les famílies vulnerables, especialment
en els mesos d'hivern.»
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QUART. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de l’Estat a promoure iniciatives
legislatives que modifiquin l’actual sistema de fixació de preus per subhasta, i que impulsin
un canvi de model energètic basat en la promoció de les energies renovables que
contribueixen a davallar el preu de l’electricitat.
CINQUÈ. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de l’Estat a auditar la gestió de
les companyies elèctriques a fi de comprovar si s’han produït o no abusos en la fixació de les
tarifes.
SISÈ. Instar el Govern de l’Estat a realitzar una auditoria de costos de tot el sistema elèctric
nacional, que determini els costos reals de producció de l’electricitat amb cada tecnologia,
així com els costos associats als serveis de transport i distribució, així com una auditoria
específica del dèficit de tarifa.
SETÈ. Instar el Govern de l’Estat a introduir modificacions en la normativa encaminades a
l’augment del control i de la lluita contra la corrupció, que impedeixin les portes giratòries des
de la gestió pública cap a les empreses energètiques.
Intervencions
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/504265835#t=1h04m37s)
Intervé la senyora Villalonga Camps (https://vimeo.com/504265835#t=1h05m41s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/504265835#t=1h05m55s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/504265835#t=1h08m25s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/504265835#t=1h09m33s)
Acord
Es fa la votació separada dels set punts resultants de la moció esmenada.
Se sotmet el primer punt de la moció, que S’APROVA per setze (16) vots a favor (3 Cs, 5
PP, 6 PSM MxM i 2 UP-GxC): els del senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el
senyor Jaume ANGLADA BAGUR, la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ, el senyor Antonio
Luis JUANEDA CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, la senyora Blanca DE
OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora María Antonia
TALTAVULL FERNÁNDEZ, 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 Damià MOLL CARDONA, el senyor
Sergio SERVERA MORENO i la senyora Carla GENER MARQUÈS; i quatre (4) vots
d’abstenció (PSIB-PSOE Ciutadella): els de la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la
senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la senyora Maria Alexandra MOLL
TALTAVULL i el senyor Guillermo Ángel BOSCH LLUFRIU.
Se sotmet el segon punt de la moció, que S’APROVA per vuit (8) vots a favor (3 Cs i 5
PP): els del senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA
BAGUR, la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ, el senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS,
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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
dotze (12) abstencions de vot (6 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 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.
Se sotmet el tercer punt de la moció, que S’APROVA per catorze (14) vots a favor (3 Cs, 5
PP i 6 PSM MxM): els del senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume
ANGLADA BAGUR, la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ, el senyor Antonio Luis JUANEDA
CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR
OLIVER, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora María Antonia
TALTAVULL FERNÁNDEZ, 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 i el senyor Damià MOLL CARDONA; i sis (6)
abstencions de vot (4 PSIB-PSOE Ciutadella i 2 UP-GxC): els de 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.
Se sotmet el quart punt de la moció, que és una esmena d’addició a proposta del PSM
MxM, que S’APROVA per onze (11) vots a favor (3 Cs, 6 PSM MxM i 2 UP-GxC): els del
senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA BAGUR, la
senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ, 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 Damià MOLL
CARDONA, el senyor Sergio SERVERA MORENO i la senyora Carla GENER MARQUÈS; i
nou (9) abstencions de vot (4 PSIB-PSOE Ciutadella i 5 PP): la senyora Noemí CAMPS
VILLALONGA, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la senyora Maria Alexandra
MOLL TALTAVULL, el senyor Guillermo Ángel BOSCH LLUFRIU, el senyor Antonio Luis
JUANEDA CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, la senyora Blanca DE
OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS i la senyora María Antonia
TALTAVULL FERNÁNDEZ.
Se sotmet el cinquè punt de la moció, que és una esmena d’addició a proposta del PSM
MxM, que S’APROVA per onze (11) vots a favor (3 Cs, 6 PSM MxM i 2 UP-GxC): els del
senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA BAGUR, la
senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ, 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 Damià MOLL
CARDONA, el senyor Sergio SERVERA MORENO i la senyora Carla GENER MARQUÈS; i
nou (9) abstencions de vot (4 PSIB-PSOE Ciutadella i 5 PP): la senyora Noemí CAMPS
VILLALONGA, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la senyora Maria Alexandra
MOLL TALTAVULL, el senyor Guillermo Ángel BOSCH LLUFRIU, el senyor Antonio Luis
JUANEDA CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, la senyora Blanca DE
OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS i la senyora María Antonia
TALTAVULL FERNÁNDEZ.
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Se sotmet el sisè punt de la moció, que és una esmena d’addició a proposta d’UP-GxC, que
S’APROVA per onze (11) vots a favor (3 Cs, 6 PSM MxM i 2 UP-GxC): els del senyor
Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA BAGUR, la senyora
Isabel LEÓN MARTÍNEZ, 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 Damià MOLL CARDONA, el
senyor Sergio SERVERA MORENO i la senyora Carla GENER MARQUÈS; i nou (9)
abstencions de vot (4 PSIB-PSOE Ciutadella i 5 PP): la senyora Noemí CAMPS
VILLALONGA, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la senyora Maria Alexandra
MOLL TALTAVULL, el senyor Guillermo Ángel BOSCH LLUFRIU, el senyor Antonio Luis
JUANEDA CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, la senyora Blanca DE
OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS i la senyora María Antonia
TALTAVULL FERNÁNDEZ.
Se sotmet el setè punt de la moció, que és una esmena d’addició a proposta d’UP-GxC, que
S’APROVA per onze (11) vots a favor (3 Cs, 6 PSM MxM i 2 UP-GxC): els del senyor
Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA BAGUR, la senyora
Isabel LEÓN MARTÍNEZ, 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 Damià MOLL CARDONA, el
senyor Sergio SERVERA MORENO i la senyora Carla GENER MARQUÈS; i nou (9)
abstencions de vot (4 PSIB-PSOE Ciutadella i 5 PP): la senyora Noemí CAMPS
VILLALONGA, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la senyora Maria Alexandra
MOLL TALTAVULL, el senyor Guillermo Ángel BOSCH LLUFRIU, el senyor Antonio Luis
JUANEDA CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, la senyora Blanca DE
OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS i la senyora María Antonia
TALTAVULL FERNÁNDEZ.
12. Moció del Grup Municipal Popular (PP) per tal de garantir igualtat d’oportunitats per
a totes les categories professionals dins del programa Reactiva i particularment en la
línia 1, reservada a joves, i altres millores en els programes d’ocupació que promou el
Govern
de
les
Illes
Balears
(expedient
2021/000435)
(https://vimeo.com/504265835#t=1h13m09s)
El senyor Juaneda Cabrisas, portaveu, dona compte de la moció del Grup Municipal Popular
(PP), amb registre d’entrada telemàtic 000472, de 12 de gener de 2021, dictaminada a la
Comissió Informativa Socioeducativa i de Dinamització Econòmica, en sessió ordinària
celebrada el dia 14 de gener de 2021, amb 2 vots a favor (PP); i 5 reserves de vot (2 PSM, 1
PSOE, 1 UP-GxC i 1 Cs), i que diu:
«El mercat de treball passa per una situació francament difícil. Tot i els esforços aplicats per a
la salvaguarda de molts llocs de feina mitjançant l’extensió de la figura d’ERTOS, que a
Menorca cobreixen a més de 1.500 treballadors, les conseqüències de la pandèmia han
agreujat les taxes d’atur a la nostra illa i han afectat a tots els segments d’edats laborals, però
molt especialment als joves. Les dades nacionals situen l’atur en aquestes franges d’edat fins
a un 40 per cent i Menorca no és aliena a aquesta realitat.
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Recordam que un parell d’anys enrere, gràcies a polítiques del Fons Europeu, es van
desenvolupar accions prou interessants com les que proposaven incorporar joves graduats
universitaris o de FP en el món de la feina per a tenir una primera experiència laboral, durant
un mínim de nou mesos, a través de programes de molt bon rendiment, com va ser el de
Joves Qualificats. O, tanmateix, podem recordar altres iniciatives noves com va ser la política
per a recuperar per a la Comunitat Autònoma els nostres “talents” joves, el programa “Torna”,
que, després que les famílies i les institucions haguessin fet una important inversió en
formació, havien marxat a fer feina a l’estranger. Era, aquest, un programa que convidava al
retorn i millorava les oportunitats d’ocupar-se al territori d’origen.
En el moment present, el Govern Balear ha anunciat diferents línies per intentar desplegar
polítiques d’ocupació que passen per fórmules diverses com la formació dual (formació
professional + feina), per donar visibilitat a persones que han quedat excloses durant un llarg
temps del mercat laboral, oferir oportunitats a dones víctimes de violència, a majors de 52
anys i també per a estimular les contractacions de joves, entre d’altres que s’hi consideren.
Per al conjunt de les Illes balears s’han anunciat un total de 72 milions d’euros. Dins d’aquest
paquet i també per a distribuir entre totes les Illes, es reserven 23,8 milions d’euros per al
programa Reactiva, que es va començar a desplegar el mes de novembre.
Posant el focus en aquest darrer programa “Reactiva”, en la línia ,1 reservada a joves d’entre
16 i 30 anys, correspon a les institucions locals i autonòmiques fer les contractacions,
mitjançant el SOIB, per una durada de 4 mesos.
D’ençà que es va encetar aquesta línia, alguns ajuntaments de Menorca i també el Consell
han ofert llocs de feina, i, en termes generals, es pot constatar que el mercat institucional
presenta una forta demanda de professions relacionades amb el món assistencial i
sociosanitari –circumstància que s’explica per les necessitats sorgides de la pandèmia- i,
alternativament i en menor proporció, ofereix també bastantes places de qualificacions
professionals de baix nivell (peons, operaris, jardiners, brigades…); però s’incorrer en un
oblit.
Tal vegada és una manera de fer retre el fons disponible, però també és cert que aquesta
tendència deixa fora de mercat, exclosos d’oportunitats, joves (i les seves famílies) que van
fer una aposta per una formació superior; amb la qual cosa serien les institucions mateixes
les que devaluarien els esforços de qualificació acadèmica i, fins i tot, contradirien les pròpies
polítiques de beques, que pretenen ser un estímul cap a la formació tècnica i superior de
qualitat, però que, a l’hora de la veritat, no pensen en aquest sector de gent jove.
Per altra banda, hem constatat que, a més a més, aquests joves que estan tàcitament
exclosos d’oportunitats, tampoc no poden aspirar a altres línies, justament perquè estan
emmarcats dins d’aquest segment d’edat.
Encara s’hi pot una reflexió més, i és que en el moment d’anunciar-se les condicions del
programa Reactiva, que es resumeix en contractacions de quatre mesos, sense possibilitat
de pròrroga, els representants mateixos dels ajuntaments de Menorca, batles i batlesses, van
fer notar que aquesta durada dels contractes resulta curta per a la institució que ofereix els
llocs de feina, ja que el jove que s’incorpora a una feina determinada necessita un temps
mínim per a començar a dominar les tasques que li són assignades, d’acord amb
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procediments i maneres de fer que, tal vegada, no coneix; per la qual cosa, quatre mesos en
moltes ocasions resulten insuficients per a les dues parts.
Per tot açò, el Grup Popular presenta la moció següent:
Primer. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella es compromet a reservar també places del
programa Reactiva per a joves amb titulació superior i perquè puguin gaudir també d’aquesta
oportunitat, ben igual que els que pertanyen a altres categories professionals.
Segon. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella proposarà al Govern que estudii les possibilitats
de perllongar el període de contractacions del programa Reactiva o d’encadenar dos
contractes seguits en el cas que les dues parts estimin aquesta oportunitat.
Tercer. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella demanarà al Consell de Menorca que vetlli
perquè s’executin totes les partides d’ocupació que corresponen a l’illa, amb l’objectiu de
solucionar l’especial manca i precarietat de llocs de feina que resulta de la crisi generada per
la pandèmia.
Quart. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella demanarà al Consell de Menorca que impulsi
també acords que permetin recuperar la filosofia de retorn de joves qualificats al territori
d’origen, i crearà incentius en les empreses contractadores; i, així mateix, el programa per a
facilitar l’accés a la primera feina i, des d’aquesta, l’experiència que tant costa d'assolir en
aquests moments i que sol ser el primer entrebanc per ingressar al mercat laboral amb el
qual es troben els joves.»
Intervencions
Intervé la senyora Mercadal Marquès (https://vimeo.com/504265835#t=1h15m56s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/504265835#t=1h18m59s)
Acord
Es fa la votació separada dels punts de la moció.
Se sotmet el primer punt de la moció a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a
favor dels membres presents, dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple.)
Se sotmet el segon punt de la moció a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a
favor dels membres presents, dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple.)
Se sotmet el tercer punt de la moció a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a
favor dels membres presents, dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple.)
Se sotmet el quart punt de la moció a votació, que NO S’APROVA per cinc (5) vots a favor
(PP): els del senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la senyora Juana María PONS
TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David BENEJAM
ESCANELLAS i la senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ; tres (3) vots
d’abstenció (Cs): els del senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume
ANGLADA BAGUR i la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ; i dotze (12) vots en contra (6
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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 Damià
MOLL CARDONA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Gràcia
MERCADAL MARQUÈS, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, el senyor Guillermo
Ángel BOSCH LLUFRIU, el senyor Sergio SERVERA MORENO i la senyora Carla GENER
MARQUÈS.
13. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a l’ampliació del polígon
industrial
de
Ciutadella
(sector
B-9),
(expedient
2021/000451)
(https://vimeo.com/504265835#t=1h21m12s)
El senyor Benejam Escanellas, regidor, dona compte de la moció del Grup Municipal Popular
(PP), amb registre d’entrada telemàtic 000473, de 12 de gener de 2021, dictaminada a la
Comissió Informativa Permanent ordinària de Territori i Entorn i Serveis Urbans, de dia 15 de
gener de 2021, amb el vot favorable dels representants del PP (2); i la reserva de vot dels
representants del PSM (2), PSOE (1), GxC (1); i Cs (1); i que diu:
«El mes de febrer de 2018 el Ple de l’Ajuntament de Ciutadella va aprovar una moció que
instava l’equip de govern a agilitzar l’ampliació del polígon industrial de Ciutadella. La
proposta va ser aprovada per unanimitat.
Dos anys després, es polígon està exactament igual. La falta de sòl per desenvolupar
projectes empresarials fa que es freni la iniciativa privada en aquest tema. I no és una
demanda nova, ja que fa anys que des del sector de loa petita i mitjana empreses es
reclama.
En aquests moments de greus dificultats, provocades per la pandèmia, l’Ajuntament ha de fer
una aposta decidida per a l’economia local. Facilitar sòl industrial ajudaria a dur a terme
projectes empresarials que en aquests moments no es poder fer o, en el pitjor dels casos, es
traslladen a altres municipis de l’illa.
A més, i tal com hem vingut defensant i reivindicant des des grup del Partit Popular,
l’Ajuntament compta amb importants excedents pressupostaris i disponibilitat de fons que
han de ser destinats a la millora delos serveis i de les infraestructures del nostre municipi.
Per tot açò, el Grup Municipal del Partit Popular proposa la moció següent:
Primer. El Ple insta l’equip de govern a iniciar durant el primer semestre d’aquest any 2021
els tràmits necessaris per a l’ampliació del Polígon Industrial de Ciutadella, amb el
desenvolupament previst a la planificació urbanística vigent amb relació als terrenys del
sector B9 de l’antic PGOU, i donar així resposta a la demanda de sòl industrial.
Segon. El Ple insta l’equip de govern a obtenir la col·laboració i el suport tècnic necessaris
del Consell Insular de Menorca i del Govern de les Illes Balears per a agilitzar aquests
tràmits, i perquè l’ampliació del Polígon sigui efectiva al més prest possible.»
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Intervencions
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/504265835#t=1h24m08s)
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/504265835#t=1h25m41s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/504265835#t=1h26m59s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/504265835#t=1h30m49s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/504265835#t=1h32m19s)
Acord
Es fa la votació separada dels dos punts de la moció.
Se sotmet el primer punt de la moció a votació, que NO S’APROVA per vuit (8) vots a
favor (5 PP i 3 Cs): els del senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la senyora Juana
María PONS TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David
BENEJAM ESCANELLAS, la senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ, el senyor
Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA BAGUR i la senyora
Isabel LEÓN MARTÍNEZ; i dotze (12) vots en contra (6 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 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.
Se sotmet el segon punt de la moció a votació, que S’APROVA per vuit (8) vots a favor (5
PP i 3 Cs): els del senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la senyora Juana María PONS
TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David BENEJAM
ESCANELLAS, la senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ, el senyor Eudimio José
CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA BAGUR i la senyora Isabel LEÓN
MARTÍNEZ; i dotze (12) abstencions de vot (6 PSM MxM, 4 PSIB-PSOE Ciutadella i 2
UP-GxC): les de la Senyora Alcaldessa, Joana GOMILA LLUCH, el senyor José LÓPEZ
BOSCH, la senyora Laura ANGLADA SEARA, el senyor Andreu CARDONA MIR, la senyora
Maria Jesús BAGUR BENEJAM, el senyor 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.
14. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) sobre ajuda als artistes locals i perquè
es declari la cultura com un bé essencial (expedient 2021/000436)
(https://vimeo.com/504265835#t=1h34m06s)
El senyor Anglada Bagur, portaveu, dona compte de la Moció del Grup Municipal Ciudadanos
(Cs), amb registre d’entrada telemàtic 000492, de dia 12 de gener de 2021, dictaminada a la
Comissió Informativa Socioeducativa i de Dinamització Econòmica, en sessió ordinària

30

celebrada el dia 14 de gener de 2021, amb 1 vot a favor (CS); i 6 reserves de vot (2 PSM, 1
PSOE, 1 UP-GxC i 2 PP), que, una vegada esmenada pel regidor mateix, diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Dia 22 de setembre de 2020 el Senat va aprovar una moció firmada per tots els portaveus de
tots els partits polítics per ser enviada al Consell de Ministres, on s'instava el Govern
d'Espanya perquè la cultura fos considerada un bé essencial, com ho són la sanitat o
l'educació. Paradoxalment, i mentre es produeix aquesta declaració d’intencions, desenes
d'empreses i autònoms de la indústria de la Cultura tanquen perquè no poden mantenir vius
els seus negocis. Perquè no és viable viure ara de la Cultura.
Les iniciatives que durant els passats mesos d'estiu i fins a dia d’avui ha duit l’Ajuntament de
Ciutadella, consideram que no són prou (entenent el moment també pel qual passam) perquè
pugui sostenir-se aquesta indústria, repartida d'una forma heterogènia i que engloba des de
músics, cantants, ballarins, pintors, artesans, fotògrafs, escultors, promotors, tècnics,
directors, actors, poetes, escriptors, empreses de teatre, etc. Un sector, el de l’art, que, per
les seves característiques especials i, sobretot, per la seva temporalitat, ja va començar a
tenir dificultats en els moments inicials de la pandèmia per acollir-se a les mesures
econòmiques que els governs autònoms i central van consignar. I ara, mesos després
d’acabada la temporada d'estiu i ben entrat ja dins l’hivern i dins l’any nou, molts d'aquests
obtenen o han obtingut un percentatge baixíssim o inexistent de la seva habitual facturació, a
la vegada que veuen com les despeses generades per les inversions realitzades, els assajos
o la creació artística no han pogut ni ser recuperades i, el que és pitjor, la majoria han quedat
sense ingressos en no haver tingut l'oportunitat ni tan sols de poder fer feina en els,
teòricament, mesos de temporada alta (i en recalcant aquí sobretot els músics). Es tracta,
idò, de girar aquesta tendència, sigui la temporada alta o baixa.
Les mesures sanitàries, d'altra banda, necessàries i imprescindibles i que sempre van davant
de qualsevol altra cosa, i el traspàs que les diferents administracions han hagut de donar a
partides possiblement previstes per a contractar activitats culturals cap a altres dedicades a
la lluita contra la pandèmia (i no té perquè ser exactament el cas de l’Ajuntament de
Ciutadella, i fet aquest que no varia la intenció ni el sentit d’aquesta moció) han conduït al fet
que gran part d'aquestes empreses i d’autònoms es vegin abocats a la ruïna directament.
Estam davant d'un panorama dantesc, culturalment parlant, i davant el qual no en podem ser
aliens, els polítics, ni de bon tros no els podem donar l’esquena. Per açò creiem que hem de
prendre mesures valentes i, sobretot, eficaces per salvar les diferents estructures de la
indústria cultural de Ciutadella.
A dia d'avui, ens trobam que la situació de la pandèmia (sempre present en aquesta moció)
no ens permet establir terminis exactes ni assegurar aforaments... Ho entenem i,
desgraciadament, ho hem d’acceptar; i també basant-se en açò, presentam aquesta moció.
Els ajuntaments (en general), idò, principals contractants d'aquestes empreses i d’autònoms
(o haurien de ser-ho), tampoc no poden garantir la celebració d'esdeveniments en els seus
municipis (tot i que sempre n’hi ha qualcun que organitza més coses que altres); la qual cosa
no ha de servir de queixa per a l’oposició, però tampoc d’excusa per a l’equip de govern. De
fet, el mateix govern autònom tampoc és capaç de reactivar aquestes contractacions,
almanco pel que fa a la part menorquina. No és qüestió d’escampar culpes, sinó de trobar
solucions a curt o a mitjà terminis. Per tant, i desgraciadament també, tornant a aquests
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empresaris i autònoms, no poden fer projectes amb vista al futur, cosa que condueix
inexorablement molts d’ells a l’ostracisme i/o a la ruïna directament.
A més, és dona es cas, per omplir-nos més de raó, encara que sigui tirant sal a la ferida, que
està més que demostrat que la cultura és la branca pública més segura de totes en aquesta
època de pandèmia, quant a les nul·les constatacions de contagis per assistència a actes
d’aquest caire, en qualsevol de les branques; a part que són una necessitat vital, segons
asseguren els psicòlegs i els experts. L’esbarjo i el lleure en aquests difícils moments,
socialment rallant, així com també és un fet empíric i contrastat que un poble és viu si la seva
cultura és viva. Aquesta és també, per tant, una de ses finalitats d’aquesta moció en pro dels
nostres artistes locals.
I és per tots aquests motius exposats que Ciutadans Ciutadella presenta al Ple de
l’Ajuntament de Ciutadella la següent:
MOCIÓ:
1. Instar, des de l’Ajuntament de Ciutadella, el Govern d'Espanya a desenvolupar l’aprovat al
Senat dia 22 de setembre de 2020, en la declaració institucional d’aquell dia, a fi de declarar,
així, la cultura com un bé essencial.
2. Instar el regidor de Cultura a tenir una relació actualitzada de tots els artistes, les
empreses i entitats artístiques de Ciutadella de les diferents branques citades a l’exposició de
motius, i afegir-hi també aquelles que la Regidoria de Cultura consideri adients, amb la
finalitat d’ampliar la petició d’ofertes a tots els que puguin atendre la necessitat plantejada en
el corresponent contracte.
3. Instar l’Ajuntament de Ciutadella que, mitjançant les regidories que pertoqui, continuï
impulsant un programa d’activitats culturals divers i, si les condicions sanitàries ho permeten,
que aquest programa s’ampliï i es reforci el més prest possible, amb la finalitat d’ajudar el
màxim possible en la recuperació del sector cultural.
Intervencions
Intervé el senyor Cardona Mir (https://vimeo.com/504265835#t=1h39m56s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/504265835#t=1h44m44s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/504265835#t=1h45m17s)
Acord
Se sotmet la moció esmenada a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels
membres presents, dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple.)
15. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) relativa a cercar i habilitar una àrea de
servei per a autocaravanes; i a estudiar i sol·licitar finançament (expedient
2021/000528) (https://vimeo.com/504265835#t=1h49m51s)
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El senyor Carrasco González, regidor, dona compte de la moció del Grup Municipal
Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic 000492, de dia 12 de gener de 2021,
dictaminada a la Comissió Informativa Permanent ordinària de Territori i Entorn i Serveis
Urbans, de dia 15 de gener de 2021, amb el vot favorable dels representants de Cs (1); i la
reserva de vot dels representants del PSM (2), del PSOE (1), de GxC (1) i del PP (2). El
regidor mateix l’esmena en sessió plenària al punt primer d’acord en el sentit de substituir allà
on diu: «el més a prop possible al municipi de Ciutadella» pel següent: «el més a prop
possible del nucli urbà de Ciutadella».
Una vegada esmenada la moció, i, traduïda del castellà al català, diu:
«En JUNTA DE GOVERN, del 16 de desembre de 2020, es va aprovar la PROPOSTA DE
L'ÀREA DE TERRITORI I ENTORN I SERVEIS URBANS: contracte menor de
subministrament
Necessitat: subministrament d'equip tècnic per a un punt net d’àrea d’autocaravanes (exp
EX027-2020-012000)
En aquesta proposta s'exposen els motius següents:
− “Atès que durant els darrers anys ha augmentat exponencialment el turisme amb
autocaravana o amb furgonetes modificades;
− Atès que aquestes autocaravanes i furgonetes porten dipòsits d'aigües grises (de la cuina i
del bany) i d'aigües negres dels banys químics que duen instal·lats;
− Atès que no existeixen llocs habilitats al municipi per a la gestió correcta d'aquestes aigües
i que la mala gestió d’aquestes pot provocar efectes nocius per al medi ambient, a part
d'embrutar espais públics del municipi;
− Atès que l'Ajuntament disposa d'un aparcament al polígon industrial amb les condicions
necessàries (llum, aigua i xarxa de clavegueram) per a la instal·lació d'un punt net per a
autocaravanes;
−Atès que, per donar servei a totes les persones locals i visitants que disposen
d'autocaravanes o de furgonetes modificades, es creu necessària la instal·lació d'aquest punt
net al polígon, on puguin buidar directament a la xarxa de clavegueram les aigües brutes de
les caravanes, netejar els WC químics i carregar aigua neta als dipòsits;
− Atès que, per a poder instal·lar aquest punt, es necessita el subministrament d'una
columna per a buidatge d'aigües negres i recàrrega d'aigua potable, amb pagament via
targeta de crèdit; i un embornal amb fotocèl·lula per a buidatge d’aigües grises;”
Des del Grup Municipal de Ciutadans Ciutadella, creim que és insuficient la creació
únicament d'un “punt net d’àrea d’autocaravanes”.
Presentam aquesta moció perquè l'Ajuntament habiliti una àrea de servei per a
autocaravanes, i que hi inclogui, en aquest, un “punt net d’àrea d’autocaravanes.”
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El Congrés dels Diputats va aprovar el passat 18 de novembre del 2020 una proposició NO
de llei presentada pel Grup Socialista per a fomentar la creació d'espais específics per a
autocaravanes, que no va tenir cap vot en contra.
Aquesta llei permetrà impulsar la creació d'espais d'autocaravanes per a aparcament i
pernoctació de la mà de comunitats autònomes i ajuntaments, i també permetrà realitzar un
estudi sobre la mobilitat de l'autocaravana amb la finalitat d'evitar possibles discriminacions
d'aquesta mena de vehicles pel fet de ser autocaravanes.
En concret, es proposen dos punts principals:
1. Promoure i fomentar, juntament amb els ajuntaments i les comunitats autònomes,
l'habilitació d’espais específics per a autocaravanes.
2. Realitzar un estudi per a analitzar tots aquells aspectes normatius relacionats amb la
mobilitat en autocaravana, a fi que serveixi de suport per als ajuntaments i les seves
possibles regulacions a través d'ordenances, per a no incórrer en alguna mena de
discriminació respecte a aquesta mena de vehicles.
Quan proposam la creació d'àrees de servei per a autocaravanes, ens referim, bàsicament, a
habilitar un lloc on les autocaravanes poden buidar els depòsits d'aigües grises i negres i
omplir el depòsit d'aigua, a més de possibilitar-los la pernoctació per un temps limitat.
Les àrees de servei per a autocaravanes NO han de ser considerades una zona d'acampada,
ni un càmping encobert, sinó una zona de pas i parada tècnica que possibiliti poder visitar la
població i els llocs d'interès, i que s’hi restringeixi la permanència a un màxim de 48-72
hores. Es tracta de complementar l'activitat dels càmpings i facilitar l'arribada de les
autocaravanes fins a la seva destinació. Les llargues estades, com sempre, hauran
d'efectuar-se en els càmpings.
La seva creació pot suposar un mínim finançament en cas d'habilitar a aquest efecte una part
d'un aparcament existent o una zona amb preses de llum i d’aigua.
L'usuari de l'autocaravana necessita en els seus viatges, entre d’altres: serveis comuns,
subministraments d’aigua potable i llocs per al buidatge ecològic d'aigües residuals.
Com a conseqüència, les àrees per a autocaravanes actuen com a reclam. Les rutes de
viatge es preparen en funció de la localització d'àrees d'autocaravanes, i solen ser les
localitats que en disposen les triades per a etapes de descans, compres, etc.
Com bé es descriu en diferents publicacions, el turisme d'autocaravanes impulsa el següent:
o extensió de la temporada turística,
o dinamització de les zones rurals,
o difusió del patrimoni històric, gastronòmic, paisatgístic i de la cultura
o i potenciació del comerç local.
Per açò, parlam d'una modalitat de turisme totalment sostenible. Les autocaravanes són
itinerants enfront de les construccions arquitectòniques que romanen, per la qual cosa el seu
impacte en el territori és molt menor. A més, pot suposar un augment en la facturació per a
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alguns negocis com les gasolineres, els supermercats, les associacions d'agricultors i el
comerç local en general.
En conclusió, es pot assegurar que la posada en marxa d'una àrea de servei al municipi
suposa un impuls a tot el sector turístic, i la dinamització i difusió de tot el patrimoni de
Ciutadella.
De fet, durant l'any passat diferents municipis d'Espanya van crear o tenen ara en projecte la
creació d'àrees de servei per a autocaravanes.
Un dels molts exemples es recull en la notícia publicada pel portal EUROPAPRESS, el 17 de
juny de 2020:
“L'Ajuntament de Terol ha obert aquest dimecres, 17 de juny, una zona d'aparcament per a
autocaravanes, actuació finançada al 50 per cent per la Unió Europea a través dels fons
FEDER, en el marc de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI)”.
“La zona està preparada per a acollir un màxim de 30 autocaravanes. Les obres d'aquest
aparcament d'autocaravanes van sortir a licitació per un preu base de 53.441,8 euros, amb
l’IVA inclusivament, i al moment oportú es van presentar dues ofertes, de les quals va resultar
seleccionada per la mesa de contractació l'empresa CONVAPE, amb un preu de 47.829,19
euros, amb l’VA inclusivament”.
Per aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans presenta al Ple de l'Ajuntament de
Ciutadella la moció següent:
1. Instar l'equip de Govern a cercar i habilitar una àrea de servei per a autocaravanes el més
a prop possible del nucli urbà de Ciutadella.
2. Instar l'equip de govern a estudiar i sol·licitar finançament a través dels fons FEDER, en el
marc de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI), per a la creació
d'una àrea de servei per a autocaravanes; i realitzar la memòria tècnica per a valorar la
inversió.”
Intervencions
Intervé la senyora Bagur Benejam per a dir que l’equip de govern demana el vot separat dels
dos punts de la moció i demana incloure una esmena al punt 1r de la moció en el sentit
següent: «Instar l’equip de govern a estudiar i seguir treballant per a trobar i habilitar una
àrea de servei per a autocaravanes el més proper possible al nucli urbà de Ciutadella.»
(https://vimeo.com/504265835#t=1h55m25s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/504265835#t=1h59m40s)
Intervé el senyor Carrasco González, que diu que accepten l’esmena proposada per l’equip
de govern. (https://vimeo.com/504265835#t=2h00m35s)
Acord
Es fa la votació separada dels dos punts de la moció.
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Se sotmet el primer punt esmenat de la moció a votació, que S’APROVA per unanimitat (20
vots a favor dels membres presents, dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple.)
Se sotmet el segon punt de la moció a votació, que NO S’APROVA per vuit (8) vots a
favor (3 Cs i 5 PP): els del senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume
ANGLADA BAGUR, la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ, el senyor Antonio Luis JUANEDA
CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR
OLIVER, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS i la senyora María Antonia
TALTAVULL FERNÁNDEZ; i dotze (12) vots en contra (6 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 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.
16. Precs i preguntes (https://vimeo.com/504265835#t=2h02m19s)
Intervé l’alcaldessa per a comentar que a continuació es duran a terme els precs; i que les
preguntes presentades pel Grup Municipal Popular i pel Grup Municipal Ciudadanos seran
contestades per escrit, així com ho van acordar a la Junta de Portaveus.
(https://vimeo.com/504265835#t=2h02m20s)
Es dóna compte dels precs següents:
Precs
1. Prec del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic número
001114, de dia 20 de gener de 2021: (https://vimeo.com/504265835#t=2h04m18s)
«PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL PLE DE
L’AJUNTAMENT, RELATIU AL PADRÓ D’HABITANTS
El mes passat vam demanar informació sobre empadronaments al nostre municipi
d’habitatges on hi hagués mes d’11 persones empadronades; i la nostra sorpresa va ser que
a la Casa d’Acollida Municipal hi havia empadronades 84 persones. I també vam poder
observar habitatges amb fins a 24 persones empadronades. Així mateix, a diversos hotels
que estan tancats hi havia també un nombre elevat d’empadronats.
La formació, l’actualització, la revisió i la custòdia del Padró Municipal correspon a
l’Ajuntament, d’acord amb les normes aprovades.
La normativa és molt clara en aquest aspecte:
Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución
de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la
Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones
técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal. Publicada a (BOE 2
mayo 2020)
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3.2 Empadronamiento en establecimientos colectivos. Cuando el alta se produzca en un
establecimiento colectivo (residencias, conventos, etc.) la autorización deberá ser suscrita
por la persona que ostente la dirección del mismo. En estos casos se hará constar en el
apartado «tipo de vivienda» de la hoja padronal la mención «colectiva». En los demás casos,
el tipo de vivienda es «familiar».
3.3 Empadronamiento en infraviviendas y de personas sin domicilio. Como se ha indicado
anteriormente, el Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del
municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente
de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las
circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. En
consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total
de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón.
Articulo 8. El Ayuntamiento podrá comprobar la veracidad de los datos consignados por los
vecinos, exigiendo al efecto la presentación de los documentos que acrediten su identidad y
el domicilio en el municipio, que se definen en los apartados correspondientes de esta
Resolución.
Per tot açò, el Grup Municipal del Partit Popular presenta el prec següent:
Que es faci una revisió del Padró Municipal, així com ho estableix la normativa relativa al
padró d’habitants
Ciutadella, 20 de gener de 2021
Maria Antònia Taltavull Fernández
Regidor/a del Grup Municipal del Partit Popular»
Es fa constar que, per problemes tècnics, dona compte del prec del Grup Municipal
Popular la regidora senyora Pons Torres.
Intervé la senyora Gener Marquès (https://vimeo.com/504265835#t=2h05m35s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/504265835#t=2h06m40s)
1. Preguntes presentades pel Grup Municipal Ciudadanos, amb registre d’entrada
telemàtic 001039, de dia 19 de gener de 2021:
«El mes de novembre del 2019 vam demanar al regidor de Neteja Viària per quin motiu els
contenidors soterrats de la plaça Sant Antoni no estaven en funcionament i el regidor, el Sr
Andreu Cardona, va contestar que: “ Aquests contenidors es van comprar el 2017 i estan en
garantia encara, i per aquest motiu es va fer un requeriment a l’empresa que ens els va
subministrar perquè els poguessin substituir o els poguessin reparar. L’empresa va contestar
negativament a aquest requeriment i ara estam en procés d’interposar una denúncia a
l’Oficina de Consum del Govern Balear.”
Passat ja un any d’aquesta situació, volem fer les preguntes següents:
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1. S’ha interposat la denúncia davant l’Oficina del Consumidor del Govern Balear?
Si es que sí, en quina data es va registrar la denúncia?
2. Té una resolució de la denúncia aquest ajuntament o encara n’estam pendents?
3. Si es que sí; ens pot explicar quina és la solució que es proposa pel que fa als contenidors
soterrats de la plaça Sant Antoni i que faran respecte a açò?
Isa León Martínez
Regidora de Ciutadans Ciutadella.»
2. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 001114,
de dia 20 de gener de 2021:
[Les preguntes 2.1. i 2.2. són traduïdes del castellà al català.]
2.1. PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL
PLE DE L'AJUNTAMENT, RELATIVES AL DESPLEGAMENT D'UNA XARXA DE FIBRA
ÒPTICA EN DIVERSOS NUCLIS DE POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE CIUTADELLA, ENTRE
AQUESTS EL CENTRE HISTÒRIC I DETERMINADES ZONES DE CIUTADELLA
Tots som conscients que les comunicacions constitueixen un dels sectors més dinàmics de
l'economia i un dels que més poden contribuir al creixement, a la productivitat, a l’ocupació i,
per tant, al desenvolupament econòmic i al benestar social, i afecten directament el cercle de
protecció dels interessos generals. Per tant, l'evolució tecnològica implica l'extensió de
xarxes de nova generació, i fan necessari que els poders públics n’impulsin i en facilitin el
desplegament.
La Secretaria d'Estat per a la Societat de la Informació i l'Agenda Digital, mitjançant resolució
del 16 d'abril de 2018, va convocar ajudes per a la realització de projectes en el marc del
programa d'Extensió de la Banda Ampla de Nova Generació, amb la finalitat d'accelerar
l'extensió de la cobertura de les xarxes públiques de comunicacions electròniques capaces
de proporcionar serveis de banda ampla d'alta o molt alta velocitat a les zones sense
cobertura actual, entre les quals es troben diversos nuclis de població del municipi de
Ciutadella, com són el centre històric i altres zones de Ciutadella.
Dit l'anterior, el Grup Municipal del Partit Popular presenta les preguntes següents:
- L'Ajuntament de Ciutadella té previst accelerar i ordenar el desplegament de la xarxa de
fibra òptica en els diferents nuclis de poblacions de Ciutadella; entre aquests, el centre
històric?
Si la resposta és que sí, amb quin?
Si és que no: per quin motiu?
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- Tenint en compte que el desplegament de fibra òptica pot realitzar-se utilitzant les
infraestructures subterrànies existents i les infraestructures interiors de telecomunicacions
dels edificis que compten amb aquestes, i que ja no es necessita la xarxa de coure,
l'Ajuntament de Ciutadella té intenció de retirar-ho de les façanes, i contribuir, amb açò, a la
millora de la qualitat del paisatge urbà de Ciutadella?
Si la resposta és sí: quan tenen previst dur-ho a terme?
- L'Ajuntament de Ciutadella ha subscrit o té intenció de subscriure algun conveni de
col·laboració amb alguna xarxa de telefonia per a dur a terme aquests treballs?
Si la resposta és que sí: amb quina?
Si és que no: per quin motiu?
Ciutadella, 13 de gener de 2021
Blanca de Olivar Oliver
Regidora del Grup Municipal del Partit Popular
2.2. PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL
PLE DE L'AJUNTAMENT, RELATIVES A LA SITUACIÓ DE LA CASA D'ACOLLIDA I DE
SA VINYETA A CIUTADELLA
És per tots conegut que sa Vinyeta i la Casa d'Acollida duen a terme una labor encomiable
en acollir en les seves instal·lacions un gran nombre de persones vulnerables i sense sostre.
La greu situació econòmica a causa de la COVID-19 no ha fet més que augmentar el nombre
de persones que es veuen abocades a acudir a aquests centres d'acolliment, en haver perdut
l’habitatge o no poder-ne pagar el lloguer i haver-se quedat sense cap treball o tots els
membres del mateix nucli familiar.
Dit l'anterior, el Grup Municipal del Partit Popular presenta les preguntes següents:
1. Si ens poden informar del nombre de persones que són acollides a sa Vinyeta i a la Casa
d'Acollida.
2. Si la situació de crisi causada per la COVID-19 ha provocat que tots dos centres no puguin
respondre a totes les peticions d'acolliment rebudes.
Si és que sí, quines mesures han pres?
3. Si hi ha mes peticions en els pròxims mesos, l'Ajuntament té alguna alternativa?
Si la resposta és sí, com i on se situaran?
Si la resposta és no, per quin motiu?
Ciutadella, 13 de gener de 2021
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Blanca de Olivar Oliver
Regidora del Grup Municipal del Partit Popular

2.3. «PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AMB
RELACIÓ A LA INCIDÈNCIA DE COVID-19 A CIUTADELLA
Degut a la gran incidència de Covid-19 després des les passades festes de Nadal, Cap d’Any
i Reis, i atès que el municipi de Menorca on aquesta incidència és més elevada és Ciutadella,
els regidors del Partit Popular consideram que s’ha de facilitar informació a l’oposició sobre
les possibles causes d’aquesta incidència, els motius que la poden haver provocada i les
mesures adoptades per a la prevenció.
Per açò, el Grup Municipal del Partit Popular presenta les preguntes següents:
1. Hi va haver un dispositiu policial especial de prevenció de la Covid-19 durant les festes de
Nadal, Cap d’Any i Reis?
2. Si és que si, quin n’és el detall, amb indicació d’efectius, d’horaris, de mesures, etc?
3. Si és que no, per quin motiu?
4. Hi va haver informadors sobre les precaucions a adoptar amb relació a la covid-19 durant
les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis?
5. Si és que sí, quin és el detall d’aquest dispositiu, amb indicació del personal, dels horaris,
de les mesures, etc.?
6. Si és que no, per quin motiu?
7. Quantes denúncies i sancions es van interposar durant aquests dies de festes?
8. Quantes informacions sobre la covid-19 van donar aquests dispositius especials als
ciutadans?
9. Hi va haver un protocol de coordinació entre les diferents forces de seguretat durant
aquests dies de festes?
Ciutadella de Menorca, 20 de gener de 2021
Juana Mari Pons Torres
Regidora del Grup del Partit Popular
3. Preguntes del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic
número 001172, de dia 20 de gener de 2021:
“Les següents preguntes, referents als locals arrendats que hi ha a la plaça de la Llibertat,
peixateries i carnisseries.
1. De quants de locals i/o espais es disposa per poder ser llogats a la plaça de la
Llibertat (peixateria, carnisseria, mercadets…?
2. Actualment, hi ha algun espai o local sense arrendar? Si és que sí: quants i quins
són?
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3. N’hi ha alguns que tenen deutes en concepte de quotes de lloguer mensuals? Si es
que sí, quants n’hi ha, i de quin import és el deute de cadascun?
4. Quines gestions es poden fer i/o es fan per solucionar aquest deute?
5. Hi ha alguna clàusula als contractes d’arrendament d’obligació al pagament per
mantenir el lloc llogat a la plaça? Si es que sí, es compleix? Si es que NO, quin és el
procés que se segueix en cas de impagament?
6. Els contractes d’arrendament d’aquests locals son antics o actuals?
Isabel León Martínez
Regidora del Grup Municipal Cs Ciutadella”
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/1FvWkHfmmnUBLWcLJlKKSLXaAAKIHsvjT?
usp=sharing
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s’indiquen, aquests es reprodueixen a la
plataforma Vimeo.
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