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Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 3/2019
Caràcter: ordinari
Dia: 21 de març de 2019
Hora: de 19 a 21 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:
Regidor:
Regidor
Regidora:
Regidor:
Regidora:
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)
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

(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(GxC)
(GxC)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)

Regidor:
Regidor:

Sr. José Felipe Negrete Caballero
Sr. Diego Pons Pons

(UPCM)
(no-adscrit)

Secretària:
Interventora:

Sra. Caterina Barceló Martí
Sra. Elvira Capó García

Absents
S’han excusat d’assistir-hi:
3a tinent d'alcalde:
Regidor:

Sra. Natividad Isidora Benejam Bagur
Sr. Juan Triay Lluch

(GxC)
(UPCM)
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La senyora Marta Marquès Seguí s’incorpora a la sessió en el punt 2n de l’ordre del dia.
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari del 21-02-2019). (https://vimeo.com/326266872#t=00m12s)
2. Comunicacions d’Alcaldia. (https://vimeo.com/326266872#t=00m38s)
3. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia número 23, de 15 de març de 2019, per la qual
s’amplia el termini d’informació pública relatiu a l’aprovació inicial dels documents
integrants de la revisió del PGOU de Ciutadella de Menorca (exp. 2016/008403).
(https://vimeo.com/326266872#t=03m15s)
4. Proposta de concedir a la Fundació per a Persones amb Discapacitat una bonificació
del 95 % de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), aplicada a la
llicència d’instal·lació i obres per a reforma i ampliació del local dedicat a centre
social i ocupacional per a persones amb discapacitat a l’av. Palma de Mallorca, 1-3; i
de retornar a la Fundació l’import corresponent al 95 % de l’ICIO (exp. 2019/001376).
(https://vimeo.com/326266872#t=05m38s)
5. Proposta d’aprovar la imposició de les contribucions especials per al finançament del
projecte de clavegueram de la vorera esquerra de Santandria (UA 19, UA 20 i UA
21); i d’aprovar inicialment l’ordenació d’aquestes contribucions especials (exp.
2018/007990). (https://vimeo.com/326266872#t=08m20s)
6. Proposta de sol·licitud al Consell Insular de Menorca de reversió de l’immoble
denominat Casa de Cultura, ubicat al carrer Hospital de Santa Magdalena 1, de
Ciutadella de Menorca (exp. 2019/002390). (https://vimeo.com/326266872#t=12m02s)
7. Proposta d’aprovar el descàrrec número 1/2019; i d’aprovar l’anul·lació i el descàrrec
2/2019, (exp. 2019/002437). (https://vimeo.com/326266872#t=15m58s)
8. Proposta d’aprovar el conveni de col·laboració per determinar la participació de Ports
de les Illes Balears i de l’Ajuntament de Ciutadella en l’execució i la direcció de l’obra
del «Proyecto de reconstrucción del muelle cantil y repavimentación en el muelle
ribera sur del puerto interior de Ciutadella», i en el seu finançament (exp.
2018/009403). (https://vimeo.com/326266872#t=17m55s)
9. Proposta d’aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca i l’Escola
Balear d’Administració Pública de delegació de la competència per a la convocatòria i
la gestió del procés selectiu extraordinari per a l’ingrés en el Cos de la Policia Local
en
la
categoria
de
policia
(exp.
2019/001222).
(https://vimeo.com/326266872#t=22m49s)
10. Proposta conjunta de tots els grups municipals i del regidor no-adscrit, d’aprovar
l’adhesió de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca al Manifest en contra de la
contaminació
ambiental
de
Menorca
(exp.
2019/002314).
(https://vimeo.com/326266872#t=31m18s)
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11. Proposta conjunta de tots els grups municipals i del regidor no-adscrit d’incloure en el
Pla d’actuació per a l’ampliació de la xarxa pública de serveis socials l’adaptació i la
reforma de l’edifici municipal on actualment s’hi ubiquen la Clínica Juaneda i la
Residència Geriàtrica Municipal, i d'ampliar el parc de places per a persones grans
dependents o permetre-hi l’autorització de noves places (exp. 2019/002545).
(https://vimeo.com/326266872#t=35m30s)
12. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) amb
relació a la inclusió de la candidatura de les festes de Sant Joan de Ciutadella de
Menorca a la llista representativa del Patrimoni Immaterial Mundial de la UNESCO
(exp. 2019/002504). (https://vimeo.com/326266872#t=41m39s)
13. Precs i preguntes. (https://vimeo.com/326266872#t=1h11m50s)
Precs (https://vimeo.com/326266872#t=1h11m55s)
Preguntes (https://vimeo.com/326266872#t=1h32m00s)
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari del 21-02-2019)
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 ordinària de dia 21 de febrer de 2019.
(https://vimeo.com/326266872#t=00m12s)
Acord
En no haver-hi cap cosa a objectar, se sotmet l’acta a votació, que S’APROVA per unanimitat
(18 vots a favor dels 21 membres que, de fet i dret, componen aquest ple).
2. Comunicacions d’Alcaldia (https://vimeo.com/326266872#t=00m38s)
La secretària dóna compte de les comunicacions d’Alcaldia següents:
2.1. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió de dia 27 de febrer de 2019, per la qual
s’aprova la relació de factures núm. 6/2019 de crèdit reconegut per un import brut de
101.404,75 euros (exp. 2019/001955).
2.2. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió de dia 6 de març de 2019, per la qual
s’aprova la relació de factures núm. 7/2109 de crèdit reconegut per un import brut de
25.030,39 euros (exp. 2019/002275).
2.3. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió de dia 13 de març de 2019, per la qual
s’aprova la relació de factures núm. 8/2019 de crèdit reconegut per un import brut de
59.728,90 euros (exp. 2019/002531).
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2.4. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió de dia 13 de març de 2019, per la qual
s’aprova la relació de factures núm. 9/2019 de crèdit reconegut per un import brut de
6.286,89 euros (exp. 2019/002782).
2.5. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió de dia 20 de març de 2019, per la qual
s’aprova la relació de factures núm. 10/2019 de crèdit reconegut per un import brut de
17.298,24 euros (exp. 2019/002831).
2.6. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 539, de dia 8 de març
de 2019, per la qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdits numero 2/2019 de
transferència de crèdits entre aplicacions de despesa del vigent pressupost de l’Ajuntament
per un import de 73.988,93 euros (exp. 2019/002611).
2.7. Resolució d’Alcaldia número 21, de dia 11 de març de 2019, per la qual es proposa el
nomenament del senyor Josep Marquès Moll, director de l’Àrea Municipal de Cultura, com a
membre titular de la Comissió Assessora per al seguiment de la candidatura dels béns
arqueològics de l’època talaiòtica de Menorca com a patrimoni de la humanitat, en
representació d’aquest ajuntament de Ciutadella; i es proposa també nomenar com a suplent
al mateix organisme la senyora Maria José León Moll, arqueòloga municipal (exp.
2019/002631).
Els presents acorden que en queden assabentats.
3. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia número 23, de 15 de març de 2019, per la qual
s’amplia el termini d’informació pública relatiu a l’aprovació inicial dels documents
integrants de la revisió del PGOU de Ciutadella de Menorca (exp. 2016/008403)
(https://vimeo.com/326266872#t=03m15s)
L’alcaldessa dóna compte de la Resolució d’Alcaldia número 23, de 15 de març de 2019, que
diu:
«Atès que el passat 20 de desembre de 2018 el Ple de l’Ajuntament de Ciutadella va adoptar
l’acord d’aprovar inicialment els documents integrants de la revisió del PGOU de Ciutadella
de Menorca, que es componen del nou Pla General de Ciutadella de Menorca (PG) i del Pla
d’Ordenació Detallada (POD) que el desplega, així com també, entre d’altres coses, obrir un
període d’exposició pública per un període de quaranta cinc dies;
Atès que el 8 de gener de 2019 es va publicar l’anunci d’exposició pública al Butlletí Oficial
de les Illes Balears, així com també a la seu electrònica municipal, i en data 11 de gener es
va publicar l’anunci corresponent al diari Menorca;
Atès que, per altra banda, el Ple de l’Ajuntament de Ciutadella, en data del 24 de gener de
2018, va acordar rectificar una sèrie d’errors materials existents en les matrius d’ús del sòl
rústic incloses en el POD aprovat inicialment, que també van ser objecte de publicació;
Atès que durant aquests dies d’exposició pública han estat nombroses les persones que
s’han interessat per conèixer els canvis que en l’ordenació urbanística municipal s’introduïen
amb la revisió del PGOU, de manera que les consultes als serveis tècnics i jurídics
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municipals amb relació a aquesta han estat contínues durant tot aquest temps; i fins i tot
durant aquests darrers dies s’han incrementat les peticions de consultes ciutadanes, que
s’han hagut de concentrar els dimarts per permetre als tècnics municipals no descuidar
també altres tasques igualment necessàries;
Atès que cal pensar, doncs, que és possible que moltes persones no hagin pogut realitzar les
consultes que desitjaven als serveis tècnics i jurídics municipals, cosa que pot provocar fins i
tot un major nombre d’al·legacions per la senzilla raó que els instruments urbanístics
exposats al públic són documents extensos i complexos que, de vegades, malauradament, i
tot i l’esforç per tal que no passi, poden no resultar del tot comprensibles, sense una
explicació complementària, per a aquells ciutadans no familiaritzats amb la matèria
urbanística;
Atès que, tenint en consideració aquestes circumstàncies, s’ha plantejat la possibilitat
d’ampliar el termini d’informació pública, que, si prenem com a referència el darrer anunci
publicat en el diari Menorca d’11 de gener de 2019, acabaria el pròxim 19 de març de 2019;
Ateses les consideracions jurídiques obrants en l'informe signat electrònicament dia 14-032019 següents:
"II. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
L’article 55 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears,
disposa que, una vegada s’ha aprovat inicialment l’instrument de planejament
urbanístic, tota la documentació, incloses les memòries de viabilitat i els informes de
sostenibilitat econòmica preceptius, s’ha de sotmetre a informació pública juntament,
si escau, amb la documentació corresponent a la tramitació ambiental.
El mateix article assenyala que el tràmit d’informació pública té un període mínim de
quaranta-cinc dies per a aquells instruments que comportin avaluació ambiental
estratègica ordinària, i s’ha d’anunciar almenys en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, en un dels diaris de major circulació a l’illa corresponent i a la seu
electrònica de l’administració que tramita el procediment, i hi ha de constar la
documentació completa que integra l’instrument.
La publicació de l’anunci d’informació pública, tant en el diari com en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, ha de fer constar de manera clara el localitzador uniforme de
recursos de la seu electrònica per accedir a la documentació.
En un sentit similar es pronuncia l’article 21 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental, el qual assenyala que l’òrgan substantiu ha de sotmetre la
versió inicial del pla o programa, acompanyat de l’estudi ambiental estratègic, a
informació pública amb l’anunci previ en el Butlletí Oficial de l’Estat o diari oficial
corresponent i, si escau, en la seua seu electrònica. La informació pública serà, com
a mínim, de quaranta-cinc dies hàbils.
Així les coses, tant de la legislació urbanística com de l’ambiental, es desprèn que el
termini de quaranta-cinc dies hàbils té la consideració de mínim; motiu pel qual no hi
ha inconvenient jurídic a procedir a la seva ampliació, a l’efecte que la ciutadania
disposi de més temps per presentar al·legacions.
Si s’amplia el termini en un mes, aquest acabaria el 19 d’abril, però, com que és
festiu i el següent dia hàbil és el 23 d’abril, el més raonable és fixar directament
aquest darrer dia com a data final del termini ampliat."
RESOLC:
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Primer. Ampliar el termini d’informació pública acordat pel Ple de l’Ajuntament en data del 20
de desembre de 2018, relatiu a l’aprovació inicial dels documents integrants de la revisió del
PGOU de Ciutadella de Menorca, que es componen del nou Pla General de Ciutadella de
Menorca (PG) i del Pla d’Ordenació Detallada (POD) que el desplega, fins al dia 23 d’abril de
2019.
Segon. Publicar un anunci donant publicitat del present acord en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, la seu electrònica municipal i el mateix mitjà de comunicació en què es va anunciar
l’exposició pública dels documents aprovats inicialment el 20 de desembre de 2018, fent
constar de forma clara el localitzador uniforme de recursos de la seu electrònica per accedir a
la informació.
Tercer. Sotmetre aquesta resolució a ratificació per part del Ple de l’Ajuntament en la primera
sessió que se celebri.»
Intervencions
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/326266872#t=04m30s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/326266872#t=04m58s)
Acord
Se sotmet la ratificació de la Resolució a votació, que S’APROVA per unanimitat (19 vots a
favor dels membres presents dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple).
4. Proposta de concedir a la Fundació per a Persones amb Discapacitat una
bonificació del 95 % de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO),
aplicada a la llicència d’instal·lació i obres per a reforma i ampliació del local dedicat a
centre social i ocupacional per a persones amb discapacitat a l’av. Palma de Mallorca,
1-3; i de retornar a la Fundació l’import corresponent al 95 % de l’ICIO (exp.
2019/001376) (https://vimeo.com/326266872#t=05m38s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dóna compte de la proposta de l’Àrea d’Organització
i Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de dia 18 de febrer de 2019, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió ordinària de dia 7 de març de
2019, amb 5 vots a favor (PSM, PSOE, GxC i UPCM); i 2 reserves de vot (PP), que diu:
«Vista la petició per part de la FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT, en data
del 31-01-19, amb registre d'entrada 1800, per tal d'obtenir la bonificació de l'impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, aplicada a la llicència d'instal·lació i obres per a la
reforma i ampliació del local dedicat a Centre Social i ocupacional per a persones amb
discapacitat a l'av. Palma de Mallorca 1-3;
Vista l’aprovació de la liquidació de l’esmentada llicència per Junta de Govern de data del 2811-18 en la que es detalla la liquidació de l’ICIO per un import de 1.969,44 € i que l'esmentat
import ja s'ha liquidat per part de la Fundació en data del 18-02-19;

6

Vista la normativa reguladora de l'impost municipal sobre construccions, instal·lacions i obres
constituïda fonamentalment pels articles que van del 100 al 103 de l’RD 2/2004, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals i l'Ordenança fiscal
núm. 4;
Atès que a l'article 4.2 de l'Ordenança fiscal núm. 4 assenyalada es contempla 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 amb la seva
execució es milloren les instal·lacions que destina l’entitat a la promoció i la defensa de les
condicions bàsiques per a l'autonomia de les persones amb discapacitat de l'illa per tal
d'assolir la seva integració social, laboral i familiar;
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 aplicada a la llicència d'instal·lació i obres per a la reforma i l’ampliació del local
dedicada a centre social i ocupacional per a persones amb discapacitat a l'av. Palma de
Mallorca 1-3, en considerar-se d'especial interès públic i d’utilitat social.
SEGON: Retornar a la Fundació de Persones amb Discapacitat (G57505885) un total de
1.870,96 € corresponent al 95 % de l’import de l’ICIO.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
El senyor López Bosch dóna compte de la proposta; i no hi ha cap més intervenció.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (19 vots a favor dels
membres presents dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple).
5. Proposta d’aprovar la imposició de les contribucions especials per al finançament
del projecte de clavegueram de la vorera esquerra de Santandria (UA 19, UA 20 i UA
21); i d’aprovar inicialment l’ordenació d’aquestes contribucions especials (exp.
2018/007990) (https://vimeo.com/326266872#t=08m20s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dóna compte de la proposta de l’Àrea d’Organització
i Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de dia 4 de març de 2019, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió ordinària de dia 7 de març de
2019, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vot (PP i UPCM), que diu:
«Atès que el Ple celebrat en data del 20 d’octubre de 2016 acordà per unanimitat la proposta
de compromís de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca de dotar de clavegueram les zones

7

urbanes de la vorera esquerra de Santandria (UA-20 i UA19A) i el tram del carrer General
Morera (exp. 2016/008400);
Atès que la Junta de Govern, en sessió celebrada en data del 9-08-2017, aprovà
definitivament el projecte de clavegueram de la vorera esquerra de Santandria (UA 19A,
UA20 i UA21), projecte redactat pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost de
d’execució per contracta de 260.326,09 euros (IVA inclòs);
Atès que, segons disposa l’article 30 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es
consideren persones especialment beneficiades, i, per tant, subjectes passius de les
contribucions especials, els titulars de les finques beneficiades, entenent per aquestes totes
les grafiades als plànols confeccionats pels serveis tècnics municipals, detallat a l’annex que
recull a la vegada les quotes individuals resultants d’aplicar a la base imposable els mòduls
establerts a cada una de les finques referides;
Vists l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció amb relació a la legislació i el procediment
aplicable a aquest expedient, de data del 28 de febrer de 2019;
Vist l’informe tècnic emès per l’enginyer municipal en data del 28 de febrer de 2019;
Vist l’informe d’Intervenció emès en data del 4 de març de 2019;
PROPÒS
Primer. Aprovar la imposició de contribucions especials per al finançament del projecte de
clavegueram de la vorera esquerra de Santandria (UA 19A, UA20 i UA21);
Segon. Aprovar inicialment l’ordenació d’aquestes contribucions especials d’acord amb el
següent:
- El cost previst que ha de suportar l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca amb relació al
projecte de clavegueram de la vorera esquerra de Santandria (UA 19A, UA20 i UA21) es fixa
en 260.326,09 euros, d’acord amb el pressupost que conté el projecte tècnic aprovat.
- La quantitat a repartir entre els beneficiaris, que constitueix la base liquidable de les
contribucions especials serà del 90 % del cost suportat per l’Ajuntament, és a dir, 234.293,48
euros.
- El cost previst tindrà caràcter de mera previsió. Si el cost real fos major o menor que el
previst, es prendria aquell a l’efecte del càlcul de les quotes corresponents.
- Aplicar com a mòduls de repartiment:
* 75 % per al mòdul de m2 de teulada edificable
* 25% per al mòdul de m2 de superfície de la finca afectada
Tercer. Aprovar la relació de contribuents que es veuen beneficiats per la realització de les
obres consistents en el clavegueram de la vorera esquerra de Santandria (UA 19A, UA20 i
UA21) i establir la quantitat que aquests hauran d’abonar a l’Ajuntament de Ciutadella,
d’acord amb el quadre de repartiment que consta a l’expedient.
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Quart. Liquidar per anticipat l’import de les quotes provisionals definitivament aprovades.
Un cop finalitzades les obres, es confeccionarà la llista de les quotes definitives, calculades
en funció del cost real d’aquestes mateixes. Les esmentades quotes seran notificades
individualment, i es donarà als interessats el mateix termini que l’assenyalat a les quotes
provisionals.
Si en el moment de l’aprovació de l’expedient d’imposició de contribucions especials i el
moment de naixement de l’obligació de contribuir (quan les obres s’hagin executat) es
produís una transmissió de la propietat afectada per les contribucions especials, el
transmissor estaria obligat a donar compte a l’Ajuntament, dintre del termini d’un mes, de la
transmissió efectuada; i en cas que no ho fes així, l’Ajuntament podria dirigir l’acció del
cobrament, fins i tot la via administrativa de constrenyiment contra qui figuri com a
contribuent a l’expedient d’imposició.
Cinquè. Exposar i publicar l’acord inicial íntegre en el tauler d’anuncis municipal i en el BOIB
durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes. Així mateix, es procedirà a la publicació al web
municipal i a la notificació individual als subjectes passius de l’aprovació inicial de les quotes
provisionals de les contribucions especials corresponents al projecte de clavegueram de la
vorera esquerra de Santandria (UA19A, UA20 i UA21).
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.
Intervencions
El senyor López Bosch dóna compte de la proposta; i no hi ha cap més intervenció.
Acord
Se sotmet la proposta a aprovació, que S’APROVA per catorze (14) vots a favor (6 PSM
MxM, 4 PSOE, 2 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, 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.
6. Proposta de sol·licitud al Consell Insular de Menorca de reversió de l’immoble
denominat Casa de Cultura, ubicat al carrer Hospital de Santa Magdalena 1, de
Ciutadella de Menorca (exp. 2019/002390) (https://vimeo.com/326266872#t=12m02s)
La senyora Gomila Lluch, alcaldessa, dóna compte de la seva proposta de dia 5 de març de
2019, dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió ordinària
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de dia 7 de març de 2019 amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vot (PP i
UPCM), que diu:
«Atès que l’edifici conegut com a Casa de Cultura de Ciutadella, ubicat al carrer Hospital de
Santa Magdalena, 1, consta en el Registre de la Propietat com a propi del Consell Insular de
Menorca, finca registral amb número 156, i en conseqüència, consta a l’inventari de béns del
Consell Insular de Menorca amb cessió d’ús a favor de l’Ajuntament;
Atès que per tal de rehabilitar aquest immoble per ser destinat a usos culturals i,
especialment, a biblioteca municipal, es va cedir la titularitat al Consell Insular de Menorca
perquè efectués la inversió i destinés l’edifici a l’ús cultural que manté en l’actualitat;
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Ciutadella, dia 8-06-1989, va sol·licitar al Consell Insular
de Menorca la retrocessió de la propietat, en tost de la signatura d’un conveni de cessió d’ús
a favor de l’Ajuntament, petició que no va ser concretada per part Consell Insular de
Menorca, que ja havia proposat signar un conveni per a la gestió de la instal·lació;
Transcorregut el termini de 20 anys que preveia el conveni aprovat pel Consell Insular de
Menorca dia 17-04-1989, pel qual se cedeix l’ús de l’edifici a l’Ajuntament de Ciutadella de
Menorca, convé aclarir la situació jurídica d’aquest immoble, atès que l’Ajuntament és el
responsable del manteniment i de la conservació de l’edifici, entre altres obligacions, la qual
cosa, si bé tenia sentit en un primer moment, el transcurs dels anys fa que el recomanable
sigui que s’atribueixin les competències i responsabilitats entorn al mateix d’acord amb els
usos que s’hi fan i la procedència de l’immoble. I si aquestes pertoquen majoritàriament a
l’Ajuntament de Ciutadella, pertoca que sigui aquest el titular de l’immoble, atenent que es va
cedir al Consell Insular de Menorca per a justificar la inversió corresponent a la rehabilitació
de l’edifici original;
Això no obstant se signi un conveni entre ambdues administracions per garantir que el
Consell Insular de Menorca seguirà comptant amb l’espai adient a la Casa de Cultura per al
desenvolupament dels serveis que hi té ubicats en l’actualitat o amb els que es puguin
establir en el futur;
Atès que la normativa administrativa preveu la figura de la mutació demanial, com a
modificació que es pot donar en la qualificació jurídica d’un bé de domini públic i que pot
consistir en l’alteració de la seva destinació o en el canvi del subjecte públic que ostenta la
titularitat del bé en qüestió;
Atès que la Llei 33/2003, de 3 de novembre, sobre patrimoni de les administracions
públiques, regula en els articles 71 i 72 la figura de les mutacions demanials, entesa com un
acte pel qual s’efectua la desafectació d’un bé de domini públic amb simultània afectació a
una altra destinació d’ús públic, o inclòs del mateix, canviant la titularitat de l’administració;
Aquest tipus de mutació demanial subjectiva entre el Consell Insular de Menorca i
l’Ajuntament de Ciutadella es planteja en el marc de la col·laboració i cooperació
interadministrativa, a partir del respecte al principi d’autonomia de cadascuna de les
administracions i la col·laboració entre ambdues per al compliment de fins públics d’interès
general;
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Atès que el límit al concepte de la mutació demanial seria la desafectació, per la qual s’hauria
de recórrer a una altra forma jurídica; però amb la mutació demanial, l’afectació a un ús o
servei públic es manté;
El procediment per a la realització de la mutació demanial només es regula de forma
expressa en l’article 72 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, en l’àmbit de l’Administració de
l’Estat; aquest article no té caràcter de bàsic i, per tant, no és aplicable directament a
l’administració local;
El Reial decret 1373/2009, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei
33/2003, recull a l’article 73 determinacions procedimentals de desenvolupament del
procediment;
Per altra part, el Reglament de béns no recull un procediment específic per a les mutacions
demanials, per la qual cosa es podria concloure que el procediment a seguir seria el resultant
de la utilització analògica del procediment existent per a la realització de les cessions
gratuïtes, i la utilització de la legislació estatal que es pot aplicar de forma supletòria;
La Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, estableix
en el seu article 129 que per alterar la qualificació del béns es requereix la incoació del
corresponent expedient, en el qual s’acrediti l’oportunitat i la legalitat de la mesura. La
resolució d’aquests expedients correspon al Ple de l’Ajuntament;
A l’article 130 tracta la mutació demanial com l’acte en virtut del qual es fa la desafectació
d’un bé amb afectació simultània a un altre ús o servei públic de les entitats locals; les
mutacions demanials requereixen d’un acord de la corporació local en què s’acrediti la utilitat
pública de l’alteració;
Per tant, i com a conclusió a la vista de la normativa aplicable, consider que ha de ser el Ple
de l’Ajuntament que sol·liciti al Consell Insular de Menorca la mutació demanial del bé de
domini públic de la Casa de Cultura, subscrivint la corresponent acta de lliurament o conveni
que reguli la continuïtat de l’ús de servei públic al qual està adscrit i al servei d’ambdues
administracions;
Vist l'informe emès per part de la secretària municipal, en data del 5-03-19;
PROPÒS:
Primer. Sol·licitar al Consell Insular de Menorca el canvi en la titularitat del bé immoble de la
Casa de Cultura, per tal que aquesta passi a ser de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca,
amb exprés compromís del manteniment de l’ús i servei públic al qual està adscrit actualment
aquest immoble i altres que en puguin ser compatibles, amb les condicions que es
reflecteixin en el conveni que a aquests efectes signin les dues parts.
Segon. Comunicar aquest acord al Consell Insular de Menorca per al seu coneixement i als
efectes pertinents.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
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Intervencions
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/326266872#t=14m53s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/326266872#t=15m10s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (19 vots a favor dels
membres presents dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple).
7. Proposta d’aprovar el descàrrec número 1/2019; i d’aprovar l’anul·lació i el
descàrrec 2/2019, (exp. 2019/002437) (https://vimeo.com/326266872#t=15m58s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dóna compte de la proposta de l’Àrea d’Organització
i Seguretat Ciutadana (Servei de Gestió Tributària), de dia 6 de març de 2019, dictaminada a
la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió ordinària de dia 7 de març de
2019 —amb la votació prèvia de la seva inclusió en l’ordre del dia per urgència, aprovada per
unanimitat—, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE, GxC); i 3 reserves de vot (PP i UPCM), que
diu:
«Vistes les propostes de descàrrecs de liquidacions diverses, que es detallen a continuació:
Descàrrec
1/2019
2/2019

Import

Exerci
Motiu
cis
58.657,81 2018 Liquidacions incorrectes i anul·lades pels òrgans de
govern municipal.
273,28 2018 Liquidacions incorrectes.

presentades per l'empresa col·laboradora RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE TRIBUTOS
LOCALES, SL, basant-se en els motius, els informes i les circumstàncies que s’adjunten a
les liquidacions de la proposta;
Vist que en la proposta del Servei de Recaptació consta que aquestes liquidacions pertanyen
als exercicis anteriors a l’exercici corrent i, per tant, l’òrgan competent per aprovar el
descàrrec és el Ple de l’Ajuntament;
Vist l'informe emès pel cap de Rendes de data del 5-03-2019 i amb la fiscalització econòmica
i financera prèvia que correspongui per part d’Intervenció, el regidor que subscriu
PROPOSA:
a) Aprovar el descàrrec de les liquidacions següents basant-se en els informes i les
circumstàncies que s’adjunten:
Descàrrec
1/2019

Import
58.657,81

Exercicis
2018

Motiu
Liquidacions incorrectes i anul·lades pels òrgans de
govern municipal.
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b) Aprovar l’anul·lació i el descàrrec de les liquidacions següents basant-se en els informes
i les circumstàncies que s’adjunten:
Descàrrec
2/2019

Import
273,28

Exercicis
2018

Motiu
Liquidacions incorrectes.

c) Notificar l’acord que s’adopti a l’empresa col·laboradora de recaptació REGESTRIL, SL.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
El senyor López Bosch dóna compte de la proposta; i no hi ha cap més intervenció.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per dotze (12) vots a favor (6 PSM MxM, 4
PSOE i 2 GxC): 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, el senyor
Sergio SERVERA MORENO i el senyor Sebastià SERVERA MOLL; i set (7) abstencions de
vot (5 PP, 1 UPCM i 1 del regidor no-adscrit): els de 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,
el senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO i el senyor Diego PONS PONS.
8. Proposta d’aprovar el conveni de col·laboració per determinar la participació de Ports
de les Illes Balears i de l’Ajuntament de Ciutadella en l’execució i la direcció de l’obra del
«Proyecto de reconstrucción del muelle cantil y repavimentación en el muelle ribera sur
del puerto interior de Ciutadella», i en el seu finançament (exp. 2018/009403)
(https://vimeo.com/326266872#t=17m55s)
La senyora Gomila Lluch, alcaldessa, dóna compte de la seva proposta de dia 8 de març de
2019, dictaminada a la Comissió Informativa ordinària de Territori i Entorn, de dia 8 de març de
2019, amb el vot favorable dels representants del PSM (2), PSOE (1) i GxC (1); i la reserva de
vot dels representants del PP (2), que diu:
«Atès que, amb l’informe previ favorable de l’Ajuntament, l’1 d’agost de 2017 PortsIB va
aprovar el “Proyecto de reconstrucción del muelle cantil y repavimentación en el muelle
ribera sur del Puerto interior de Ciutadella”, a fi de millorar l’estabilitat del moll de la ribera sud
i la colàrsega, la seva imatge i funcionalitat, i per dotar aquesta zona del port d’una
plataforma única tant per a vials com voreres, i de millorar la pavimentació i la prestació de
serveis públics;
Atès que, amb ocasió de l’execució d’aquestes actuacions i amb l’acord verbal previ amb
l’Ajuntament, es va incloure també en el projecte l’obra que l’Ajuntament pretén realitzar per
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renovar les instal·lacions municipals que es troben en la seva majoria en el subsòl d’aquesta
zona portuària; a fi de coordinar i simplificar tots els treballs;
En concret, es preveu la renovació de les xarxes de sanejament, drenatge i subministrament
d’aigua potable, i el soterrament de les línies de telefonia i d’electricitat, per a una millor
prestació d’aquests serveis;
Atès que el servei de redacció del projecte es va contractar per PortsIB, així com l’execució
de l’obra, que es va adjudicar el 7 de novembre de 2017 a l’empresa Acciona Construcción
SA, amb un preu d’adjudicació de 3.334.082,82€, IVA inclòs; havent-se executat la fase I;
Atès que el present conveni té com a objecte determinar la participació de Ports de les Illes
Balears i de l’Ajuntament de Ciutadella en l’execució i la direcció de l’obra del “Proyecto de
reconstrucción del muelle cantil y repavimentación en el muelle ribera sur del Puerto interior
de Ciutadella” i el seu finançament;
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal, en data del 4-03-19;
Vist l’informe emès per la interventora municipal, en data del 8-03-19;
PROPÒS:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració per determinar la participació de Ports de les
Illes Balears i de l’Ajuntament de Ciutadella en l’execució i direcció de l’obra del «Proyecto de
reconstrucción del muelle cantil y repavimentación en el muelle ribera sur del puerto interior
de Ciutadella», i en el seu finançament, tal com s’ha presentat i consta a l’expedient.
SEGON. Assumir el compromís d’incloure al pressupost dels exercicis 2020-2021-2022 i
2023 l’import corresponent a l’anualitat prevista en el proposat conveni.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/326266872#t=20m13s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/326266872#t=20m38s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/326266872#t=21m00s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per dotze (12) vots a favor (6 PSM MxM, 4
PSOE i 2 GxC): 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, el senyor Sergio SERVERA
MORENO i el senyor Sebastià SERVERA MOLL; i set (7) abstencions de vot (5 PP, 1 UPCM i
1 del regidor no-adscrit): els de la senyora María Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan
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David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, el senyor Adolfo
VILAFRANCA FLORIT, el senyor Juan CARRASCO DOMINGO, el senyor José Felipe
NEGRETE CABALLERO i el senyor Diego PONS PONS.
9. Proposta d’aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca i l’Escola
Balear d’Administració Pública de delegació de la competència per a la convocatòria i la
gestió del procés selectiu extraordinari per a l’ingrés en el Cos de la Policia Local en la
categoria de policia (exp. 2019/001222) (https://vimeo.com/326266872#t=22m49s)
Intervé l’alcaldessa per indicar que es manté la proposta dictaminada a la Comissió Informativa,
encara que es va haver de fer una resolució d’Alcaldia per signar el Conveni dia 20 de març de
2019 a instància de l’EBAP.
El senyor Salord Justo, regidor delegat, dóna compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
Seguretat Ciutadana (Servei de Recursos Humans), de dia 8 de març de 2019, dictaminada a la
Comissió Informativa ordinària de Territori i Entorn, de dia 8 de març de 2019, amb el vot
favorable dels representants del PSM (2), PSOE (1) i GxC (1); i la reserva de vot dels
representants del PP (2), que diu:
«APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA I L’ESCOLA
BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE DELEGACIÓ DE LA COMPETÈNCIA PER A LA
CONVOCATÒRIA I LA GESTIÓ DEL PROCÉS SELECTIU EXTRAORDINARI PER A
L’INGRÉS EN EL COS DE POLICIA LOCAL EN LA CATEGORIA DE POLICIA
Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data del 7-03-2019, que,
copiat literalment, diu:
"Atès que, mitjançant ofici de l’Alcaldia del 31-10-2018, registrat de sortida amb el núm. 23.944,
es comunica a l’Escola Balear d’Administració Pública l’interès de l’Ajuntament de Ciutadella en
la participació en el procés unificat de convocatòria de places de policia local;
Atès que, per mitjà de missatge de correu electrònic del 22-02-2019 s’ha rebut proposta de
conveni entre l’Ajuntament de Ciutadella i l’Escola Balear d’Administració Pública de delegació
de la competència per a la convocatòria i la gestió del procés selectiu extraordinari per a l’ingrés
en el Cos de Policia Local, en la categoria de policia; igualment, en el missatge s’adjunta
certificació de l’estimació de cost de l’execució del procediment i de la quantitat màxima que
correspondria abonar a l’Ajuntament de Ciutadella;
Atesos els fonaments jurídics següents:
- Art. 148.1.22 de la Constitució espanyola.
- Art. 30.19 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.
- Art. 10.1, 12, 30.1 i 30.3 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals
de les Illes Balears.
- Art. 25.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
- Art. 29.2 i 58 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears.

15

- Decret Llei 1/2017, de 13 de gener, de modificació de la llei 20/2006 i de la Llei 3/2007 de 27 de
març de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i de mesures en matèria
de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.
- La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2018.
- Article 5.2 del Decret 31/2012 de 13 d’abril pel qual s’aproven els Estatuts de l’Escola Balear
d’Administració Pública.
- Art. 174.1 del Decret 28/2015 de 30 d’abril pel qual s’aprova el Reglament marc de coordinació
de les policies locals de les Illes Balears;
Atesa la resolució de l’àrea d’OiSC núm. 2317/2018, de 30 d’octubre, d’aprovació de l’oferta
pública d’ocupació de l’Ajuntament de Ciutadella per a l’any 2018 que inclou 9 places d’agent de
policia local;
Per tot l’exposat,
INFORM
Que procedeix que el regidor delegat de Recursos Humans, amb l’informe previ de la
interventora municipal, emeti una proposta administrativa, si així ho considera, per tal que l’òrgan
competent adopti un acord sobre:
PRIMER: Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Ciutadella i l’Escola Balear d’Administració
Pública de delegació de la competència per a la convocatòria i la gestió del procés selectiu
extraordinari per a l’ingrés en el Cos de Policia Local en la categoria de policia.
S’informa de tot açò, que és el parer de qui subscriu, i que se sotmet a qualsevol altra
consideració millor fonamentada en dret, per a coneixement de l'autoritat competent que, no
obstant, amb el seu superior criteri, resoldrà, amb la incorporació prèvia a l'expedient dels
informes addicionals d'altres departaments municipals que, si així es considera, es puguin
sol·licitar."
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 8-03-2019;
PROPOSA:
Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Ciutadella i l’Escola Balear d’Administració Pública de
delegació de la competència per a la convocatòria i la gestió del procés selectiu extraordinari per
a l’ingrés en el Cos de Policia Local en la categoria de policia.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/326266872#t=26m04s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/326266872#t=27m44s)
Intervé el senyor Salord Justo (https://vimeo.com/326266872#t=28m34s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/326266872#t=29m08s)
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Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/326266872#t=29m54s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/326266872#t=32m11s)
Acord
Se sotmet la ratificació de l’aprovació del conveni a votació, que S’APROVA per desset (17)
vots a favor (6 PSM MxM, 4 PSOE, 2 GxC i 5 PP): 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, 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 i el senyor Juan
CARRASCO DOMINGO; i dues (2) abstencions de vot (1 UPCM i 1 del regidor no-adscrit):
la del senyor José Felipe NEGRETE CABALLERO i el senyor Diego PONS PONS.
10. Proposta conjunta de tots els grups municipals i del regidor no-adscrit d’aprovar
l’adhesió de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca al Manifest en contra de la
contaminació
ambiental
de
Menorca
(exp.
2019/002314)
(https://vimeo.com/326266872#t=31m18s)
L’alcaldessa, la senyora Gomila Lluch, dóna compte de la proposta conjunta de tots els grups
municipals i del regidor no-adscrit (Àrea de Territori i Entorn, Servei de Medi Ambient), signada
pel senyor Josep Juaneda Mercadal (portaveu del PSM Més per Menorca), per la senyora
Noemí Camps Villalonga (portaveu del PSOE), pel senyor Sebastià Servera Moll (portaveu de
Gent per Ciutadella), pel senyor Joan Benejam Escanellas (portaveu del Partit Popular), pel
senyor José Felipe Negrete Caballero (per ordre del portaveu d’UPCM, senyor Joan Triay Lluch)
i pel senyor Diego Pons Pons (regidor no-adscrit).
Aquesta proposta va ser dictaminada a la Comissió Informativa ordinària de Territori i Entorn, de
dia 8 de març de 2019, amb el vot favorable de tots els representants: PSM (2), PP (2), PSOE
(1) i GxC (1), que diu:
«Atès que la Sindicatura de Greuges de Menorca atén totes les queixes presentades pels
ciutadans i pe les associacions de l’illa amb relació a l’actuació del Consell Insular de Menorca, i,
d’acord amb el seu reglament, també ha d'actuar per pròpia iniciativa quan entengui que es
produeixin situacions que vulnerin els drets dels menorquins;
Atès que, segons la Sindicatura de Greuges de Menorca, en el cas de la contaminació
atmosfèrica produïda per la central tèrmica del port de Maó és clar que el dret a un medi ambient
saludable no ha estat respectat degudament;
Atès que, per aquests motius, la Sindicatura de Greuges de Menorca ha cregut convenient fer
una crida a totes les institucions implicades perquè donin una resposta decidida a aquesta
situació;
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Atès que la Sindicatura de Greuges de Menorca ha fet arribar a l'Ajuntament de Ciutadella el
Manifest en contra de la contaminació ambiental de Menorca;
Atès que el Manifest diu, literalment, el següent:
"MANIFEST EN CONTRA DE LA CONTAMINACIÓ AMBIENTAL DE MENORCA
• Sabem que hi ha evidències científiques que a la zona oriental de Menorca es manifesten un
excés de casos de càncer que, potencialment, estan causats per la contaminació emesa per la
central tèrmica situada al port de Maó. *
• La Sindicatura de Greuges ja va advertir el mes de gener de 2018 a la presidència del CIMe de
la seva preocupació per aquesta causa.
• La Llei general de salut pública (33/2011) estableix al seu article 3r que les administracions
públiques estaran subjectes al principi de precaució que disposa que la existència d’indicis
fonamentats d’una possible afectació greu de la salut de la població, fins i tot si hi ha incertesa
científica sobre la naturalesa dels riscos, determinarà el cessament, la prohibició o la limitació de
l'activitat.
• Fa 25 anys l'illa de Menorca fou declarada Reserva de Biosfera, amb tot el que això
representa.
• Recentment, la Unió Europea s'ha compromès a impulsar i a aportar fons per a iniciar la
transició energètica de l'illa cap a les energies renovables.
DEMANAM
1. Que es desenvolupi un procediment per mesurar tots els contaminants rellevants; i que en tot
moment es facin públics els nivells de contaminació ambiental, el potencial impacte en salut, així
com les mesures que s'estan prenent per a corregir la situació.
2. Que, en tot moment, la ciutadania estigui informada de la situació actual de les negociacions i
del calendari a seguir.
3. Que tots els ajuntaments de Menorca, el Consell Insular, el Govern de les Illes Balears i l'Estat
espanyol donin suport a aquesta decisió amb tots els seus mitjans.
CONVIDAM
A tota la societat menorquina, tant en l’àmbit institucional, el col·lectiu, l’associatiu com
l’individual a adherir-se a aquest manifest per aconseguir la descarbonització i la transició
energètica de l'illa en les millors condicions i en el menor temps possible.
Menorca, 16 de gener de 2019
*Fernández-Navarro P, García-Pérez J, Ramis R, Boldo E, López-Abente G. Industrial pollution
and cancer in Spain: An important public health issue. Environ Res. 2017;159:555-563"
Per tot l'exposat,
PROPOSAM:
Primer. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca al Manifest en contra de la
contaminació ambiental de Menorca.
Segon. Notificar aquesta acord a la Sindicatura de Greuges de Menorca i al Consell Insular de
Menorca.»
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Intervencions
Intervé l’alcaldessa, la senyora Gomila Lluch, que dóna compte de la proposta; i no hi ha cap
més intervenció.
Acord
Se sotmet la proposta conjunta a votació, que S’APROVA per unanimitat (19 vots a favor dels
membres presents dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple).
11. Proposta conjunta de tots els grups municipals i del regidor no-adscrit d’incloure
en el Pla d’actuació per a l’ampliació de la xarxa pública de serveis socials l’adaptació i
la reforma de l’edifici municipal on actualment s’hi ubiquen la Clínica Juaneda i la
Residència Geriàtrica Municipal, i d'ampliar el parc de places per a persones grans
dependents o permetre-hi l’autorització de noves places (exp. 2019/002545)
(https://vimeo.com/326266872#t=35m30s)
L’alcaldessa, la senyora Gomila Lluch, dóna compte de la proposta conjunta de tots els grups
municipals i del regidor no-adscrit, de dia 8 de març de 2019, signada pel senyor Josep Juaneda
Mercadal (portaveu del PSM Més per Menorca), per la senyora Noemí Camps Villalonga
(portaveu del PSOE), pel senyor Sebastià Servera Moll (portaveu de Gent per Ciutadella), pel
senyor Joan Benejam Escanellas (portaveu del Partit Popular), pel senyor José Felipe Negrete
Caballero (per ordre del portaveu d’UPCM, senyor Joan Triay Lluch) i pel senyor Diego Pons
Pons (regidor no-adscrit), que diu:
«Atès que el 9 de juny de 2017 el Consell de Govern va aprovar el Pla d'Actuació per a
l'Ampliació de la Xarxa Pública de Serveis Socials;
Atès que el 7 de juliol de 2017 la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de
les Illes Balears remet escrit a l’Ajuntament de Ciutadella pel qual informa que dins el Pla
d’Actuació per a l’Ampliació de la Xarxa Pública de Serveis Socials es preveuen quatre línies
d’actuació en dos eixos diferenciats. El primer, té per objecte contractar, concertar o establir
per conveni places en centres residencials i centres de dia per a persones en situació de
dependència. L’objectiu de segon és la construcció de centres residencials i centres de dia
per a persones grans dependents, així com l’adaptació d’aquest tipus de centres als criteris
d’acreditació recollits en el Decret 86/2010;
Atès que el Pla d’actuació mateix estableix les modalitats de gestió de cada una de les
mesures que impliquen inversió:
1. Cessió d’edifici o solar per a la construcció o adaptació del centre.
2. Convenis de col·laboració per al finançament d’obres de construcció o adaptació de
centres per integrar a la xarxa pública d’atenció a la dependència;
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella és propietari de l'edifici de la plaça Sant Antoni on
actualment s'hi ubiquen la residència geriàtrica del PMH i la Clínica Juaneda en règim de
lloguer;
Atès que el contracte de lloguer amb la Clínica Juaneda finalitza l'any 2021, sense possibilitat
de pròrroga, i és voluntat d'aquest ajuntament ampliar els dispositius d’atenció a les persones
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amb dependència amb l’augment de places residencials en aquest espai. I que, per a
l’ampliació de noves places per a persones grans en situació de dependència, es farà
necessària la realització d’obres en aquest edifici de propietat municipal;
Atès que l’Ajuntament de Ciutadella vol posar-ho en coneixement de la Conselleria de
Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears per iniciar així els tràmits
pertinents per establir una col·laboració entre ambdues administracions i fer efectiva la major
dotació de places residencials de dependència en el municipi de Ciutadella de Menorca, així
com les obres d'adaptació necessàries;
Atès que el Consell Insular de Menorca pot participar en el finançament del projecte
d'adaptació i millora de l'edifici esmentat;
Atès que, per a donar un millor servei per a l'atenció a la gent gran, també seria necessari
ampliar les places de convalescència a Ciutadella, i aquestes es podrien ubicar en aquest
edifici;
Per tot l'exposat,
Proposam,
1. Instar la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears a
incloure en el Pla d'Actuació per a l'Ampliació de la Xarxa Pública de Serveis Socials
l'adaptació i la reforma de l'edifici municipal on actualment s'hi ubiquen la Clínica Juaneda i la
Residència Geriàtrica municipal, i ampliar el parc de places per a persones grans dependents
o permetre l'autorització de noves places.
2. Instar la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears a preveure l’ampliació de
places de convalescència a Ciutadella, en el moment que es disposi de l’espai a l’edifici
reformat.
3. Traslladar aquest acord a la Conselleria de Benestar Social i Família del Consell Insular de
Menorca, per al seu coneixement i amb l'objectiu d'establir una col·laboració per fer possible
aquest projecte.»
Intervencions
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/326266872#t=39m42s)
Intervé l’alcaldessa, la senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/326266872#t=40m11s)
Acord
Se sotmet la proposta conjunta a votació, que S’APROVA per unanimitat (19 vots a favor dels
membres presents dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple).
12. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) amb
relació a la inclusió de la candidatura de les festes de Sant Joan de Ciutadella de Menorca
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a la llista representativa del Patrimoni Immaterial Mundial de la UNESCO (exp.
2019/002504) (https://vimeo.com/326266872#t=41m39s)
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 004106, de dia 6 de març de
2019, que, amb les esmenes en els punts d’acord 1r i 2n, que va explicar el regidor mateix a la
Junta de Portaveus; i, traduïda del castellà al català, diu:
«La convenció de la UNESCO signada el 3 de novembre de 2003 per a la salvaguarda del
patrimoni cultural immaterial ho defineix a l'article 2 de la forma següent:
Patrimoni cultural immaterial significa les pràctiques, representacions, expressions, els
coneixements i les habilitats –així com els instruments, els objectes i artefactes, els espais
culturals associats als mateixos que les comunitats, els grups, i, en alguns casos, els
individus reconeixen com a part del seu llegat cultural. Aquest patrimoni cultural immaterial,
transmès de generació en generació, és constantment recreat per comunitats i grups en
resposta al seu entorn, la seva interacció amb la naturalesa i la seva història, i els
proporciona un sentit d'identitat i continuïtat, i promou d'aquesta manera el respecte per la
diversitat cultural i la creativitat humana. Per als fins d'aquesta convenció, la consideració es
concedirà únicament al patrimoni cultural immaterial, mentre sigui compatible amb els vigents
instruments humans de dret, així com amb els requeriments de respecte mutu entre
comunitats, grups i individus, i a un desenvolupament sostenible.
Són molts i molt diversos els avantatges de què gaudeix el patrimoni cultural immaterial
reconegut per la UNESCO. Els avantatges esmentats van des de la pròpia notorietat
internacional que suposa pertànyer a una llista exclusiva d'elements culturals de gran
importància fins a ser destinatari del fons econòmic dotat pels diferents estats, a fi de
preservar el patrimoni esmentat mitjançant el seu estudi, la difusió, la creació
d'infraestructures, l’aportació de material i les ajudes tècniques o de finançament.
Espanya va ratificar aquest conveni el 25 d'octubre de 2006, i ja compta amb diversos
elements en la llista de patrimoni immaterial de la UNESCO. Actualment estan inclosos en la
llista representativa les tècniques de paret seca, les tamborades, les falles de València, la
falconeria, les festes del foc dels Pirineus, la dieta mediterrània, la festa dels patis de
Còrdova, la festa d'Algemesí, el cant de la Sibil·la, els castells, el flamenc, el xiulet gomer i
els tribunals de les aigües del llevant.
Per a la inclusió d'un element en la llista representativa de la Unesco, primer és necessari
que la candidatura sigui proposada per la comunitat autònoma amb la tramesa d’un
esborrany de proposta davant del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, la qual cosa dona
inici al procés de dos anys que ha de superar la candidatura per a aconseguir-hi la inclusió.
Raons per les quals el Grup Municipal d'UPCM presenta la MOCIÓ següent:
1. Instar el Consell Insular de Menorca, el Govern Balear i el Ministeri d'Educació,
Cultura i Esport perquè elabori l'esborrany de proposta de la candidatura de les festes de
Sant Joan de Ciutadella per a incloure-la en l'Inventari General del Patrimoni Cultural
Immaterial i en la Llista Representativa del Patrimoni Immaterial Mundial de la UNESCO.
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2. Instar el Consell Insular de Menorca i el Govern Balear a presentar l’esborrany esmentat al
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, i a realitzar els tràmits necessaris per a culminar amb èxit
la inclusió de les festes de Sant Joan de Ciutadella en la Llista Representativa del Patrimoni
Immaterial Mundial de la UNESCO.
3. Designar una persona experta en els protocols, la història i la resta d'aspectes de les
festes de Sant Joan de Ciutadella perquè realitzi el seguiment d’aquesta candidatura a
Patrimoni Immaterial de la Humanitat i sigui, de pas, la indicada per a facilitar la informació
que sigui necessària per a la realització de l'expedient i dels informes necessaris durant la
tramitació d’aquesta.»
Intervencions
Intervé la senyora Anglada Seara, (https://vimeo.com/326266872#t=53m23s) que explica que
l’equip de govern vol fer una proposta d’esmena abans del primer punt que digui: «Crear una
comissió diversa i transversal que pugui valorar la idoneïtat de proposar la candidatura de les
festes de Sant Joan de Ciutadella per a la seva inclusió en la llista representativa del Patrimoni
Immaterial Mundial de la UNESCO i que estigui formada pels agents socials implicats en la festa
per poder garantir una decisió consensuada i ben analitzada des de diferents perspectives.»
Diu que el 2n punt quedaria també esmenat en el sentit que, a partir de la valoració d’aquesta
comissió i només en el cas que la Comissió ho valoràs positivament, ja s’introduïssin els punts
que es proposen a la moció.
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/326266872#t=58m50s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/326266872#t=1h01m34s)
Intervé l’alcaldessa (https://vimeo.com/326266872#t=1h07m10s)
A continuació es fan cinc minuts de recés per a consensuar els punts d’acord de la moció
atenent les esmenes anunciades.
Intervé l’alcaldessa per explicar com queden definitivament redactats els punts d’acord segons el
consens arribat amb els diferents grups. (https://vimeo.com/326266872#t=1h08m22s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas per a demanar que es llegeixi exactament el que es
passarà a votació. (https://vimeo.com/326266872#t=1h09m08s)
Intervé la senyora Anglada Seara per llegir com queden les esmenes, amb el vistiplau del senyor
Negrete Caballero: (https://vimeo.com/326266872#t=1h09m35s)
El primer punt: Crear una comissió diversa i transversal que pugui valorar la idoneïtat de
proposar la candidatura de les festes de Sant Joan de Ciutadella per a la seva inclusió en
la llista representativa del Patrimoni Immaterial Mundial de la UNESCO i que estigui
formada pels agents socials implicats en la festa per poder garantir una decisió
consensuada i ben analitzada des de diferents perspectives.
El segon punt: En el cas que la comissió valori positivament aquesta candidatura, instar el
Consell Insular de Menorca, el Govern Balear i el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport perquè
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elabori l'esborrany de proposta de la candidatura de les festes de Sant Joan de Ciutadella per a
incloure-la en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Immaterial i en la Llista Representativa
del Patrimoni Immaterial Mundial de la UNESCO.
El punt tercer: En el cas que la comissió valori positivament aquesta candidatura, instar el
Consell Insular de Menorca i el Govern Balear a presentar l’esborrany esmentat al Ministeri
d'Educació, Cultura i Esport, i a realitzar els tràmits necessaris per a culminar amb èxit la inclusió
de les festes de Sant Joan de Ciutadella en la Llista Representativa del Patrimoni Immaterial
Mundial de la UNESCO.
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/326266872#t=1h10m32s)
Intervé l’alcaldessa per aclarir les esmenes. Per la qual cosa, el tercer punt de la moció actual
que presenta UPCM queda retirat. (https://vimeo.com/326266872#t=1h10m38s)
Acord
Se sotmet la moció esmenada a votació, que S’APROVA per unanimitat (19 vots a favor dels
membres presents dels 21 que, de fet i dret, componen aquest ple).
13. Precs i preguntes (https://vimeo.com/326266872#t=1h11m50s)
Es dóna compte dels precs i de les preguntes següents:
Precs
Precs del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), amb
registre d’entrada 005157 de 20 de març de 2019, que, traduïts del castellà al català, diuen:
(https://vimeo.com/326266872#t=1h11m55s)
1. La platja de cala Blanca està emmarcada entre les anomenades platges urbanes del
municipi de Ciutadella. Les platges urbanes es diferencien de les altres platges, entre altres
coses, per oferir un nombre més gran de serveis i atendre un perfil d'usuari més ampli i
familiar.
D'entre les platges urbanes de Ciutadella n’hi ha diverses que ja tenen la qualificació
d'adaptades, i no és el cas de la de cala Blanca.
No obstant açò, ens trobam amb el fet que part dels accessos a la platja són aprofitables per
a facilitar-hi l'accés de persones amb mobilitat reduïda o de pares amb infants de poca edat.
Hi ha tres accessos a la platja dotats de tres rampes que s'interrompen a pocs metres de la
platja. Tant l'accés que està al fons de la platja i al costat de la carretera com el que hi ha a la
part sud de la platja arriben molt a prop de l'arena; però, lamentablement, desemboquen molt
enfora de la vorera de la mar. Aquesta distància hauria de ser salvada per una plataforma de
fusta la longitud de la qual seria un greu inconvenient, ja que es menjaria una gran superfície
d'arena, necessària per a donar cabuda a la gran quantitat de persones que acudeixen a cala
Blanca.
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No és el cas de l'accés del costat nord, que acaba en una escala al costat del restaurant que
es troba a les roques. Aquest accés, que compta amb rampes fins a la carretera i al pàrquing,
podria ser dotat d'una rampa als metres finals per a arribar fins a l'arena. Una vegada a
l'arena, la distància a salvar fins a la vorera és molt menor que en els altres dos casos, i, a
més, discorre per la zona de pas habitual enfront del restaurant.
Per tot l'anterior, sol·licitam a l'Ajuntament que insti Demarcació de Costes a escometre les
reformes necessàries perquè la platja de cala Blanca es prepari perquè les persones amb
mobilitat reduïda puguin utilitzar-la amb normalitat.
2. El passat 16 de maig de 2018, amb registre d'entrada número 8.193, el Grup Municipal
UPCM presentàvem un prec on instàvem l'equip de govern a dur a terme les actuacions
corresponents
per
a
millorar
el
camí
de
Marina
de
Son
Morell.
(https://vimeo.com/326266872#t=1h17m01s)
Aquest camí es troba en un lamentable estat des de fa ja diversos anys. S'ha anat convertint
en un abocador incontrolat, on l’incivisme i la manca de vigilància han provocat que s’hi
puguin observar materials altament nocius i perillosos tant per a la salut humana com per al
medi natural. Concretament, poden observar-s’hi restes d'uralita (material prohibit que pot
produir càncer de pulmó, mesotelioma maligne o asbestosi), electrodomèstics, restes de
vehicles, runes de construcció, restes de poda, etc.
D'altra banda, la vegetació (principalment de l'espècie Pistacia lentiscus, que és una espècie
invasora, ocupa amb gran intensitat la calçada.
Finalment, la calçada es troba totalment desfeta, formada ja únicament per pedres, quelcom
que suposa un perill tant per a ciclistes i motocicletes com per als altres vehicles.
En el Ple del dia 17 de maig vam defensar aquest prec, i vam instar l'equip de govern perquè
fes el que és necessari per a procedir a netejar i pavimentar el camí, així com per a col·locar
elements dissuasius perquè els incívics no puguin utilitzar-lo com a abocador, i a exercir la
vigilància necessària per a evitar aquestes conductes.
Després del prec, es va discutir sobre si aquest camí era de titularitat pública o no, quelcom
que no admet discussió, atès que ho és pel fet de trobar-se inscrit a l'inventari de béns
municipals, concretament a la llista 0101, pàgina 590.
Finalment, es va procedir a un tímid i inútil apedaçament, consistent a tapar quatre forats
comptats, sense arribar tan sols al tram on el camí es troba en mal estat.
La competència municipal en matèria de vies públiques arriba tant a les urbanes com a les
rurals, i és obligació de les entitats locals mantenir-les en bon estat de conservació. Les vies
públiques rurals constitueixen quant a la seva utilització un supòsit “d'ús comú general”, no
subjecte a llicència o autorització, i el seu ús és permès per igual a tots.
Si la no reparació del camí produeix algun dany a algun dels seus usuaris, estaríem davant
del supòsit del principi general i amplíssim de la responsabilitat objectiva de l'Administració
Municipal.
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Recordem que el caràcter públic o privat d'un camí dependrà de la naturalesa del sòl sobre el
qual transcorre. Camí públic és aquell el sòl del qual és públic, i que hem de diferenciar de la
servitud de pas sobre sòl privat (art. 564 del Codi civil). La jurisprudència estableix que els
camins que tenen la condició de públics (STS de 7 de maig de 1987) no tenen per què figurar
a l'Inventari de béns municipals si el caràcter d'ús públic del camí s'acredita prou (STS de 29
de setembre de 1989); no obstant açò, el camí de Marina de Son Morell SÍ que figura a
l’inventari esmentat.
Finalment, la conservació de camins i vies rurals constitueix, segons l'article 25.2.d) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), una competència local,
valorada com a determinant de la imputabilitat dels eventuals danys patits pels seus usuaris
a l'Ajuntament.
La Sentència del Tribunal Suprem de l’1 de juliol de 1991 declara la responsabilitat de
l'Administració en virtut de danys causats pels béns de domini públic, com a destinats a
suportar les vies de comunicació quan hi hagi omissió en la conservació esmentada (STS de
26 de març de 1957, STS de 30 d'octubre de 1965, SSTT de 27 de desembre de 1969, 3 de
juliol de 1961 i 10 de desembre de 1963; s’hi fa referència a aspectes sobre la seva amplària,
la competència municipal, el deure de defensa, i l’obligació de conservar i mantenir-lo en bon
estat): si la no reparació del camí produeix un dany a un altre particular estaríem davant del
tema del principi general i amplíssim de la responsabilitat objectiva de l'Administració,
reconegut a l'article 54 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local,
segons el qual les entitats locals respondran dels danys i perjudicis causats als particulars en
els seus béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis públics, en els
termes establerts en la legislació general sobre responsabilitat administrativa: així es
desenvolupa a l'article 32 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Els casos de responsabilitat externa es produeixen si hi ha danys ocasionats a tercers com a
conseqüència de la falta de manteniment o reparació dels immobles, i si és el cas de la via
pública.
Aquesta competència de conservació de camins i vies rurals és irrenunciable per als
ajuntaments.
Per tot açò,
Instam l'equip de govern a:
PRIMER. Que procedeixi a efectuar els tràmits oportuns a fi de poder asfaltar el camí
mencionat.
SEGON. Que executi els treballs de neteja i desbrossat.
TERCER. Que exerceixi major vigilància sobre el camí esmentat.
José Negrete Caballero»
Intervencions al prec número 1, referent a la platja de cala Blanca
Intervé la senyora Marquès Seguí (https://vimeo.com/326266872#t=1h13m43s)
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Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/326266872#t=1h16m00s)
Intervé la senyora Marquès Seguí (https://vimeo.com/326266872#t=1h16m43s)
Intervencions al prec número 2, referent al camí de Marina de Son Morell
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/326266872#t=1h22m01s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/326266872#t=1h26m00s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/326266872#t=1h29m05s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/326266872#t=1h30m37s)
Preguntes (https://vimeo.com/326266872#t=1h32m00s)
1. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 005275 de
20 de març de 2019, rectificades mitjançant el registre d’entrada telemàtic 005277 de 20
de març de 2019 en el sentit que allà on diu: «...ordre del dia de la Junta de Govern de dia 20
de març de 2017...», ha de dir: «...ordre del dia de la Junta de Govern de dia 20 de març de
2019...». (https://vimeo.com/326266872#t=1h32m05s)
Les preguntes, una vegada rectificades i traduïdes del castellà al català, diuen:
Amb relació als punts 22 i 23 de l'ordre del dia de la Junta de Govern del 20 de març de 2019
que es detallen a continuació:
«22. Proposta d’aprovació de l’abonament a A. A. T. de l’import de les despeses ocasionades pel reforç del
servei prestat a les festes de Sant Joan 2017 (exp. 6806/2019).
23. Proposta d’aprovació de l’abonament a l’Ajuntament d’Alcúdia de l’import de les despeses ocasionades
pels reforços per serveis prestats a les festes de Sant Joan 2017 (exp. 847/2019)»;

Quin és el motiu pel qual s'aproven despeses pel reforç de serveis prestats durant Sant Joan del
2017, quasi 2 anys després?
Amb relació als projectes de les zones turístiques on s'hagin regularitzat places turístiques, en
quina fase es troba la gestió dels projectes?
Amb relació als projectes del Pla d'impuls de turisme sostenible del 2018, en quina fase es troba
el projecte de Sant Cristòfol?
Ciutadella de Menorca, 20 de març de 2019
RAQUEL PERICÁS NEGRETE
Regidora del Grup Municipal Popular de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Intervencions a les preguntes referents a les despeses pel reforç durant Sant Joan 2017
(https://vimeo.com/326266872#t=1h32m30s)
Intervencions a les preguntes referents a les gestions dels projectes de places turístiques
(https://vimeo.com/326266872#t=1h34m53s)
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Intervencions a les preguntes referents
(https://vimeo.com/326266872#t=1h35m41s)

al

projecte

de

Sant

Cristòfol

2. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 005274 de
20 de març de 2019, esmenades mitjançant registre d’entrada telemàtic 005281 de 20 de
març de 2019, en el sentit que les preguntes presentades són les que es transcriuen a
continuació:
PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR DAVANT EL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA AMB RELACIÓ A L’ESCORXADOR
1. Des de quan tenen coneixement que els residus que s'aboquen al clavegueram superen els
límits permesos de contaminants?
2. En cas que tinguessin coneixement abans de la inspecció del SEPRONA d'aquest mes de
febrer, quines mesures havien pres per evitar-ho?
3. Ens podran passar còpia de l'acta d'inspecció i de les analítiques realitzades?
4. Quines mesures prendran per regularitzar o minimitzar l'abocament al clavegueram
d’elements contaminats?
5. Tenen constància o han analitzat si l’abocament que va passar ara fa 3 setmanes ha
contaminat la zona? S'ha de prendre cap mesura específica?
6. Quines gestions han fet amb Abaqua per estar segurs que els contaminants que
suposadament arriben a la depuradora poden ser tractats correctament?
7. Estan segurs que no hi ha cap fuga de residus contaminants a la xarxa de clavegueram que
va de l’Escorxador a la depuradora?
8. Davant l’Escorxador hi ha una síquia oberta. Quan es taparà?
9. Amb relació al compliment obligat de la normativa de benestar animal:
a. Ja s’està redactant el projecte d’adequació de l’Escorxador per complir amb la
normativa de benestar animal?
b. Quan la licitaran?
c. Quin termini d’execució te previst el projecte?
JOAN BENEJAM ESCANELLAS
Regidor del Grup Municipal Popular
de l’Ajuntament de Ciutadella»
Intervé l’alcaldessa per a dir que les preguntes, atès que no s’han presentat amb prou antelació,
la regidora Sandra Moll les respondrà per escrit. (https://vimeo.com/326266872#t=1h36m55s)

27

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 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=1F-tcV8LPawt49xYu0Pg0BGZq1Ay_m3hQ
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s’indiquen, aquests es reprodueixen a la
plataforma Vimeo.
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