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Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 2/2019
Caràcter: ordinari
Dia: 21 de febrer de 2019
Hora: de 19 a 22 h en primera convocatòria
Lloc: Saló Gòtic de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Assistents
Alcaldessa presidenta:

Sra. Joana Maria Gomila Lluch

(PSM MxM)

1r tinent d'alcalde:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
2a tinent d’alcalde:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
3a tinent d'alcalde:
Regidor:
Regidor
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:
Regidor:

Sr. José Antonio Juaneda Mercadal (IND)
Sra. Marta Marquès Seguí (IND)
Sr. José López Bosch (IND)
Sr. Oriol Baradad Baldomà
Sra. Laura Anglada Seara (IND)
Sra. Noemí Camps Villalonga
Sra. Maria Alexandra Moll Taltavull
Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
Sr. Joan Salord Justo (IND)
Sra. Natividad Isidora Benejam Bagur
Sr. Sergio Servera Moreno
Sr. Sebastià Servera Moll
Sra. María Asunción Pons Fullana
Sr. Juan David Benejam Escanellas
Sra. Raquel Pericás Negrete
Sr. Adolfo Vilafranca Florit
Sr. Juan Carrasco Domingo
Sr. José Felipe Negrete Caballero
Sr. Diego Pons Pons

(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(GxC)
(GxC)
(GxC)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(UPCM)
(no-adscrit)

Secretària:
Interventora:

Sra. Caterina Barceló Martí
Sra. Elvira Capó García

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

Sr. Juan Triay Lluch

(UPCM)
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Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple extraordinari del 24-01-2019).
(https://vimeo.com/320429153#t=00m12s)
2. Comunicacions d’Alcaldia. (https://vimeo.com/320429153#t=00m47s)
3. Proposta conjunta de tots els grups municipals de l’Ajuntament de Ciutadella de
Menorca de donar suport a la petició feta pel col·lectiu per a l’equitat de 0-3 anys i
d’instar la Conselleria d’Educació de Govern Balear que es posin en marxa les
mesures aprovades pel Parlament de les Illes Balears (exp. 2019/001206).
(https://vimeo.com/320429153#t=04m19s)
4. Proposta d’adhesió al manifest de l’AECC de Balears, de llegir-lo al Ple Municipal; i
de donar suport i col·laboració a la campanya de l’AECC (exp. 2019/000723).
(https://vimeo.com/320429153#t=31m39s)
5. Proposta d’aprovació del manifest per al Dia Internacional de la Dona i l’equitat de
gènere (exp. 2019/001363). (https://vimeo.com/320429153#t=38m27s)
6. Proposta d’aprovació de la nova catalogació de les platges del terme municipal de
Ciutadella 2019 (exp. 2019/000597). (https://vimeo.com/320429153#t=47m11s)
7. Proposta d’aprovar el conveni per a l’adquisició de la finca situada al c/ Tres
Alqueries s/n, qualificada com a sistema general d’equipament públic d’ús docent, i
l’aprovació del pagament del seu valor en anualitats (exp. 2019/001315).
(https://vimeo.com/320429153#t=50m43s)
8. Proposta d’aprovar el conveni per a l’adquisició de la finca situada al carrer de Sant
Antoni Maria Claret 34-36, cantonada amb l’av. Camí de Maó, qualificada com a sòl
viari, i pagament del seu valor en anualitats (exp. 2019/001316).
(https://vimeo.com/320429153#t=54m55s)
9. Proposta d’aprovar el conveni per a l’adquisició de la finca situada a la parcel·la 142
del pol. 1 situada al camí Tres Alqueries, qualificada com a sistema general
d’equipaments docents, clau 7, i pagament del seu valor en anualitats (exp.
2019/001399). (https://vimeo.com/320429153#t=58m44s)
10. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre l’escola d’hostaleria (exp.
2019/001485). (https://vimeo.com/320429153#t=1h00m50s)
11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a l’ocupació il·legal d’habitatges
(exp. 2019/001500). (https://vimeo.com/320429153#t=1h39m07s)
12. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a l’estat dels pous i de les sínies
de Ciutadella (exp. 2019/001582). (https://vimeo.com/320429153#t=1h49m43s)
13. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM)
relativa a evitar l’ús d’elements de plàstic per ambientar els diferents actes i
esdeveniments
que
s’organitzin
al
municipi
(exp.
2019/001532).
(https://vimeo.com/320429153#t=1h55m22s)
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14. Precs i preguntes. (https://vimeo.com/320429153#t=1h59m12s)
Precs (https://vimeo.com/320429153#t=1h59m12s)
Preguntes (https://vimeo.com/320429153#t=2h36m51s)

Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple extraordinari del 24-01-2019)
(https://vimeo.com/320429153#t=00m12s)
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 extraordinària de dia 24 de gener de
2019.
Acord
En no haver-hi cap cosa a objectar, se sotmet l’acta a votació, que S’APROVA per denou (19)
vots a favor (6 PSM MxM, 4 PSOE, 3 GxC, 5 PP i 1 del regidor no-adscrit): els de la Senyora
Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor José Antonio JUANEDA MERCADAL, la
senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD
BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la
senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS,
el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor
Sergio SERVERA MORENO, el senyor Sebastià SERVERA MOLL, la senyora María Asunción
PONS FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel
PERICÁS NEGRETE, el senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT, el senyor Juan CARRASCO
DOMINGO i el senyor Diego PONS PONS; i una (1) abstenció de vot (UPCM): la del senyor
José Felipe NEGRETE CABALLERO.
2. Comunicacions d’Alcaldia (https://vimeo.com/320429153#t=00m47s)
La secretària dóna compte de les comunicacions d’Alcaldia següents:
2.1. Resolució de l’Alcaldia número 7, de 25 de gener de 2019, per la qual la batlessa
assumeix les competències que té delegades a la senyora regidora Marta Marquès Seguí de
dia 25 de gener a dia 10 de febrer per la seva absència (exp. 2015/006005).
[Publicada al BOIB número 14 de dia 31 de gener de 2019]

2.2. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió de dia 30 de gener de 2019, per la qual
s’aprova la relació de factures número 1/2019 de crèdit reconegut per un import brut de
101.642,81 € (exp. 2019/000916).
2.3. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió de dia 6 de febrer de 2019, per la qual
s’aprova la relació de factures número 2/2019 de crèdit reconegut per un import brut de
126.400,95 € (exp. 2019/000917).

3

2.4. Acord de la Junta de Govern, de dia 6 de febrer de 2019, per la qual s’aprova la relació
de factures número 3/2019 de crèdit reconegut per un import brut de 21.967,19 € (exp.
2019/001177).
2.5. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió de dia 13 de febrer de 2019, per la qual
s’aprova la relació de factures número 4/2019 de crèdit reconegut per un import brut de
249.794,69 € (exp. 2019/001482).
2.6. Acord de la Junta de Govern, de dia 20 de febrer de 2019, per la qual s’aprova la relació
de factures número 5/2019 de crèdits reconeguts per un import brut de 26.037,59 € (exp.
2019/001751).
2.7. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió de dia 20 de febrer de 2019, per la qual
es va aprovar, i també pagar, al senyor Domingo Enrich Mascaró, la factura de l’any passat,
de data 9 d’abril del 2018, en concepte de confecció dels plànols del Teatre Municipal des
Born de PDF a Autocad per un import de 1.543,96 € (exp. 2018/010940).
2.8. Acord de la Junta de Govern, de dia 20 de febrer de 2019, d’aprovar la factura que va
presentar Acústic Menorca SL per un import de 3.498,11 €, de data del 18 de gener del 2018,
corresponent a la sonorització del Concert de Nadal del 2017 (exp. 2018/010942).
2.9. Donar compte del compliment de l’obligació de retre informació al Ministeri d’Hisenda
sobre l’execució del quart trimestre del pressupost del 2018 amb un resultat de compliment
de l’objectiu d’estabilitat i també de compliment de la Regla de despesa.
2.10. Donar compte que es va retre la informació al Ministeri d’Hisenda del període mitjà de
pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre del 2018, amb un resultat de 7,13
dies.
Els presents acorden que en queden assabentats.
3. Proposta conjunta de tots els grups municipals de l’Ajuntament de Ciutadella de
Menorca de donar suport a la petició feta pel col·lectiu per a l’equitat de 0-3 anys i
d’instar la Conselleria d’Educació del Govern Balear que es posin en marxa les
mesures aprovades pel Parlament de les Illes Balears (exp. 2019/001206)
(https://vimeo.com/320429153#t=04m19s)
L’alcaldessa dóna compte de la proposta conjunta de tots els grups municipals de
l’Ajuntament de Ciutadella —signada pel portaveu del grup municipal PSM Més, per la
portaveu del grup municipal PSOE, pel portaveu del grup municipal PP, pel portaveu suplent
del grup municipal Gent per Ciutadella i pel portaveu del grup municipal UPCM—,
dictaminada favorablement per la unanimitat dels membres assistents a la Comissió
Informativa Socioeducativa en sessió ordinària de dia 8 de febrer de 2019, que diu:
«El passat dia 23 de gener de 2019 alguns membres del Col·lectiu per l'equitat de 0-3 anys
van presentar davant la Comissió Executiva del Patronat Municipal d'Escoles Infantils i
l'alcaldessa de l'Ajuntament de Ciutadella el document següent de mesures urgents per a
l’equitat de 0-3 anys, demanant el suport de l'Ajuntament de Ciutadella a la seva petició:
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"El dia 8 de febrer de 2018 el conseller d’Educació es va comprometre amb els representants
dels professionals i de les famílies d’escoletes de les quatre illes i davant d’UNICEF a
incloure l’alumnat del 1r cicle d’educació infantil com a possibles beneficiaris dels ajuts
individuals de menjador del curs 2018-19.
El dia 22 de maig de 2018 el Plenari del Parlament de les Illes Balears aprovà per majoria
instar el Govern a:
•
•
•
•

Incloure en la convocatòria ordinària d'ajuts individuals de menjador per al curs 20182019 els infants de 0-3 anys de les escoletes públiques i privades.
Articular ajudes per a l’escolarització per a l’alumnat de 1r cicle d’educació infantil
d'escoletes públiques i privades.
Dotar els equips d'atenció primerenca per al curs 2018-19 fins a assolir un total de 84
professionals amb un determinat criteri objectiu, amb l’increment, així, de 17
professionals en la dotació.
Posar en marxa la creació de 1.000 places públiques per a infants de 0 a 3 anys.

El dia 30 de juliol de 2018 la Comissió Tècnica 0-3, creada per la Conferència de Presidents,
aprovà un document que es va fer arribar al Govern i on se l’instava a protegir la primera
infància mitjançant les següents “MESURES URGENTS D’EQUITAT ALS 0-3”:
• Incloure l’alumnat de 1r cicle d’educació infantil com a possibles beneficiaris dels
ajuts de menjador del curs 2018-19.
• Articulació d’ajuts a l’escolarització (bonificacions, beques,..) per a l’alumnat
d’escoletes públiques i privades.
• Ampliar els equips d’atenció primerenca fins a 84 places (amb l’augment de 17
professionals).
• Posar en marxa la creació de 1.000 places públiques.
Tanmateix, el setembre del 2018 el curs començà sense comptar amb cap de les mesures
d’equitat a 0-3 compromesa pel conseller el 8 de febrer de 2018, ni les acordades pel Plenari
del Parlament dia 22 de maig, proposades també per la Comissió Tècnica 0-3 el 30 de juliol.
El dia 18 de desembre de 2018 el Plenari del Parlament acordà de forma unànime incloure
dins els pressuposts del 2019 partides compromeses per a les mesures d’equitat ja
acordades pel mateix Parlament el 22 de maig, i les proposades també per la Comissió
Tècnica 0-3, inclosa una partida per incentivar la reconversió de les guarderies en escoletes
autoritzades.
En els pressuposts de 2019 van quedar incloses per acord unànime les partides següents:
- SECCIÓ 13. PROGRAMA 421K. SUBCONCEPTE 48021. Import: 900.000 €
Dotació de convocatòria d’ajuts individuals del menjador d’escoletes públiques
(630.000 €) i d’escoletes privades (270.000 €)
- SECCIÓ 13. PROGRAMA 421K. SUBCONCEPTE 46000. Import: 900.000 €
Bonificacions, beques i ajuts per a l’escolarització a escoletes públiques d’alumnat de
famílies amb rendes baixes.
- SECCIÓ 13. PROGRAMA 421K. SUBCONCEPTE 48000. Import: 399.168 €
Bonificacions, beques i ajuts per a l’escolarització a escoletes privades d’alumnat de
famílies amb rendes baixes.
- SECCIÓ 13. PROGRAMA 422. Import 850.000 €
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Ampliació de 18 professionals als equips d’atenció primerenca.
- SECCIÓ 13. PROGRAMA 421K. SUBCONCEPTE 46000. Import 1.000.000 €
Posar en marxa la creació de 1.000 places d’escoletes públiques.
- SECCIÓ 13. PROGRAMA 421K SUBCONCEPTE 48000. Import 325.000 €
Ajuts per a iniciar la reconversió de guarderies en escoletes autoritzades.
Per tot açò, instam el conseller d’Educació perquè faci efectives les mesures urgents
d’equitat que el Parlament ja ha validat dues vegades; l’última, amb l’assignació de forma
unànime del pressupost necessari a cada una d’aquestes.
L’interès superior dels infants ha de prevaler ja!"
Atès que tots els partits polítics de l'Ajuntament de Ciutadella han donat suport sempre a les
millores necessàries per als més petits de la nostra població;
Atès que algunes d'aquestes peticions ja van ser aprovades per unanimitat al Ple de dia 1603-2017; en aquell ple ja es demanava la possibilitat que els infants de 0-3 anys poguessin
comptar amb ajudes de menjador escolar i que s'incrementàs la dotació de personal dels
equips d'atenció primerenca;
Per tot l'exposat abans
Propòs:
Donar suport a la petició feta pel col·lectiu per a l'equitat de 0-3 anys i instar la Conselleria
d’Educació del Govern Balear perquè es posin en marxa les mesures aprovades pel
Parlament de les Illes Balears i de les que ja tenen consignació pressupostària per al 2019:
• Incloure l’alumnat de 1r cicle d’educació infantil com a possibles beneficiaris dels
ajuts de menjador del curs 2018-19.
• Articulació d’ajuts a l’escolarització (bonificacions, beques...) per a l’alumnat
d’escoletes públiques i privades.
• Ampliar els equips d’atenció primerenca fins a 84 places (augment de 17
professionals).
• Posar en marxa la creació de 1.000 places públiques.
Intervencions
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/320429153#t=10m03s)
Intervé el senyor Pons Pons (https://vimeo.com/320429153#t=13m58s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/320429153#t=14m15s)
Intervé el senyor Pons Pons (https://vimeo.com/320429153#t=15m26s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch, per aclarir que es vota un únic punt, que
considera diferents actuacions, i el que es proposa és que el Ple acordi l’adhesió a la
proposta presentada. (https://vimeo.com/320429153#t=16m20s)
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/320429153#t=22m38s)

6

Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/320429153#t=23m55s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/320429153#t=25m18s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/320429153#t=26m55s)
Intervé el senyor Pons Pons (https://vimeo.com/320429153#t=29m47s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/320429153#t=30m27s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per denou (19) vots a favor (6 PSM MxM,
4 PSOE, 3 GxC, 5 PP i 1 UPCM): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch,
el senyor José Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el
senyor José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura
ANGLADA SEARA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra
MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan
SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio
SERVERA MORENO, el senyor Sebastià SERVERA MOLL, la senyora María Asunción
PONS FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel
PERICÁS NEGRETE, el senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT, el senyor Juan CARRASCO
DOMINGO i el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO; i una (1) abstenció de vot del
regidor no-adscrit: senyor Diego PONS PONS.
4. Proposta d’adhesió al manifest de l’AECC de Balears, de llegir-lo al Ple Municipal; i
de donar suport a la campanya de l’AECC i col·laborar-hi (exp. 2019/000723)
(https://vimeo.com/320429153#t=31m39s)
L’alcaldessa, la senyora Gomila Lluch, dóna compte de la proposta d’Alcaldia, de dia 6 de
febrer de 2019, dictaminada —favorablement per la unanimitat dels membres assistents— a
la Comissió Informativa Socioeducativa en sessió ordinària de dia 8 de febrer de 2019, i que
diu:
«Atès que, en data del 16-01-2019 i amb registre d’entrada núm. 000885, l’AECC-CONTRA
EL CÀNCER ha presentat una instància mitjançant la qual comunica que el dia 4 de febrer se
celebra el Dia Mundial contra el Càncer, i que durant tot el mes l'Associació Espanyola
Contra el Càncer (AECC) es mobilitzarà perquè les persones diagnosticades sentin que no
estan soles, i els mostrarà el nostre compromís i el de tota la societat en la seva lluita;
Atès que l'AECC ha demanat comptar amb el suport de l'Ajuntament de Ciutadella per dur a
terme les següents d'activitats:
- La col·locació a la façana de l'Ajuntament d'una pancarta commemorativa del Dia mundial
Contra el Càncer, a partir de dia 4 de febrer i durant la setmana principal de la campanya, fins
al dia 10 de febrer.
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- Lectura del manifest de l'AECC balears, en el qual es defensen els drets dels malalts de
càncer, amb l'objectiu de fer visible l'impacte d'aquesta malaltia, en el Ple que l'Ajuntament
celebri durant la setmana principal de la campanya o durant un dels plens del mes de febrer.
- Acollir l'exposició itinerant sobre realitat emocional que presentarà l'AECC per conscienciar
la societat sobre l'impacte emocional que es deriva d'un diagnòstic de càncer i la importància
d'una atenció psicològica de qualitat durant totes les fases de la malaltia i per a tots els
afectats, malalts i familiars;
Atès que el suport als malalts i a les seves famílies perquè tenguin una millor qualitat de vida,
juntament amb la importància de la prevenció i la investigació en la lluita contra el càncer, és
un dels objectius de l'AECC, i la col·laboració de les administracions en aquesta campanya
de conscienciació és fonamental per aconseguir-ho i per continuar donant resposta a totes
les persones diagnosticades amb aquesta malaltia;
Atès que els dies 7 i 8 de febrer l'Ajuntament de Ciutadella va acollir l'exposició itinerant
sobre la realitat emocional i la setmana del 4 al 10 de febrer romandrà col·locada a la façana
de l'Ajuntament la pancarta commemorativa del Dia mundial Contra el Càncer;
És per tot açò que
PROPÒS:
Adherir-nos al manifest de l'AECC Balears, i llegir-lo al Ple Municipal del mes de febrer, donar
suport a la campanya de l'AECC i col·laborar-hi.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER
QUATRE DE FEBRER DE DOS MIL DENOU
MANIFEST AECC BALEARS
El càncer és la segona causa de mort al món: 9 milions de morts el 2015. A Espanya, és la
primera causa de mort en homes (65.000) i la segona en dones (41.000). A Mallorca és la
segona causa de mortalitat, després de les malalties cardiovasculars: el 2012 van morir per
càncer 657 dones i 1.042 homes.
És evident, per tant, que el càncer és un problema de salut molt important. Sempre tenint
com a referència d'obligat compliment les recomanacions incloses en el "Codi Europeu
contra el Càncer", subratllam algunes actuacions preferents:
• En prevenció:
✓ El 40% dels càncers es poden evitar amb estils de vida saludables: alimentació
adequada i exercici físic per corregir la tendència a l'obesitat, evitar o eliminar hàbits
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tòxics (tabac i abús d'alcohol), i una adequada cultura del sol. L'educació des de la
infància en aquestes actituds és fonamental.
✓ El diagnòstic precoç dels càncers de mama femenina, còlon-recte i coll d'úter és
altament eficaç i eficient. La participació en els programes en aplicació a la
Comunitat Autònoma és extremadament recomanable i ha de ser promoguda. És
prioritari fer un seguiment dels resultats dels programes i mantenir-ne actualitzada
l’estructura.
• El diagnòstic i el tractament. Els procediments diagnòstics i terapèutics disponibles a la
Comunitat Autònoma són d'alta qualitat. Fer-los accessibles sense demores ni esperes a tots
els ciutadans és tasca inexcusable. L'equitat ha de ser incentivada.
• S'ha de garantir l'accés a les unitats de cures pal·liatives. Accions educatives sobre les
seves funcions i característiques han de ser abordades, tant en la població general com en la
sanitària.
• Que tots els malalts de càncer i les seves famílies comptin amb el suport social i
psicològic que necessitin forma part indispensable del procés d'atenció oncològic.

Perquè tot això sigui possible i millorable, donar el suport necessari i continuat a la
investigació és condició ineludible. Si no investigam no millorarem; i si no milloram, el càncer
continuarà en la primera línia de les amenaces contra la nostra salut.
Intervencions
Intervé la senyora Pons Fullana (https://vimeo.com/320429153#t=35m47s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/320429153#t=36m38s)
Intervé l’alcaldessa, la senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/320429153#t=36m51s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels 21
membres que, de fet i dret, componen aquest ple).
5. Proposta d’aprovació del manifest per al Dia Internacional de la Dona i l’equitat de
gènere (exp. 2019/001363) (https://vimeo.com/320429153#t=38m27s)
La senyora Anglada Seara, regidora delegada, dóna compte de la proposta de l’Àrea
Socioeducativa (Servei d’Igualtat), de dia 5 de febrer de 2019, dictaminada a la Comissió
Informativa Socioeducativa en sessió ordinària de dia 8 de febrer de 2019, amb els vots a
favor del PSM (2), del PSOE (1); i amb les reserves de vot del PP (2) i d’UPCM (1), que diu:
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«ASSUMPTE: APROVACIÓ DEL MANIFEST PER AL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
I L'EQUITAT DE GÈNERE
Atès que el proper dia 8 de març és el Dia Internacional de la Dona, l'Ajuntament proposa
aprovar el manifest següent:
"Ens trobam en un moment decisiu per als drets de les dones. Les desigualtats històriques i
estructurals que han generat opressió i discriminació surten a la llum com mai abans.
Des d’Amèrica Llatina fins a Àsia, passant per Europa, s’alça un missatge global a través de
les xarxes socials i de les mobilitzacions als carrers demanant que es produeixi un canvi
definitiu, i que no es tolerin ni les agressions sexuals, ni l’assetjament ni cap altre tipus de
discriminació. La lluita liderada per generacions de dones treu els seus fruits.
Tot i així, segueixen existint els valors i models masclistes que donen peu als desequilibris de
poder, on es fonamenten la discriminació i l’opressió de gènere.
Més de mil milions de dones de tot el món no tenen protecció jurídica davant la violència
sexual a la llar. La desigualtat salarial per raó de gènere en el món és del 23 % i arriba fins a
un 40 % a les zones rurals; i el treball no remunerat que realitzen moltes dones passa
desapercebut. La representació mitjana de la dona en els parlaments nacionals és encara
inferior a una quarta part, i en els consells d’administració és encara menor. Sense una acció
política veritable, milions de filletes patiran mutilació genital durant la pròxima dècada.
Tot i els compromisos i les lleis vigents, la persistència dels abusos sexuals i les
discriminacions per raó de gènere que afecten dones de totes les condicions i llocs d’origen
fan necessari adquirir un major compromís polític per assolir el major repte que tenim en
matèria de drets humans al món, amb paraules del secretari general de Nacions Unides. És
necessari un canvi polític que impregni els espais públics, la ciutadania, els llocs de feina, el
nostre oci, les nostres llars, les nostres relacions… i a nosaltres mateixos.
Des de l’Ajuntament de Ciutadella volem expressar el nostre suport en favor d’un canvi global
a partir de la nostra acció local: estem a punt d’aprovar el I Pla d’igualtat, treballam en estreta
col·laboració amb les associacions i entitats del nostre municipi que impulsen la igualtat de
gènere, organitzam múltiples activitats per sensibilitzar i conscienciar sobre la igualtat, i
fomentam accions per donar una resposta coordinada a les víctimes de la violència de
gènere.
En el Dia de la Dona volem fer un clam per felicitar, valorar, agrair i encoratjar a totes les
dones del món, i especialment les de la nostra ciutat, per la seva contribució i participació en
favor d’un municipi millor. Volem celebrar l’aportació de les dones a la nostra societat al llarg
de la història, i reconèixer el seu rol transformador i definitiu. I, alhora, volem expressar que
tenim empatia amb totes les possibles situacions d’injustícia, de discriminació i violència de
gènere que puguin patir, les quals són intolerables en el nostre projecte de ciutat educadora.
L’any 1999, quan Ciutadella va firmar la carta de ciutats educadores, ja vam adquirir el
compromís que la nostra ciutat seria un espai que oferiria els mateixos drets i les oportunitats
en condicions d'igualtat i de llibertat a tothom, i on tots i totes tinguem accés a la formació, a
l'entreteniment i al desenvolupament personal que la ciutat mateixa ofereix.
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Però dia 8 de març és una data no sols per aturar-se a reflexionar, sinó també, i més
especialment, per actuar.
Així que us animam perquè totes i tots ens demanem què podem fer nosaltres per la igualtat,
i ens hi comprometem, perquè construïm la ciutat entre tothom. Les nostres paraules,
l’actitud, el que consumim, els llibres que llegim, les pel·lícules que veim, els jocs dels
nostres infants, les cançons que escoltam, les cures cap a l’altre... Aquest és el nostre poder,
i també pot ser una llavor de canvi en un altre.
Des d’una visió de ciutat educadora, tots els racons i àmbits del municipi eduquen i formen la
ciutadania. I només podrem tenir una millor ciutadania en una ciutat que construeixi una
societat en igualtat.
Per tot açò,
MANIFESTAM:
— Que defensam una ciutat inclusiva i per a tothom; i, per açò, assumim el compromís polític
d’avançar en la defensa dels principis d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes
en el conjunt de les activitats i en la gestió externa que dugui a terme aquesta corporació, així
com en el seu funcionament i en la gestió interna.
— Que coordinarem i col·laborarem amb les diferents accions que, des de l’àmbit local, es
desenvolupin per promoure la igualtat real entre homes i dones, per crear, així, una xarxa i un
treball col·lectius amb un objectiu comú.
— Que afavorirem les vies de participació necessàries perquè les dones de Ciutadella
tenguin una presència activa en la vida ciutadana, d'acord amb la Llei d'igualtat 11/2016, de
28 de juliol, d'igualtat de dones i homes."
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l'anterior manifest.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/320429153#t=44m03s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/320429153#t=45m07s)
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/320429153#t=46m03s)
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Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels 21
membres que, de fet i dret, componen aquest ple).
6. Proposta d’aprovació de la nova catalogació de les platges del terme municipal de
Ciutadella 2019 (exp. 2019/000597) (https://vimeo.com/320429153#t=47m11s)
El senyor Baradad Baldomà, regidor delegat, dóna compte de la proposta de l’Àrea
d’Organització i Seguretat Ciutadana (Servei de Seguretat Ciutadana), de dia 25 de gener de
2019, dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió ordinària
de dia 7 de febrer de 2019, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vot (PP i
UPCM), que, una vegada esmenada de viva veu en sessió plenària pel regidor mateix, en el
punt d’acord de la proposta, en el sentit d’aclarir que les millores introduïdes fan referència al
Catàleg 2019, diu:
«Assumpte: Catalogació Platges 2019
- Atès que el Decret 2/2005, de 14 de gener, regulador de les mesures mínimes de seguretat
i protecció que han de complir les platges i zones de bany de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, BOIB núm. 8 del 2015, on s’estableix al CAPÍTOL DE DISPOSICIONS
GENERALS, article 4. Catàleg de les platges de les Illes Balears;
PROPOSA:
L’aprovació de la nova catalogació de les platges del terme municipal de Ciutadella,
juntament amb les millores introduïdes per a la temporada 2019, així com la remissió al
Servei d’Ordenació de la Direcció General d’Emergències, per a la seva incorporació al
Registre General.»
Intervencions
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/320429153#t=48m43s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/320429153#t=49m04s)
Intervé el senyor Baradad Baldomà (https://vimeo.com/320429153#t=49m18s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/320429153#t=49m055s)
Acord
Se sotmet la proposta esmenada a votació, que S’APROVA per quinze (15) vots a favor (6
PSM MxM, 4 PSOE, 3 GxC, 1 UPCM i 1 del regidor no-adscrit): els de la Senyora
Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor José Antonio JUANEDA MERCADAL, la
senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol
BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la senyora Noemí CAMPS
VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia
MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora
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BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO, el senyor Sebastià SERVERA
MOLL, el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO i el senyor Diego PONS PONS; i cinc
(5) abstencions de vot (PP): les de la senyora María Asunción PONS FULLANA, el senyor
Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, el senyor
Adolfo VILAFRANCA FLORIT i el senyor Juan CARRASCO DOMINGO.
7. Proposta d’aprovar el conveni per a l’adquisició de la finca situada al c/ Tres
Alqueries s/n, qualificada com a sistema general d’equipament públic d’ús docent, i
l’aprovació del pagament del seu valor en anualitats (exp. 2019/001315)
(https://vimeo.com/320429153#t=50m43s)
L’alcaldessa, la senyora Gomila Lluch; dóna compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
Seguretat Ciutadana, de dia 6 de febrer de 2019, dictaminada a la Comissió Informativa
d’Organització i Seguretat (Serveis Econòmics), en sessió ordinària de dia 7 de febrer de
2019, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vot (PP i UPCM), que diu:
«Atès que, en data del 16 d’abril de 2015, RE 005277, la Sra. E. P. L. sol·licita a l’Ajuntament
que s’iniciï l’expedient de preu just de la finca situada al c/ Tres Alqueries i amb número de
referència cadastral 1391906EE7219S0001OB, en tenir la mateixa la qualificació de
«Sistema General d’Equipament Públic, d’ús docent» (expedient número 2015/003242);
Atès que, com a conseqüència de la tramitació de l’expedient 2015/003242, la Junta de
Govern celebrada en data 25 d’abril de 2018 pren els acords basant-se en l’informe jurídic de
data del 12 d’abril de 2018, amb l’aprovació del full d’apreuament municipal de la finca
esmentada (1.011 m2), qualificada com a sistema general d’equipament públic d’ús docent,
situada al costat oest de l’escola Pintor Torrent, amb referència cadastral
1391906EE7219S0001OB, del terme municipal de Ciutadella de Menorca (finca registral
3.455), que es correspon amb l’informe de valoració emès per l’arquitecta municipal en data
del 15 de març de 2018, que fixa un valor de 625.465,26 euros, incloent-hi el 5 % de premi
d’afecció;
Atès que, en data del 18 de maig de 2018, la Sra. E. P. L. presenta escrit (RE 008502)
acceptant la valoració realitzada pels serveis tècnics municipals i aprovada per Junta de
Govern de data del 25-04-2018;
Atès que el pressupost de l’exercici 2019 considera una consignació pressupostària d’import
de 90.000,00 euros a l’aplicació 151.600.02 del pressupost de despeses, en concepte de
primer pagament per a l’adquisició d’aquesta finca, que s’articularà mitjançant conveni entre
les dues parts;
Atès que s’ha elaborat l’esborrany de conveni per a l’adquisició de la finca situada al c/ Tres
Alqueries s/n, qualificada com a sistema general d’equipament públic d’ús docent i aprovació
del pagament del seu valor en anualitats, de conformitat amb les parts;
Vist que al conveni s’estableix el pagament del preu en anualitats;
Per tot l'exposat,
PROPÒS:
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Primer. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca i la Sra. E. P. L. per a
l’adquisició de la finca situada al c/ Tres Alqueries s/n qualificada com a sistema general
d’equipament públic d’ús docent (referència cadastral 1391906EE7219S0001OB) per import
de 625.465,26 euros.
Segon. Autoritzar la despesa plurianual considerada conveni d’acord amb el següent quadre
d’anualitats:
ANUALITAT

IMPORT*

2019

90.000,00 €

2020

133.866,31 €

2021

133.866,31 €

2022

133.866,32 €

2023

133.866,32 €

*L’Ajuntament de Ciutadella abonarà en cada pagament que realitzi els interessos legals que
corresponguin d’acord amb la quantitat deguda en cada moment.
Tercer. Procedir al pagament de la primera anualitat (2019), d’import de 90.000,00 euros, una
volta aprovat i signat el conveni.
Quart. Assumir el compromís d’incloure als pressupostos dels exercicis 2020, 2021, 2022 i
2023 els imports corresponents a les anualitats previstes.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/320429153#t=53m34s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/320429153#t=54m13s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per quinze (15) vots a favor (6 PSM MxM,
4 PSOE, 3 GxC, 1 UPCM i 1 del regidor no-adscrit): els de la Senyora Alcaldessa, Joana
Maria Gomila Lluch, el senyor José Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta
MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la
senyora Laura ANGLADA SEARA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora
Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el
senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor
Sergio SERVERA MORENO, el senyor Sebastià SERVERA MOLL, el senyor José Felipe
NEGRETE CABALLERO i el senyor Diego PONS PONS; i cinc (5) abstencions de vot
(PP): les de la senyora María Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM
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ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, el senyor Adolfo VILAFRANCA
FLORIT i el senyor Juan CARRASCO DOMINGO.
8. Proposta d’aprovar el conveni per a l’adquisició de la finca situada al carrer de Sant
Antoni Maria Claret 34-36, cantonada amb l’av. Camí de Maó, qualificada com a sòl
viari,
i
pagament
del
seu
valor
en
anualitats
(exp.
2019/001316)
(https://vimeo.com/320429153#t=54m55s)
L’alcaldessa, senyora Gomila Lluch, dóna compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
Seguretat Ciutadana, de dia 6 de febrer de 2019, dictaminada a la Comissió Informativa
d’Organització i Seguretat (Serveis Econòmics), en sessió ordinària de dia 7 de febrer de
2019, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vot (PP i UPCM), que diu:
«Atès que, en les dates del 9-02-2009 (RE2209) i del 6-05-2009 (RE 8081), el Sr. V. R. C.
presenta instàncies manifestant que és propietari de la finca situada al Camí de Maó 103, i
que l’esmentada finca està afectada pel PGOU de Ciutadella de Menorca de 1988 per
l’ampliació del carrer Sant Antoni Maria Claret. (expedient 2009/001236);
Atès que, com a conseqüència de la tramitació de l’expedient 2009/001236, la Junta de
Govern de data del 30-05-2018 acorda refusar, d’acord amb l’informe de valoració de
l’arquitecta municipal del 27 d’abril de 2018, el full d’apreuament presentat pel Sr. V. R. C.,
relatiu a la finca registral 6957; i aprovar el full d’apreuament municipal de la finca
esmentada, qualificada com a sistema general viari, situada al Camí de Maó, 103, cantonada
amb el carrer Sant Antoni Maria Claret, 34-36, amb referència cadastral
2287117EE7228N0001LX del terme municipal de Ciutadella de Menorca (finca registral núm.
6957), fixant un valor de 320.368,93 euros, i incloent-hi el 5 % de premi d’afecció;
Atès que, en data de l’11 de juny de 2018, el Sr. R. C. presenta escrit (RE 009978) acceptant
la valoració realitzada pels tècnics municipals i aprovada per la Junta de Govern celebrada
en data del 30-05-2018;
Atès que al pressupost de l’exercici 2019 considera una consignació pressupostària d’import
de 60.000,00 euros a l’aplicació 151.600.03 del pressupost de despeses, en concepte de
primer pagament per a l’adquisició d’aquesta finca, que s’articularà mitjançant conveni entre
les dues parts;
Atès que s’ha elaborat l’esborrany de conveni per a l’adquisició de la finca situada al carrer
Sant Antoni María Claret, 34-36, cantonada amb l’av. Camí de Maó, qualificada com a sòl
viari, i pagament del seu valor en anualitats, de conformitat amb les parts;
Vist que al conveni s’estableix el pagament del preu en anualitats;
PROPÒS:
Primer. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca i el Sr. V. R. C. per a
l’adquisició de la finca situada al carrer Sant Antoni María Claret 34-36, cantonada amb l’av.
Camí de Maó, qualificada com a sòl viari (referència cadastral 2287117EE7228N0001LX) per
import de 320.368,93 euros.
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Segon. Autoritzar la despesa plurianual considerada en el conveni, d’acord amb el quadre
d’anualitats següent:

ANUALITAT

IMPORT*

2019

60.000,00 €

2020

130.184,47 €

2021

130.184,46 €

*L’Ajuntament de Ciutadella abonarà en cada pagament que realitzi els interessos legals que
corresponguin, d’acord amb la quantitat deguda en cada moment.
Tercer. Pagar la primera anualitat (2019) d’import de 60.000,00 euros, una volta aprovat i
signat el conveni.
Quart. Assumir el compromís d’incloure als pressupostos dels exercicis 2020 i 2021 els
imports corresponents a les anualitats previstes
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/320429153#t=57m29s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/320429153#t=57m50s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per quinze (15) vots a favor (6 PSM MxM,
4 PSOE, 3 GxC, 1 UPCM i 1 del regidor no-adscrit): els de la Senyora Alcaldessa, Joana
Maria Gomila Lluch, el senyor José Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta
MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la
senyora Laura ANGLADA SEARA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora
Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el
senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor
Sergio SERVERA MORENO, el senyor Sebastià SERVERA MOLL, el senyor José Felipe
NEGRETE CABALLERO i el senyor Diego PONS PONS; i cinc (5) abstencions de vot
(PP): les de la senyora María Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM
ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, el senyor Adolfo VILAFRANCA
FLORIT i el senyor Juan CARRASCO DOMINGO.
9. Proposta d’aprovar el conveni per a l’adquisició de la finca situada a la parcel·la 142
del pol. 1 situada al camí Tres Alqueries, qualificada com a sistema general

16

d’equipaments docents, clau 7, i pagament del seu valor en anualitats (exp.
2019/001399) (https://vimeo.com/320429153#t=58m44s)
L’alcaldessa, senyora Gomila Lluch, dóna compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
Seguretat Ciutadana, de dia 7 de febrer de 2019, dictaminada a la Comissió Informativa
d’Organització i Seguretat (Serveis Econòmics), en sessió ordinària de dia 7 de febrer de
2019 —amb la votació prèvia de la seva inclusió de l’ordre del dia per urgència aprovada per
unanimitat—, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vot (PP i UPCM), i que,
una vegada esmenada de viva veu per l’alcaldessa mateixa en el quart paràgraf dels
antecedents, diu:
«Atès que, en data del 9 d’agost de 2013 (RE 012258), la Sra. J. M. M. L., amb DNI
**.***.****, el Sr. M. Á. M. L., amb DNI **.***.****, i el Sr. E. M. L., amb DNI **.***.**** presenten
instància manifestant que són copropietaris de la finca situada al camí Tres Alqueries, amb
referència cadastral 07015a001001420000OD, i que l’esmentada finca està afectada pel
PGOU de Ciutadella de Menorca de 1988 com a sistema general educatiu (clau 7) (expedient
2013/007982);
Atès que, com a conseqüència de la tramitació de l’expedient 2013/7982, la Junta de Govern
celebrada dia 13 de desembre de 2017 acorda trametre al Jurat Provincial d’Expropiació
Forçosa la documentació sol·licitada; refusar, d’acord amb l’informe de valoració de
l’arquitecta municipal de data del 24-11-2017, el full d’apreuament presentat pels senyors M.
L., i aprovar, entre altres acords, el full d’apreuament municipal de part del terrenys (194,02
m2) situats a la parcel·la 142 del polígon 1 del terme municipal de Ciutadella de Menorca
(finca registral 5024), que es correspon amb l’informe de valoració emès per l’arquitecta
municipal en data del 24-11-2017, que fixa un valor de cent vint mil vuit-cents devuit euros
amb setanta-set cèntims (120.818,77 €), amb el 5 % de premi d’afecció inclusivament;
Atès que al pressupost de l’exercici 2019 es considera una consignació pressupostària
d’import de 40.000,00 euros a l’aplicació 151.600.01 del pressupost de despeses, en
concepte de primer pagament per a l’adquisició d’aquesta finca, que s’articularà mitjançant
conveni entre les dues parts;
Atès que s’ha elaborat l’esborrany de conveni per a l’adquisició de la finca situada al camí
Tres Alqueries, qualificada com a sistema general d’equipaments docents, clau 7, i pagament
del seu valor en anualitats, de conformitat amb les parts;
Vist que al conveni s’estableix el pagament del preu en anualitats;
Per tot l'exposat,
PROPOSA:
Primer. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca i la Sra. J. M. M. L.,
el Sr. M. A. M. L. i el Sr. E. M. L. per a l’adquisició de la finca situada a la parcel·la 142 del
pol. 1 situada al camí Tres Alqueries, qualificada com a sistema general d’equipaments
docents, clau 7 (referència cadastral 07015a001001420000OD), per import de 120.818,77
euros.
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Segon. Autoritzar la despesa plurianual considerada al conveni d’acord amb el quadre
d’anualitats següent:
ANUALITAT

IMPORT*

2019

40.000,00 €

2020

80.818,77 €

*L’Ajuntament de Ciutadella abonarà en cada pagament que realitzi els interessos legals que corresponguin d’acord
amb la quantitat deguda en cada moment.

Tercer. Procedir al pagament de la primera anualitat (2019) d’import de 40.000,00 euros, una
volta aprovat i signat el conveni.
Quart. Assumir el compromís d’incloure al pressupost de l’exercici 2020 l’import corresponent
a l’anualitat prevista.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Acord
Se sotmet la proposta esmenada a votació, que S’APROVA per quinze (15) vots a favor (6
PSM MxM, 4 PSOE, 3 GxC, 1 UPCM i 1 del regidor no-adscrit): els de la Senyora
Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor José Antonio JUANEDA MERCADAL, la
senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol
BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la senyora Noemí CAMPS
VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia
MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD JUSTO, la senyora Natividad Isidora
BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA MORENO, el senyor Sebastià SERVERA
MOLL, el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO i el senyor Diego PONS PONS; i cinc
(5) abstencions de vot (PP): les de la senyora María Asunción PONS FULLANA, el senyor
Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, el senyor
Adolfo VILAFRANCA FLORIT i el senyor Juan CARRASCO DOMINGO.
10. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre l’escola d’hostaleria (exp.
2019/001485) (https://vimeo.com/320429153#t=1h00m50s)
La senyora Pons Fullana explica que, abans d’entrar en la moció, vol precisar, que, tot i que
empren el nom genèric d’escola d’hostaleria, aquesta moció fa referència, concretament, al
Centre Integrat de Formació Professional d’Hostaleria i Turisme; ja que, a més de les
matèries i dels continguts del que és formació professional, també inclourà la formació
permanent i la formació ocupacional dirigida als treballadors en actiu; i considera que és
important fer aquesta precisió. Vol que quedi clar que, en tot moment, es refereixen sempre a
aquest centre integrat.
A continuació, la senyora Pons Fullana, regidora, dóna compte de la moció del Grup
Municipal Popular (PP) de dia 7 de febrer de 2019 amb registre d’entrada 002258,
dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa en sessió ordinària de dia 8 de febrer
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de 2019, amb els vots a favor del PP (2); i amb les reserves de vot del PSM (2), del PSOE (1)
i d’UPCM (1).
Intervencions
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/320429153#t=1h08m38s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/320429153#t=1h18m36s)
Intervé la senyora Pons Fullana (https://vimeo.com/320429153#t=1h19m42s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/320429153#t=1h26m30s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/320429153#t=1h32m43s)
Intervé la senyora Pons Fullana (https://vimeo.com/320429153#t=1h34m47s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/320429153#t=1h37m20s)
La moció amb les esmenes del PSM MxM i d’UPCM —acceptades pel Grup Municipal del PP
—, que se sotmet a votació, queda de la manera següent:
«El conseller d’Educació del Govern Balear, Martí March, va anunciar fa un any que el nou
centre integrat de formació en Hostaleria s’ubicarà a l’antiga estació marítima del port de
Ciutadella i serà una realitat per al curs 2020-2021.
Les instal·lacions de l’IES Maria Àngels Cardona dedicades a la FP d’Hostaleria resulten
insuficients, i Menorca necessita un centre integrat de formació professional d’Hostaleria i
Turisme propi, tal com ho han reclamat tant el sector docent com les associacions
professionals i empresarials de turisme i hostaleria de Menorca.
És urgent el trasllat i l’ampliació de les places i dels cursos que s’imparteixen actualment a
l’institut Maria Àngels Cardona, i, per tant, cal agilitzar els tràmits administratius i les gestions
per a fer realitat aquesta reivindicació del Centre Integrat de Formació Professional
d’Hostaleria i Turisme a Menorca.
Cal tenir en compte que el Govern del pacte destina 9 milions d’euros a l’Escola d’Hostaleria
d’Eivissa, i, pel que fa a Mallorca, el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma va aprovar
aquest passat 1 de febrer la Declaració d’Interès Autonòmic per al projecte del Centre
Integrat de Formació Professional d’Hostaleria i Turisme que construirà a Alcúdia (Mallorca).
L’objectiu d’aquesta declaració consisteix a accelerar els tràmits per a no demorar aquest
projecte, que beneficiarà el sector turístic mallorquí.
PROPOSTES D’ACORD:
1. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de les Illes Balears a complir els seus
compromisos amb Menorca amb la tramitació, sense retards, del projecte anunciat per a la
posada en marxa del Centre Integrat de Formació Professional d’Hostaleria i Turisme a
l’antiga estació marítima del port de Ciutadella.
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2. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de les Illes Balears a aprovar la
Declaració d’Interès Autonòmic, si escau, per a aquest projecte, per a accelerar tots els
tràmits.
3. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de les Illes Balears a definir, amb la
participació de les associacions professionals i empresarials dels sectors turístic i de
restauració de Menorca, així com els professors de l’IES Maria Àngels Cardona, els plans
d’estudis i els continguts docents del Centre Integrat de Formació Professional d’Hostaleria i
Turisme, pel que fa als estudis no reglats.
4. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de les Illes Balears a destinar les
partides pressupostàries necessàries durant el 2019 per a complir amb el compromís de la
posada en marxa d’aquest centre integrat de formació professional d’hostaleria i turisme el
curs 2020-2021.»
Acord
Se sotmet la moció esmenada, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels 21
membres que, de fet i dret, componen aquest ple).
11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a l’ocupació il·legal
d’habitatges (exp. 2019/001500) (https://vimeo.com/320429153#t=1h39m06s)
Intervé l’alcaldessa per a dir que hi havia una moció presentada, després s’ha esmenat tota
la proposta en quatre punts diferents, totalment diferents dels que hi havia. Des de l’equip de
govern es considera que estan rallant d’una altra proposta que no té a veure amb la inicial; tal
vegada en el fons sí, però no en tot el seu contingut.
El senyor Benejam Escanellas, portaveu, explica que les esmenes presentades a la moció
del Grup Municipal Popular, amb registre d’entrada telemàtic 002290 de dia 7 de febrer de
2019 —dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió ordinària
de dia 7 de febrer de 2019—, ve donat per la convocatòria d’eleccions i la conseqüent
dissolució de les Corts. Segueix indicant que li sembla bé atendre la petició que sigui retirada
per presentar-se més endavant per assolir el compromís de tots d’intervenir contra
actuacions incíviques.
Intervencions
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/320429153#t=1h39m10s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/320429153#t=1h40m07s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/320429153#t=1h45m00s)
Acord
Es retira la moció.
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12. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a l’estat dels pous i de les
sínies de Ciutadella (exp. 2019/001582) (https://vimeo.com/320429153#t=1h49m43s)
El senyor Carrasco Domingo, regidor, dóna compte de la moció del Grup Municipal Popular
(PP) de dia 7 de febrer de 2019, amb registre d’entrada 002304, dictaminada a la Comissió
Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió ordinària de dia 7 de febrer de 2019 —amb
la votació prèvia de la seva inclusió en l’ordre del dia per urgència, aprovada per unanimitat
—, amb 2 vots a favor (PP); i 5 reserves de vot (PSM, PSOE, GxC i UPCM), que diu:
«El recent accident ocorregut a Totalán (Màlaga), fa que tots compartim el sofriment d’una
família que va veure perillar la vida i va haver de lamentar la defunció del seu fill per ser
deficients les condicions del tancament d’un orifici de prospecció per a trobar aigua. A
vegades l’administració no és conscient que la falta de control d’aquestes instal·lacions pot
causar accidents i danys irreparables com l’ocorregut a Totalán fa unes setmanes.
En el camp menorquí hi ha molts de pous i sínies que estan en desús i en un estat de
deixadesa. Alguns d’aquests, en una precarietat evident quant a seguretat. Molts d’aquests
pous i sínies es troben a prop de zones transitades per vianants i excursionistes, com per
exemple el Camí de Cavalls, fet que agreuja la falta de seguretat d’aquestes construccions.
L’administració i els governs tenen l’obligació de garantir la seguretat dels ciutadans. La
Conselleria de Medi Ambient i Recursos Hídrics són les administracions competents amb
relació als pous i sondejos, i el Govern Balear té normatives que regulen el tancament i la
seguretat dels pous i sondejos.
Davant de l’accident ocorregut a Totalán hem de reaccionar per a prendre totes les mesures
necessàries perquè no tornin a ocórrer aquestes desgràcies.
Per tot açò, el Grup Municipal Popular presenta, davant el Ple, la moció següent:
El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella acorda:
1. Instar l’autoritat competent perquè realitzi una revisió urgent de l’estat de seguretat dels
pous i de les sínies del terme municipal de Ciutadella.
2. Que l’autoritat competent prengui totes les mesures necessàries per garantir la seguretat i
per evitar possibles accidents als pous i sínies que es trobin en mal estat.
3. Que es realitzi un inventari de pous i sínies que es trobin en mal estat de conservació i
puguin representar un risc i un perill per a la seguretat.»
Intervencions
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/320429153#t=1h51m40s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/320429153#t=1h52m03s)
Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/320429153#t=1h52m37s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/320429153#t=1h53m39s)
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Acord
Se sotmet la moció a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels 21
membres que, de fet i dret, componen aquest ple).
13. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM)
relativa a evitar l’ús d’elements de plàstic per ambientar els diferents actes i
esdeveniments
que
s’organitzin
al
municipi
(exp.
2019/001532)
(https://vimeo.com/320429153#t=1h55m22s)
El senyor Negrete Caballero, regidor, dóna compte de la moció del Grup Municipal d’Unió des
Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), amb registre d’entrada 002374 de dia 8 de febrer
de 2019, dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa en sessió ordinària de dia 8
de febrer de 2019, amb el vot favorable d’UPCM (1); i amb les reserves de vot del PSM (2),
del PSOE (1) i del PP (2), que, traduïda del castellà al català, diu:
«El plàstic comú no es degrada per mitjans naturals, i quan es troba en el medi ambient es va
dividint en porcions més petites per processos mecànics, i arriben a formar-se els
microplàstics.
Els microplàstics, que són abocats en el medi marí, són ingerits pels animals marins, els
asfixia, els mata per fam o per oclusió del sistema digestiu.
En el cas dels microplàstics més petits, arriben a ser incorporats pels animals marins als
propis teixits, que, al seu torn, són ingerits pels éssers humans a través de l'alimentació.
Els efectes del plàstic en la salut humana s'estudien actualment; si bé els primers resultats
relacionen la seva presència amb problemes en la tiroide, així com en la resposta immune
del sistema digestiu.
En aquest moment es realitzen investigacions per a avaluar la correlació de la presència de
microplàstics amb malalties com el càncer.
A Menorca es duen a terme actuacions per a evitar en la mesura que es pugui l'abocament
de substàncies plàstiques al mar. En aquest sentit s'ha restringit l'ús de plàstics en
l'embalatge de productes frescos i en el comerç en general, i en el futur es preveu eliminar
altres articles d'un sol ús fets amb aquest material.
Per tot l'anterior, sorprèn que durant la Cavalcada dels Reis Mags s'utilitzassin amb vertadera
liberalitat gran quantitat de canons de confeti que disparaven trossos de plàstic a l'aire.
En ser, el capvespre de Reis, ventós, els trossos de plàstic es podien veure en gran quantitat
escampats pels carrers adjacents al recorregut de la Cavalcada al cap de pocs minuts.
L’any passat ja vam fer, des d'UPCM, un comentari respecte d'açò en la Comissió de Territori,
i, aparentment, no ha tingut cap efecte.
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Vam fer aquest comentari perquè entenem que ha de donar-se una importància capital a la
sensibilització ambiental dels menors, en especial en una illa de mida reduïda i que és
Reserva de la Biosfera.
Raons per les quals el Grup Municipal d'UPCM presenta al Ple la moció següent:
1. Eliminar l'ús de canons de plàstics en qualsevol esdeveniment que organitzi l'Ajuntament
de Ciutadella, tenint en compte els efectes que té la dispersió d'aquest material en el medi
ambient.
2. Si es considera que és necessari l'ús d'aquests elements per a ambientar els
esdeveniments, que s’emprin alternatives menys contaminants (serpentines de paper,
canons de confeti de paper, etc).
3. Comunicar aquest acord als organitzadors dels diferents esdeveniments esportius i festius
que es realitzen en els espais públics del nostre municipi, i recomanar-los l'ús d'alternatives
menys nocives per al nostre medi ambient.»
Intervencions
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/320429153#t=1h58m10s)
Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/320429153#t=1h58m29s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels 21
membres que, de fet i dret, componen aquest ple).
14. Precs i preguntes Precs i preguntes. (https://vimeo.com/320429153#t=1h59m12s)
Es dóna compte dels precs i de les preguntes següents:
Precs
Prec d’UPCM pendent del Ple extraordinari de dia 24 de gener de 2019
(https://vimeo.com/320429153#t=1h59m28s)
Prec del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), amb
registre d’entrada 001468 de dia 24 de gener de 2019, que, traduït del castellà al català,
diu:
Com s'observa en les fotografies adjuntes, algunes parts de la barana del mirador des Born
estan en mal estat i presenten clivelles, amb el consegüent perill potencial per a les persones
si continua o augmenta aquest estat de deteriorament. Instam l'equip de govern que la repari.
Joan Triay, portaveu del Grup Municipal UPCM
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/320429153#t=1h59m45s)
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Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/320429153#t=2h01m35s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/320429153#t=2h01m47s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/320429153#t=2h01m58s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/320429153#t=2h02m14s)
Prec que presenta el Grup Municipal Popular, amb registre d’entrada telemàtic 003095
de dia 19 de febrer de 2019, amb relació a la negació dels policies locals de fer hores
extres, que, traduït del castellà al català, diu: (https://vimeo.com/320429153#t=2h02m50s)
«Vista l'aprovació del Reial decret 1449/2018, de 14 de desembre, pel qual s'estableix el
coeficient reductor de l'edat de jubilació en favor dels policies locals al servei de les entitats
que integren l'Administració local i l'escrit presentat al Departament de RH de la previsió de
jubilació de cinc policies locals i que, com a tard, l'últim policia acabaria al final de juny;
Vist que encara no s'ha convocat el procés selectiu unificat de 2019 per als policies interins,
al qual s'havia d’adherir aquest equip de govern, i que s'està a l'espera de la resolució del
recurs de cassació interposat contra la sentència del TSJ 608/2016, de 30 de novembre;
Vist que en la plantilla actual hi ha la possibilitat que alguns dels efectius puguin sol·licitar la
segona activitat per complir els requisits establerts per a açò;
Vist que l'Oferta Pública de 2018 no preveu cap vacant, a excepció dels nou interins, per a
poder suplir les vacants que es puguin succeir durant el 2019;
Vista la notícia de data del 14 de febrer de 2019 en la qual es comunica que els policies
locals de Ciutadella no realitzaran hores extres i que hi ha la possibilitat de no poder rebre
reforços d'altres municipis per a les festes de Sant Joan del 2019;
PREC:
Que s’informi aquest ple sobre:
1) La situació actual de la Policia Local i les gestions realitzades amb el col·lectiu en
concret.
2) Si s'ha firmat el conveni amb l'EBAP. Si és que sí, quan?; si és que NO, per quin
motiu?
3) Quin és el calendari de l'EBAP per a la celebració de les proves?
4) Si es té previst aprovar una oferta pública per a policies a fi de poder suplir les
vacants d'aquests mesos.
5) Les solucions possibles davant de la falta d'efectius i l'arribada de festes com
carnaval, Setmana Santa i Cincogema en els pròxims mesos.
Raquel Pericás Negrete
Regidora del Grup Municipal Popular de l'Ajuntament de Ciutadella
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Ciutadella de Menorca, 19 de febrer de 2019»
Intervencions
Intervé el senyor Salord Justo (https://vimeo.com/320429153#t=2h04m56s)
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/320429153#t=2h10m05s)
Intervé el senyor Salord Justo (https://vimeo.com/320429153#t=2h13m40s)
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/320429153#t=2h16m37s)
Intervé el senyor Salord Justo (https://vimeo.com/320429153#t=2h16m45s)
Prec que presenta el Grup Municipal Popular, amb registre d’entrada telemàtic 003097
de dia 19 de febrer de 2019, amb relació a la titulació en salvament marítim, que, traduït
del
castellà
al
català,
diu:
Intervé
el
senyor
Salord
Justo
(https://vimeo.com/320429153#t=2h17m50s)
«Vist que el passat any es va adjudicar el contracte de vigilància, salvament, socorrisme i
informació de les platges del municipi de Ciutadella i la piscina descoberta municipal, i que en
els plecs de prescripció tècniques s'especificava en el punt 4. RECURSOS HUMANS A
APORTAR PEL CONTRACTISTA:
«...2 Patró d’embarcació segons l’horari i la temporalització establerts en el punt anterior.
... 2 Socorrista d’embarcació segons l’horari i la temporalització establerts en el punt
anterior...»;
Vist que el personal adscrit al servei ha d’estar en possessió de la titulació de tècnic de
salvament, socorrisme i primers auxilis en l'especialitat de servei aquàtic (socorrista aquàtic),
en vigor (segons els plecs de contractació);
Vist que els patrons d'embarcacions i/o conductors de vehicles han d’estar en possessió de
la titulació necessària per a pilotar o conduir els tipus de vehicles assignats per l'Ajuntament
o l'empresa (segons els plecs de contractació);
Vist el que estableix l’RD 988/2013, de 13 de desembre, el qual estableix nou certificats de
professionalitat en l'àmbit marítim i pesquer, i entre els quals hi ha el de govern
d'embarcacions i motos nàutiques destinades al socorrisme aquàtic;
Vist que, d'acord amb la disposició addicional primera del Reial decret 875/2014, de 10
d'octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions de
recreació, la Direcció General de la Marina Mercant, a través de les capitanies marítimes
competents per raó del seu àmbit funcional, podrà autoritzar els posseïdors dels títols
d'embarcacions en la llista 8a si són embarcacions pertanyents a organismes de caràcter
públic, tant d'àmbit nacional com autonòmic o local, sempre que realitzin activitats
exclusivament de caràcter humanitari, científic, salvament i seguretat de la vida humana en la
mar o altres de naturalesa semblant, conformement a l’RD 1027/1989;
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PREC:
Que s’informi aquest ple de:
1) Quina és la titulació exigida per als patrons de les embarcacions utilitzades per al
salvament?
2) Es va a controlar, vist que així sembla que hauria de ser, que disposen també del
certificat de professionalitat de govern d'embarcacions i motos nàutiques destinades
al socorrisme aquàtic?
3) Estan les embarcacions registrades en la llista 8a? Si és que sí, des de quina data?
4) Figura l'Ajuntament com a titular de les embarcacions?
5) Qui va o van figurar el 2018 com a responsable o responsables del maneig de les
embarcacions registrades segons Capitania Marítima? I el 2019?
Raquel Pericás Negrete
Regidora del Grup Municipal Popular de l'Ajuntament de Ciutadella
Ciutadella de Menorca, 19 de febrer de 2019»
Intervencions
Intervé el senyor Baradad Baldomà (https://vimeo.com/320429153#t=2h20m23s)
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/320429153#t=2h24m17s)
Prec del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), amb
registre d’entrada 003130 de dia 20 de febrer de 2019, que, traduït del castellà al català,
diu: (https://vimeo.com/320429153#t=2h24m36s)
«Fa uns mesos es va prendre la decisió de reduir l'horari d'atenció al ciutadà de l'Àrea
d'Urbanisme, i es va suprimir l’atenció al ciutadà els dimarts i dijous de cada setmana.
De la mateixa manera, es va decidir restringir l'atenció telefònica al mateix nombre de dies i
hores a la setmana que l'horari d'atenció en persona.
Amb l'aparent finalitat que els funcionaris de l'Àrea no siguin molestats per l'incessant so del
telèfon causat pels ciutadans que requereixen atenció, es va optar per la solució de
desconnectar la centraleta telefònica.
D'aquesta manera, quan es crida per telèfon a Urbanisme no es rep cap senyal que el telèfon
estigui sonant.
Tampoc no es rep cap missatge que expliqui al ciutadà que no està essent atès perquè està
cridant fora de l'horari d'atenció.
Un altre efecte d'aquesta mesura és que el Departament de Rendes, que depèn de la
mateixa centraleta telefònica, tampoc no pot atendre el ciutadà telefònicament durant els dies
i les hores en què Urbanisme està tancat al públic.
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Finalment, la porta de l'edifici on es troba Urbanisme i Rendes no mostra cap horari d'atenció
al públic, per la qual cosa qui vulgui saber quan pot acudir a aquestes àrees per a resoldre
qualsevol qüestió haurà de pujar al primer pis per a llegir l'horari.
Tenint en compte que el termini de concessió de llicències no s'ha agilitzat amb les mesures
anteriors, sinó que aquestes només han redundat en una deficient atenció al ciutadà en un
dels serveis que es consideren com a bàsics, instam l'equip de Govern a retirar les mesures
esmentades i tornar a atendre la ciutadania en l'horari en què es feia anteriorment.
Instam l'equip de govern a tornar a connectar la centraleta telefònica tots els dies de la
setmana, a fi que tant Rendes com Urbanisme tornin a estar disponibles via telefònica.
Instam l'equip de govern a penjar en la porta d'entrada a l'edifici els horaris d'atenció de les
diferents àrees, a fi que no sigui necessari pujar a la primera planta per a saber quan pot, el
ciutadà, ser atès presencialment.
José Negrete Caballero»
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/320429153#t=2h26m59s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/320429153#t=2h33m30s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/320429153#t=2h35m12s)
Preguntes d’UPCM pendents del Ple extraordinari de dia 24 de gener de 2019 Preguntes
(https://vimeo.com/320429153#t=2h36m51s)
Preguntes del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), amb
registre d’entrada 001468 de dia 24 de gener de 2019, que, traduïts del castellà al català,
diuen: (https://vimeo.com/320429153#t=2h37m00s)
1a Arran del tall de llum que es va produir el 28-10-2018 i que es va prolongar uns quants
dies, es va aprovar en el Ple de novembre: “Instar les companyies elèctriques, que cobren als
usuaris la totalitat del rebut que inclou el període sense subministrament, a tornar als usuaris
els serveis no oferts i que no hem tingut durant el temps que hem patit el tall; i que es
descomptin del proper rebut les quantitats corresponents en concepte de terme de potència
(no subministrada durant l’avaria), que consisteix bàsicament en la disponibilitat d'un servei
que no s’ha donat i el lloguer d’equips com el comptador que va per dies i els corresponents
impostos repercutits sobre serveis no prestats i qualsevol altre import que es correspongui
amb serveis no donats durant el temps que no s’han prestat”. S'han realitzat aquestes
devolucions?
2a La Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents relatives a determinades
infraestructures i equipaments d'interès general en matèria d'ordenació territorial, urbanisme i
d'impuls a la inversió, estableix en l'article quart:
“Article 4. Activitats de les empreses de lloguer de cotxes.
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1. Les activitats de lloguer de cotxes tenen prohibida la utilització dels carrers i dels espais
públics per a l'aparcament d'aquests cotxes mentre no estiguin llogats pels seus clients…
Els titulars de les activitats de lloguer de cotxes han de disposar d'espais degudament
habilitats que comptin amb tots els permisos exigibles per a l'aparcament i el manteniment de
la seva flota de cotxes…
2. L'incompliment de la prohibició establerta en el punt anterior provocarà l'actuació
sancionadora de l'administració pública…
3. Són competents per a incoar i resoldre els expedients sancionadors els alcaldes dels
ajuntaments on s'ha produït la infracció.
4. Es considera infracció lleu tenir aparcats a la via pública entre un i tres cotxes per al
lloguer sense que estiguin llogats. Es considera infracció greu tenir aparcats en la via pública
entre quatre i deu cotxes per al lloguer sense que estiguin llogats… Es considera infracció
molt greu tenir aparcats en la via pública més de deu cotxes per a llogar sense que estiguin
llogats.
5. Les infraccions poden ser sancionades en via administrativa en funció de l'existència
d'intencionalitat o de reiteració d'acord amb la gradació següent:
a) Infraccions lleus, amb una multa de 1.000 a 3.000 euros.
b) Infraccions greus, amb una multa de 3.001 a 10.000 euros.
c) Infraccions molt greus, amb una multa de 10.001 a 30.000 euros.”
Durant el passat estiu unes quantes empreses dedicades al lloguer de vehicles han fet ús
inadequat de la via i dels espais públics prohibit en aquest article, i han col·lapsat els
aparcaments públics de les urbanitzacions de Serpentona i Cala en Bosc.
Quantes denúncies s'han interposat i quants expedients s'han obert per aquest d'infraccions?
3a Ha pres o prendrà mesures l'equip de govern respecte a aquestes infraccions?
Joan Triay, portaveu del Grup Municipal UPCM
Intervencions a les preguntes referents al punt 1
(https://vimeo.com/320429153#t=2h37m55s)
Intervencions a les preguntes referents al punt 2 i 3
(https://vimeo.com/320429153#t=2h39m38s)
------------Pregunta del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), amb
registre d’entrada 003130 de dia 20 de febrer de 2019, que, traduït del castellà al català,
diu: (https://vimeo.com/320429153#t=2h44m36s)
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«L'època de poda dels arbres del municipi és entre els mesos d'octubre i febrer.
A partir d'aquestes dates la poda pot provocar una excessiva pèrdua de saba en els arbres i
altres efectes no desitjats.
La demora en les labors de poda provoca, a més, molèsties als ciutadans, que, com en el
cas de la plaça Menorca, veuen dificultat el seu pas per la via pública per l'excedent de
branques dels arbres.
S'ha procedit a podar els arbres del municipi d'acord amb el calendari més beneficiós per a
aquests?
Quan està previst que finalitzi la poda dels arbres de Ciutadella?
José Negrete Caballero»
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/320429153#t=2h45m06s)
Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 003182 de
dia 20 de febrer de 2019, que, traduïdes del castellà al català, diuen:
(https://vimeo.com/320429153#t=2h49m42s)
«Amb relació a la venda ambulant en el terme municipal de Ciutadella:
El passat 18 d'octubre de 2018 es va aprovar per unanimitat un acord de Ple pel qual
s'instava a la revisió de l'Ordenança municipal de venda ambulant per a consensuar alguns
punts que havien de ser revisats.
- S’ha iniciat algun tràmit respecte d'açò? Si és que sí, en quina fase del procediment es
troba? Si és que no, quin és el motiu? Es mantenen, per tant, les condicions establertes i
aprovades inicialment llavors?
- Tenen finalitzat l'informe que el Grup Municipal del PP els va sol·licitar amb relació a
l'estacionament de les furgonetes a la plaça des Born? Si és que sí, ens en podria facilitar
una còpia? Si és que no, per quin motiu no està finalitzat? Quan està previst que ens pugui
ser facilitat?

El passat mes de novembre de 2018 es va aprovar l'expedient de contractació “Definició de
l’estat actual i recàlcul de l’estructura del pont de la colàrsega de Ciutadella” per part de Ports
IB. Té aquest equip de govern còpia de l'informe que defineix l'estat actual del pont i les
propostes d'actuació previstes en el pont esmentat?

Atès que el passat 23 de gener de 2019 es va aprovar a la Junta de Govern l'abonament dels
serveis prestats durant les festes de Sant Joan de 2018 a un funcionari de Manacor, atenent
a allò que s'ha exposat en la proposta pel tècnic superior de Recursos Humans;
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- Hi ha cap conveni entre l'Ajuntament de Manacor i l'Ajuntament de Ciutadella per al reforç
del servei de policia local durant les festes de Sant Joan del 2018?
Si és que sí, quin és el motiu pel qual es va abonar la quantitat, exposada a la proposta,
directament al policia?
Si és que no, per quin motiu, tenint l'antecedent manifestat pel Grup Municipal del PP de la
irregularitat d'aquesta pràctica, s'ha tornat a realitzar novament?
Hi ha informe d'Intervenció respecte d'açò?
Raquel Pericás Negrete
Regidora del Grup Municipal Popular de l'Ajuntament de Ciutadella
Ciutadella de Menorca, 20 de febrer de 2019»
Intervencions a les preguntes referents a la revisió de l'Ordenança municipal de venda
ambulant (https://vimeo.com/320429153#t=2h50m08s)
Intervencions a les preguntes referents a l'expedient de contractació “Definició de
l’estat actual i recàlcul de l’estructura del pont de la colàrsega de Ciutadella” per part
de Ports IB. (https://vimeo.com/320429153#t=2h51m34s)
Intervencions a les preguntes referents a l’aprovació per Junta de Govern de
l'abonament dels serveis prestats durant les festes de Sant Joan de 2018 a un
funcionari de Manacor (https://vimeo.com/320429153#t=2h53m32s)
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,
senyora Joana Maria 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/open?id=1R5BCsysC9ER1_8KQMXzWWSKC-XhAgfHl

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