Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 8/2019
Caràcter: extraordinari
Dia: 11 de juliol de 2019
Hora: de 19 a 20.15 h en primera convocatòria
Lloc: Saló Gòtic de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Assistents
Alcaldessa presidenta:

Sra. Joana Gomila Lluch

(PSM MxM)

3r tinent alcalde:
4a tinent alcalde:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
1a tinent alcalde
Regidor:
Regidora:
Regidora:
2a tinent alcalde:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
Regidor:

Sr. José López Bosch
Sra. Laura Anglada Seara
Sr. Andreu Cardona Mir (IND)
Sra. Maria Jesús Bagur Benejam (IND)
Sr. Pere Fiol Benejam
Sr. Damià Moll Cardona
Sra. Noemí Camps Villalonga
Sr. Andreu Bosch Mesquida
Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
Sra. Maria Alexandra Moll Taltavull
Sra. Fàtima Anglada Ametller
Sr. Sergio Servera Moreno
Sr. Antonio Luis Juaneda Cabrisas
Sra. Juana María Pons Torres
Sra. Blanca de Olivar Oliver
Sr. Juan David Benejam Escanellas
Sra. María Antonia Taltavull Fernández
Sra. Ana María Pons Capella
Sr. Joan Triay Lluch
Sr. Eudimio José Carrasco González

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

Secretària:
Interventora:

Sra. Caterina Barceló Martí
Sra. Elvira Capó García

Absents
Hi assisteixen tots.
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Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple constitutiu del 15-06-2019).
(https://vimeo.com/348550529#t=00m04s)
2. Comunicacions d’Alcaldia (https://vimeo.com/348550529#t=00m32s)

◦ Donar compte de la composició dels grups polítics municipals i designació dels
membres de la Junta de Portaveus (exp. 2019/006030).
◦

Resolució d’Alcaldia d’aprovació de la composició i del règim de sessions de la
Junta de Govern (exp. 2019/006772).

◦

Resolució d’Alcaldia d’aprovació del nomenament dels tinents d’alcalde (exp.
2019/006772).

◦

Resolució d’Alcaldia d’aprovació de la delegació de competències a la Junta de
Govern (exp. 2019/006772).

◦ Resolució d’Alcaldia d’aprovació de l’organització dels serveis administratius de
l’Ajuntament i de la delegació de competències als regidors (exp. 2019/006774).
3. Proposta d’aprovació de la periodicitat de les sessions de Ple (exp. 2019/006030).
(https://vimeo.com/348550529#t=09m18s)
4. Proposta d'aprovació de la creació, la composició i la periodicitat de les comissions
informatives
permanents
(exp.
2019/006775).
(https://vimeo.com/348550529#t=09m58s)
5. Proposta d'aprovació de les retribucions econòmiques, els drets de concurrència
efectiva a sessions d'òrgans col·legiats, les indemnitzacions dels membres de la
corporació i les aportacions a grups polítics (exp. 2019/006777).
(https://vimeo.com/348550529#t=11m36s)
6. Proposta d’aprovació dels representants de l’Ajuntament a altres organismes (exp.
2019/006778). (https://vimeo.com/348550529#t=51m42s)
Punt d’urgència: renúncia del senyor Joan Triay Lluch com a regidor de l’Ajuntament de
Ciutadella de Menorca (exp. 2019/006030). (https://vimeo.com/348550529#t=52m28s)
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple constitutiu del 15-06-2019)
(https://vimeo.com/348550529#t=00m04s)
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 constitutiva de dia 15 de juny de 2019.
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Acord
En no haver-hi cap cosa a objectar, se sotmet l’acta a votació, que S’APROVA per unanimitat
(21 vots a favor dels membres que, de fet i dret, componen aquest ple).
2. Comunicacions d’Alcaldia (https://vimeo.com/348550529#t=00m32s)
La secretària dóna compte de les comunicacions d’Alcaldia següents:
◦

Donar compte de la composició dels grups polítics municipals i designació dels
membres de la Junta de Portaveus (exp. 2019/006030).

Escrit de dia 2 de juliol (RE 012027 de 3 de juliol de 2019) dels regidors del grup PSM Més per
Menorca que subscriuen la petició de constituir-se en grup municipal del PSM Més per Menorca
i nomenen com a portaveu el senyor José López Bosch i com a portaveu suplent la regidora
Laura Anglada Seara.
Escrit de dia 28 de juny (RE 012468 de 10 de juliol de 2019) en el qual els integrants de la llista
del PP subscriuen la voluntat de constituir-se amb el grup municipal del Partit Popular i designen
com a portaveu titular el senyor Antoni Juaneda Cabrisas i com a portaveu suplent la senyora
Juana Mari Pons Torres.
Escrit de dia 8 de juliol (RE 012471 de 10 de juliol de 2019) subscrit pels regidors de la llista del
PSIB-PSOE Ciutadella que demanen la constitució del grup polític municipal del PSIB-PSOE
Ciutadella i nomenen com a portaveu d’aquest grup la senyora Noemí Camps Villalonga i com a
portaveu suplent el senyor Andreu Bosch Mesquida.
Escrit de dia 3 de juliol (RE 012086 de 4 de juliol de 2019) pel qual els regidors que subscriuen
corresponents a la candidatura de Ciudadanos demanen la constitució del grup polític municipal
de Ciudadanos i nomenen com a portaveu la senyora Ana María Pons Capella i com a portaveu
suplent el senyor Eudimio Carrasco González.
Escrit de dia 1 de juliol (RE 011910 i 011911 de 2 de juliol de 2019) en el qual els regidors del
grup polític Unidas Podemos-Gent per Ciutadella demanen la constitució del grup municipal amb
el mateix nom i nomenen com a portaveu el senyor Sergio Servera Moreno i com a portaveu
suplent la senyora Fàtima Anglada Ametller.
◦

Resolució d’Alcaldia d’aprovació de la composició i del règim de sessions de la
Junta de Govern (exp. 2019/006772).
«RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚMERO 79 DE 5 DE JULIOL DE 2019

D’acord amb les facultats que confereix a aquesta alcaldia la legislació vigent en matèria de
règim local, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; el Reial decret
legislatiu 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local; i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals;
RESOLC:
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PRIMER: Nomenar com a membres de la Junta de Govern Local, presidida per l’alcaldessa, en
virtut de l’article 23 de la Llei 7/1985, i els articles 41 i 52 de l’RD 2568/1986, els regidors
següents:
Sra. JOANA GOMILA LLUCH (PSM MxM)
Sr. JOSÉ LÓPEZ BOSCH (PSM MxM)
Sra. LAURA ANGLADA SEARA (PSM MxM)
Sr. PERE FIOL BENEJAM (PSM MxM)
Sra. NOEMÍ CAMPS VILLALONGA (PSIB-PSOE Ciutadella)
Sra. MARIA ALEXANDRA MOLL TALTAVULL (PSIB-PSOE Ciutadella)
Sra. FÀTIMA ANGLADA AMETLLER (UP-GxC)
SEGON: D’acord amb el que estableix l’article 82 del Reglament orgànic municipal, establir com
a dia de celebració de les sessions de la Junta de Govern el dimecres de cada setmana, a les
9.30 hores.
TERCER: Notificar aquesta resolució als regidors i a les regidores designats, publicar-la en el
BOIB i donar-ne compte en la primera sessió del Ple municipal que se celebri.
L’alcaldessa
Joana Gomila Lluch
◦

La secretària
Caterina Barceló Martí»

Resolució d’Alcaldia d’aprovació del nomenament dels tinents d’alcalde (exp.
2019/006772).
«RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚMERO 80 DE 5 DE JULIOL DE 2019

D’acord amb les facultats que confereix a aquesta alcaldia la legislació vigent en matèria de
règim local, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; el Reial decret
legislatiu 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local; i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals;
Atès que, mitjançant la Resolució d’Alcaldia número 79 de dia 5 de juliol de 2019, s’aproven la
composició i el règim de sessions de la Junta de Govern;
RESOLC:
PRIMER: Nomenar, d’entre els membres de la Junta de Govern Local i per ordre de
nomenament, com a tinents d’alcalde, en compliment del que estableixen l’article 23 de la Llei
7/1985, el 22 de l’RDL 781/1986, i els articles 41 i 46 de l’RD 2568/1986, els regidors següents:
Sra. NOEMÍ CAMPS VILLALONGA (PSIB-PSOE Ciutadella), primera tinent d’alcalde.
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Sra. FÀTIMA ANGLADA AMETLLER (UP-GxC), segona tinent d’alcalde.
Sr. JOSÉ LÓPEZ BOSCH (PSM MxM), tercer tinent d’alcalde.
Sra. LAURA ANGLADA SEARA (PSM MxM), quarta tinent d’alcalde.
SEGON: Notificar aquesta resolució als regidors i a les regidores designats, publicar-la en el
BOIB i donar-ne compte en la primera sessió del Ple municipal que se celebri.
L’alcaldessa
Joana Gomila Lluch
◦

La secretària
Caterina Barceló Martí»

Resolució d’Alcaldia d’aprovació de la delegació de competències a la Junta de
Govern (exp. 2019/006772).
«RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚMERO 81 DE 5 DE JULIOL DE 2019

Tenint en compte que l’Alcaldia, en virtut de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local i les normes concordants, té la possibilitat de delegar l’exercici de
les seves atribucions, exceptuant les enumerades en l'apartat 3 d'aquest article, com ara les de
convocar i presidir les sessions de Ple i de Junta de Govern, i les numerades als apartats a), e),
j), k), l) i m) del núm. 1 d’aquest article;
Tenint en compte els articles 23.2 b) i 23.4 de la Llei 7/1985, el text refós 781/1986, de 18 d'abril,
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (art. 24), i el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (art. 41), aprovat pel Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre;
RESOLC:
PRIMER. Delegar a la Junta de Govern les competències resolutives sobre les matèries
següents:
A. En matèria de Personal:
a) Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.
b) Aprovar les bases de les proves per a seleccionar el personal i per als concursos de provisió
de llocs de treball.
c) Distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
B. En matèria d’Hisenda Local o matèria econòmica:
Contractacions
a) Les contractacions i concessions d'import superiors a 4.000 € i quan l’import no superi el 10 %
dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6 milions d'euros; inclusivament
les de caràcter plurianual quan la durada no sigui superior a quatre anys i l'import acumulat de
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totes les anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost
del primer exercici, ni la quantia senyalada.
b) Revisió dels preus dels contractes i imposició de sancions relacionades amb aquests.
c) Aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació
o concessió i estiguin previstos en els pressupostos.
Patrimonials
a) L'adquisició de béns i de drets subjectes a la legislació patrimonial quan el valor no superi el
10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 d'euros, així com l'alienació del
patrimoni que no superi ni el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:
· La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
· La de béns mobles, tret dels declarats de valor històric o artístic l'alienació dels quals no es
trobi prevista en el pressupost.
Tresoreria i pressupost
a) L’autorització, la disposició i el reconeixement d’obligacions superiors a 4.000 euros i dins dels
límits de competència de l’Alcaldia, d’acord amb el pressupost aprovat, la resolució de recursos,
i la devolució d’avals.
b) Dictar els actes d’aplicació i efectivitat dels tributs locals i dels preus públics, i resoldre els
recursos de reposició que davant aquests interposin les persones interessades. Imposició de
sancions tributàries. Quan les liquidacions hagin de practicar-se com a conseqüència d’actes
administratius, la competència sobre els quals no hagi estat delegada a la Junta de Govern, la
competència per aprovar les esmentades liquidacions correspondrà a l’Alcaldia o a qui aquesta
hagi delegat la competència per dictar l’acte administratiu quan origini la pràctica de la liquidació.
c) Aprovació de factures i certificacions d’obra que corresponguin a actuacions exercides per la
Junta de Govern en virtut de competència delegada.
d) Liquidació del pressupost.
e) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat,
autoritzar i disposar despeses dintre dels límits de la seva competència, reconèixer obligacions
en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot açò d'acord amb la
Llei reguladora de les hisendes locals.
f) Aprovar els padrons o les liquidacions fiscals que no estiguin atribuïts al Ple o a altres òrgans
municipals.
C. En matèria de subvencions i ajuts:
a) Atorgament de subvencions d’acord amb la normativa vigent i amb càrrec a les consignacions
pressupostàries.
b) Aprovar les bases d'atorgament de subvencions quan escaigui.
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c) Acceptar subvencions atorgades a l'Ajuntament quan la seva acceptació no correspongui al
Ple Municipal.
D. En matèria d’Urbanisme:
a) Emissió d’informe municipal en matèria urbanística quan sigui requerit per altres organismes i
administracions.
b) Imposició de sancions i restitució de la legalitat urbanística.
c) Llicències urbanístiques d’obres amb projectes.
d) Aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general
no expressament atribuït al Ple, així com els instruments de gestió urbanística i els projectes
d’urbanització.
E. En matèria de convenis:
L'aprovació de convenis i protocols amb persones físiques o jurídiques de dret privat, tret de
l'aprovació d'aquells als quals la legislació vigent els atribueixi al Ple de l'Ajuntament
SEGON. La delegació s’entén efectuada tant amb relació a l’adopció d’acords administratius
definitius com en tot allò que fa referència a la resolució de recursos administratius de reposició
que s’interposin contra aquells.
TERCER. L’Alcaldia es reserva l’exercici de les atribucions delegades, sense acte exprés de
revocació d’aquestes, per a aquells casos que s’estimin urgents per part de l’Alcaldia.
Aquest decret haurà de ser publicat en el BOIB, conformement a l’article 44 del ROF, i se’n
donarà compte al Ple en la primera sessió que se celebri.

L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch
◦

La secretària
Caterina Barceló Martí»

Resolució d’Alcaldia d’aprovació de l’organització dels serveis administratius de
l’Ajuntament i de la delegació de competències als regidors (exp. 2019/006774).
«RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚMERO 82 DE 5 DE JULIOL DE 2019

D’acord amb les facultats que confereix a aquesta alcaldia la legislació vigent en matèria de
règim local; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; el Reial decret
legislatiu 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local; i el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals;
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RESOLC:
PRIMER: Estructurar l’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament en tres àrees, en
virtut del que s’estableix en la Disposició addicional quarta de l’RD 2568/1986, i delegar el
coneixement previ, la preparació dels acords i la resolució dels assumptes que s’especifiquen en
els regidors i les regidores següents, en compliment del que s’estableix a l’article 23 de la Llei
7/1985 i el Reglament orgànic municipal (articles 90 i 91, amb relació al 38).
1. ÀREA D’ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA
Dins d'aquesta àrea quedarien integrats els serveis següents:
1.1. SERVEIS CENTRALS I ORGANITZACIÓ
1.1.1. Servei de Protocol (Alcaldia)
1.1.2. Serveis Jurídics: Contractació i altres serveis (Alcaldia)
1.1.3. Serveis Econòmics: Hisenda i Gestió Tributària.
1.1.4. Recursos Humans
Al regidor Sr. JOSÉ LÓPEZ BOSCH, les facultats de dirigir, gestionar i resoldre mitjançant actes
administratius que afectin tercers amb relació a HISENDA I GESTIÓ TRIBUTÀRIA (excepte pel
que fa als assumptes la resolució dels quals hagi estat delegada per aquesta batlia en la Junta
de Govern Municipal).
A la regidora Sra. LAURA ANGLADA SEARA, les facultats de dirigir, gestionar i resoldre
mitjançant actes administratius que afectin tercers amb relació a RECURSOS HUMANS
(excepte pel que fa als assumptes la resolució dels quals hagi estat delegada per aquesta batlia
en la Junta de Govern Municipal).
1.2. SERVEI DE SEGURETAT CIUTADANA
Aquest servei inclou: Policia, Protecció Civil i Circulació.
Al regidor Sr. SERGIO SERVERA MORENO, les facultats de dirigir, gestionar i resoldre
mitjançant actes administratius que afectin tercers amb relació a POLICIA LOCAL, PROTECCIÓ
CIVIL, CIRCULACIÓ (SENYALÍSTICA, GUALS, TARGETES VERDES I ZONA BLAVA,
PARQUÍMETRES), MULTES DE TRÀNSIT.
1.3. SERVEI D’ATENCIÓ CIUTADANA
Aquest servei inclou: OAC, Inspecció, Consum.
A la regidora Sra. FÀTIMA ANGLADA AMETLLER, les facultats de dirigir, gestionar i resoldre
mitjançant actes administratius que afectin tercers en temes d’ATENCIÓ CIUTADANA (OAC,
INSPECCIÓ, CONSUM).
1.4. SERVEI DE NOVES TECNOLOGIES
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Al regidor Sr. SERGIO SERVERA MORENO, les facultats de dirigir, gestionar i resoldre
mitjançant actes administratius que afectin tercers amb relació a temes de NOVES
TECNOLOGIES.
1.5. SERVEI DE TRANSPARÈNCIA I POLÍTICA COMUNICATIVA
Al regidor Sr. SERGIO SERVERA MORENO, les facultats de dirigir, gestionar i resoldre
mitjançant actes administratius que afectin tercers amb relació a temes de TRANSPARÈNCIA I
POLÍTICA COMUNICATIVA.
2. ÀREA DE TERRITORI I ENTORN I SERVEIS URBANS
Dins d'aquesta àrea quedarien integrats els serveis següents:
2.1. SERVEI DE TERRITORI I ENTORN
2.1.1. Urbanisme i Activitats: Disciplina Urbanística, llicències per obres i activitats (PGOU) i
altres instruments d’ordenació.
2.1.2. Manteniment i millora de la via pública: Brigada, Obra Pública i Camins Rurals
2.1.3. Medi Ambient: Energies, Zones Verdes.
2.1.4. Neteja i Recollida de Residus: Recollida de Fems i Neteja Viària.
2.1.5. Ús de la Via Pública i Disciplina Governativa.
2.1.6. Manteniment i Millora d’Edificis d’Administració General (Alcaldia).
Al regidor Sr. PERE FIOL BENEJAM, les facultats de dirigir i gestionar en temes de
PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA; així com també les facultats de dirigir, gestionar i
resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers en temes D’INTERVENCIÓ
PREVENTIVA (llicències urbanístiques i d’activitats, primeres ocupacions...) I DISCIPLINA EN
MATÈRIA URBANÍSTICA I D’ACTIVITATS (excepte pel que fa als assumptes la resolució dels
quals hagi estat delegada per aquesta batllia en la Junta de Govern Municipal).
Al regidor Sr. JOSÉ LÓPEZ BOSCH, les facultats de dirigir, gestionar i resoldre mitjançant actes
administratius que afectin tercers amb relació al MANTENIMENT I a la MILLORA DE LA VIA
PÚBLICA: BRIGADA, OBRA PÚBLICA I CAMINS RURALS.
A la regidora Sra. MARIA JESÚS BAGUR BENEJAM, les facultats de dirigir, gestionar i resoldre
mitjançant actes administratius que afectin tercers amb relació a MEDI AMBIENT, ENERGIES, I
ZONES VERDES.
Així mateix, a la regidora Sra. MARIA JESÚS BAGUR BENEJAM, les facultats de dirigir,
gestionar i resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers amb relació a L’ÚS DE LA
VIA PÚBLICA I DISCIPLINA GOVERNATIVA: COMPLIMENT I SEGUIMENT D’ORDENANCES,
I TOTS ELS PERMISOS I/O AUTORITZACIONS RELACIONATS AMB AQUESTES MATÈRIES
(TENDALS, OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA AMB MERCADERIES, PER OBRES, ETC.).
Al regidor Sr. ANDREU CARDONA MIR, les facultats de dirigir, gestionar i resoldre mitjançant
actes administratius que afectin tercers amb relació a NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS.
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2.2. SERVEIS URBANS
2.2.1. Cementeris
2.2.2. Servei d’Aigua i Clavegueram
2.2.3. Escorxador
2.2.4. Salubritat Pública
A la regidora Sra. NOEMÍ CAMPS VILLALONGA, les facultats de dirigir, gestionar i resoldre
mitjançant actes administratius que afectin tercers amb relació a CEMENTERIS, SERVEI
D’AIGÜES I CLAVEGUERAM.
A la regidora Sra. MARIA ALEXANDRA MOLL TALTAVULL, les facultats de dirigir, gestionar i
resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers amb relació a temes
d’ESCORXADOR I SALUBRITAT PÚBLICA.
2.3. SERVEI DE MOBILITAT
Inclou els serveis següents: Mobilitat Sostenible, transport públic, taxi.
A la regidora Sra. FÀTIMA ANGLADA AMETLLER, les facultats de dirigir, gestionar i resoldre
mitjançant actes administratius que afectin tercers amb relació a MOBILITAT SOSTENIBLE,
TRANSPORT PÚBLIC, TAXI.
3. ÀREA SOCIOEDUCATIVA I DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Dins d'aquesta àrea quedarien integrats els serveis següents:
3.1. SERVEIS A LES PERSONES
3.1.1. Atenció Social
3.1.2. Patronat Municipal de l’Hospital
A la regidora Sra. LAURA ANGLADA SEARA, les facultats de dirigir, gestionar i resoldre
mitjançant actes administratius que afectin tercers amb relació A ATENCIÓ SOCIAL, SERVEIS
SOCIALS I PATRONAT MUNICIPAL DE L’HOSPITAL.
3.2. SERVEI DE CULTURA I PATRIMONI
3.2.1. Cultura
3.2.2. Fundació Ciutadella Cultura
3.2.3. Patrimoni
Al regidor Sr. ANDREU CARDONA MIR, les facultats de dirigir, gestionar i resoldre mitjançant
actes administratius que afectin tercers amb relació a CULTURA I PATRIMONI: PROGRAMES
D’EDUCACIÓ CULTURAL, EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS CULTURALS, FUNDACIÓ
CIUTADELLA CULTURA I MILLORA I MANTENIMENT DEL PATRIMONI.
3.3. SERVEI DE PROJECTE DE CIUTAT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
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Al regidor Sr. ANDREU CARDONA MIR, les facultats de dirigir, gestionar i resoldre mitjançant
actes administratius que afectin tercers amb relació a PROJECTE DE CIUTAT I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA.
3.4. SERVEIS EDUCATIUS
3.4.1. Educació
3.4.2. Patronat Municipal d’Escoles Infantils
Al regidor Sr. ANDREU BOSCH MESQUIDA, les facultats de dirigir, gestionar i resoldre
mitjançant actes administratius que afectin tercers amb Educació i Patronat Municipal d’Escoles
Infantils.
3.5. SERVEI D’ESPORTS
Inclou l’esport escolar, els programes d’educació esportiva, les instal·lacions esportives
A la regidora Sra. MARIA ALEXANDRA MOLL TALTAVULL, les facultats de dirigir, gestionar i
resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers amb relació a ESPORTS: ESPORT
ESCOLAR, PROGRAMES D’EDUCACIÓ ESPORTIVA, INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.
3.6. SERVEI DE JOVENTUT
A la regidora Sra. MARIA GRÀCIA MERCADAL MARQUÈS, les facultats de dirigir, gestionar i
resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers amb relació a temes de JOVENTUT I
DEL PUNT JOVE MUNICIPAL.
3.7. SERVEI DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
3.7.1. Turisme
3.7.2. Festes
3.7.3. Formació i Ocupació
3.7.4. Comerç, Fires i Mercats
A la regidora Sra. NOEMÍ CAMPS VILLALONGA, les facultats de dirigir, gestionar i resoldre
mitjançant actes administratius que afectin tercers amb relació a temes de TURISME.
A la regidora Sra. MARIA GRÀCIA MERCADAL MARQUÈS, les facultats de dirigir, gestionar i
resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers amb relació a FESTES; i
FORMACIÓ I OCUPACIÓ.
A la regidora Sra. MARIA ALEXANDRA MOLL TALTAVULL, les facultats de dirigir, gestionar i
resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers amb relació a COMERÇ, FIRES I
MERCATS.
3.8. POLÍTICA LINGÜÍSTICA
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Al regidor Sr. ANDREU CARDONA MIR, les facultats de dirigir, gestionar i resoldre mitjançant
actes administratius que afectin tercers amb relació a POLÍTICA LINGÜÍSTICA.
3.8. SERVEI D’IGUALTAT I COOPERACIÓ
A la regidora Sra. FÀTIMA ANGLADA AMETLLER, les facultats de dirigir, gestionar i resoldre
mitjançant actes administratius que afectin tercers amb relació a IGUALTAT I COOPERACIÓ.
SEGON: Manar la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB),
d’acord amb l’article 44 del ROF, de la qual se’n donarà compte al Ple de l’Ajuntament en la
primera sessió que se celebri.
TERCER: L’Alcaldia es reserva l’exercici de les atribucions delegades, sense acte exprés de
revocació d’aquestes, en aquells casos en què es justifiqui la urgència.
Primer.
L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch

La secretària
Caterina Barceló Martí»

Els presents acorden que en queden assabentats.
3. Proposta d’aprovació de la periodicitat de les sessions de Ple (exp. 2019/006030)
(https://vimeo.com/348550529#t=09m18s)
L’alcaldessa, senyora Gomila Lluch, dóna compte de la proposta d’Alcaldia, de dia 4 de juliol de
2019, que diu:
«Atès el disposat en l’article 80.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears (LMRLIB), l’Ajuntament en Ple ha de celebrar sessió ordinària com a
mínim una vegada cada mes en els municipis de més de 20.000 habitants;
Atès el disposat en els articles 38 del ROF, i 33, lletra a), del Reglament orgànic municipal:
«Dintre dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva, l’alcalde convocarà sessió o
sessions extraordinàries a fi d’acordar la periodicitat de sessions del Ple de l’Ajuntament.»
Aquesta alcaldia proposa que el Ple de l’Ajuntament acordi:
PRIMER: Celebrar sessions ordinàries del Ple a les 19 hores del tercer dijous de cada mes.
SEGON: Així mateix, que el mes d’agost no se celebri sessió ordinària, a causa del règim
generalitzat de vacances en què es trobarà l’Ajuntament».
Açò no obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
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No hi ha intervencions.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor dels membres
que, de fet i dret, componen aquest ple).
4. Proposta d'aprovació de la creació, la composició i la periodicitat de les comissions
informatives permanents (exp. 2019/006775) (https://vimeo.com/348550529#t=09m58s)
L’alcaldessa, senyora Gomila Lluch, dóna compte de la proposta d’Alcaldia, de dia 5 de juliol de
2019, que diu:
«Atès que, d’acord amb l’article 33è del Reglament orgànic municipal, el Ple de la corporació ha
d’efectuar resolució sobre la creació i la composició de les comissions informatives permanents;
Atès el contingut de l’article 125 del ROF sobre les regles a seguir en la determinació de la
composició de les comissions informatives;
Atesa l’organització municipal actual basada en tres àrees, aquesta alcaldia proposa la creació
de les comissions informatives permanents següents, integrades per 7 membres: 2 regidors del
PSM Més per Menorca; 2 regidors del PP; 1 regidor del PSIB-PSOE Ciutadella; 1 regidor de Cs;
i 1 regidor d’UP-GxC; i respectar, així, la proporcionalitat existent entre els diferents grups polítics
que integren el Ple;
Per tot l’exposat,
PROPÒS:
PRIMER: Crear les tres comissions informatives permanents següents:
1. D’ORGANITZACIÓ I DE SEGURETAT CIUTADANA (també actuarà com a Comissió Especial
de Comptes)
2. DE TERRITORI I ENTORN I SERVEIS URBANS
3. SOCIOEDUCATIVA I DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
SEGON: Aprovar la composició de cadascuna d’aquestes, d’acord amb el següent:
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA; COMISSIÓ
INFORMATIVA DE TERRITORI I ENTORN I SERVEIS URBANS; I COMISSIÓ INFORMATIVA
SOCIOEDUCATIVA I DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA estaran formades per 7 regidors
cadascuna, amb la proporció següent: PSM Més per Menorca (2 regidors); PP (2 regidors);
PSIB-PSOE Ciutadella (1 regidor); Cs (1 regidor); i UP-GxC (1 regidor).
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TERCER: Establir la periodicitat en la celebració de les comissions informatives municipals:
Com a dia de celebració de les sessions ordinàries de la Comissió Informativa
d’ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA, el divendres anterior a la celebració del Ple,
a les 13.30 hores.
Com a dia de celebració de les sessions ordinàries de la Comissió Informativa de TERRITORI I
ENTORN I SERVEIS URBANS, el divendres anterior a la celebració del Ple, a les 12.30
hores.
Com a dia de celebració de les sessions ordinàries de la Comissió Informativa
SOCIOEDUCATIVA I DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, el dijous anterior a la celebració del
Ple, a les 13.30 hores.
Açò no obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
No hi ha intervencions.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor dels membres
que, de fet i dret, componen aquest ple).
5. Proposta d'aprovació de les retribucions econòmiques, els drets de concurrència
efectiva a sessions d'òrgans col·legiats, les indemnitzacions dels membres de la
corporació
i
les
aportacions
a
grups
polítics
(exp.
2019/006777)
(https://vimeo.com/348550529#t=11m36s)
L’alcaldessa intervé per dir que la proposta d’Alcaldia de dia 10 de juliol s’esmena de viva veu,
amb l’acord dels representants de tots els grups polítics municipals. La proposta, una vegada
esmenada, diu:
«L’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local estableix el
règim de les retribucions i les indemnitzacions a percebre pels membres de les corporacions
locals que seran consignades als pressupostos de la corporació dins dels límits generals que, si
escau, s’estableixen i que seran publicades en el butlletí oficial de la província i en el tauler
d’anuncis de la corporació.
Atès que, en data 15 de juny de 2019, es va constituir l’Ajuntament i, arran de les eleccions
municipals del passat dia 26 de maig de 2019, procedeix que el Ple corporatiu, en aplicació del
que es disposa en el citat article, aprovi la relació de càrrecs de la corporació que podran
exercir-se en règim de dedicació exclusiva o parcial, així com les indemnitzacions per
assistència a sessions dels òrgans col·legiats de la corporació d’aquells membres que no
tenguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial;
Aquesta batlia, fent ús de les facultats que li atribueix l’article 13 del Reglament d’organització i
funcionament i règim jurídic de les entitats locals al Ple Municipal,
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PROPOSA:
PRIMER: Aprovar les quanties següents, a percebre pels membres electes d’aquest ajuntament
i pels conceptes que es determinen:
RETRIBUCIONS:
L’Alcaldia, que exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva a jornada sencera, percebrà, en
concepte de retribució, la quantia bruta mensual de 3.179,95 €, per 14 pagues (2 d'extres els
mesos de juny i desembre).
Les retribucions per a les dedicacions parcials seran calculades de forma proporcional a la de la
jornada sencera (2.793,62 €/mes) per 14 pagues (2 d’extres els mesos de juny i desembre).
L’alcaldessa percebrà les retribucions des de la presa de possessió i els regidors d’ençà de
l’atorgament de les delegacions.
DRETS D’ASSISTÈNCIA
Dietes per assistència efectiva a sessions d'òrgans col·legiats, que percebran els regidors i les
regidores que no tenguin dedicació exclusiva, total o parcial:
1. Dietes per assistència efectiva a cada ple pels regidors i per les regidores:
264,15 € per regidor
2. Dietes per regidor per assistència efectiva a cada comissió informativa:
Presidència: 316,98 €
Per regidor: 79,24 €
3. Dietes per regidor per assistència efectiva a cada Junta de Portaveus: 132,07 €.
APORTACIONS ECONÒMIQUES A GRUPS POLÍTICS
1. Per cadascun dels regidors dels grups polítics: 275 €/mes.
2. Aportació a cada grup polític: 30 €/mes.
SEGON: Aprovar les dedicacions parcials següents, que seran exercides segons s’indica:
Els membres electes que exerciran el càrrec un 90 % de jornada sencera seran tres regidors.
Els membres electes que exerciran el càrrec un 75 % de jornada sencera seran quatre regidors.
Els membres electes que exerciran el càrrec un 40 % de jornada sencera seran dos regidors.
El membre electe que exercirà el càrrec un 50 % de jornada sencera serà un regidor.
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TERCER: Dotar de consignació suficient les aplicacions del pressupost amb càrrec a les quals
s’hagin d’imputar les despeses.
Intervé el senyor López Bosch: (https://vimeo.com/348550529#t=13m43s)
Intervé la senyora Camps Villalonga: (https://vimeo.com/348550529#t=15m07s)
Intervé el senyor Servera Moreno: (https://vimeo.com/348550529#t=16m10s)
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas: (https://vimeo.com/348550529#t=18m52s)
Intervé el senyor Triay Lluch: (https://vimeo.com/348550529#t=23m35s)
Intervé el senyor Servera Moreno: (https://vimeo.com/348550529#t=36m55s)
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas: (https://vimeo.com/348550529#t=41m03s)
Intervé el senyor Triay Lluch: (https://vimeo.com/348550529#t=42m55s)
Acord
Es fa la votació separada dels tres punts resultants de la proposta esmenada.
Se sotmet el PRIMER PUNT de la proposta a votació, que S’APROVA per devuit (18) vots a
favor (7 PSM MxM, 4 PSIB-PSOE Ciutadella, 2 UP-GxC i 5 PP): els de la Senyora Alcaldessa,
Joana GOMILA LLUCH, el senyor José LÓPEZ BOSCH, la senyora Laura ANGLADA SEARA, el
senyor Andreu CARDONA MIR, la senyora Maria Jesús BAGUR BENEJAM, el senyor Pere
FIOL BENEJAM, el senyor Damià MOLL CARDONA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA,
el senyor Andreu BOSCH MESQUIDA, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la
senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Fàtima ANGLADA AMETLLER, el
senyor Sergio SERVERA MORENO, el senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la senyora
Juana María PONS TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David
BENEJAM ESCANELLAS i la senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ; i tres (3)
vots en contra (Cs): els de la senyora Ana María PONS CAPELLA, el senyor Joan TRIAY
LLUCH i el senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ.
Se sotmet el SEGON PUNT de la proposta a votació, que S’APROVA per tretze (13) vots a
favor (7 PSM MxM, 4 PSIB-PSOE Ciutadella i 2 UP-GxC): els de la Senyora Alcaldessa,
Joana GOMILA LLUCH, el senyor José LÓPEZ BOSCH, la senyora Laura ANGLADA SEARA, el
senyor Andreu CARDONA MIR, la senyora Maria Jesús BAGUR BENEJAM, el senyor Pere
FIOL BENEJAM, el senyor Damià MOLL CARDONA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA,
el senyor Andreu BOSCH MESQUIDA, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la
senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Fàtima ANGLADA AMETLLER i el
senyor Sergio SERVERA MORENO; tres (3) vots en contra (Cs): els de la senyora Ana María
PONS CAPELLA, el senyor Joan TRIAY LLUCH i el senyor Eudimio José CARRASCO
GONZÁLEZ; i cinc (5) abstencions de vot (PP): les del senyor Antonio Luis JUANEDA
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CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER,
el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS i la senyora María Antonia TALTAVULL
FERNÁNDEZ.
Se sotmet el TERCER PUNT de la proposta a votació, que S’APROVA per tretze (13) vots a
favor (7 PSM MxM, 4 PSIB-PSOE Ciutadella i 2 UP-GxC): els de la Senyora Alcaldessa,
Joana GOMILA LLUCH, el senyor José LÓPEZ BOSCH, la senyora Laura ANGLADA SEARA, el
senyor Andreu CARDONA MIR, la senyora Maria Jesús BAGUR BENEJAM, el senyor Pere
FIOL BENEJAM, el senyor Damià MOLL CARDONA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA,
el senyor Andreu BOSCH MESQUIDA, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la
senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Fàtima ANGLADA AMETLLER i el
senyor Sergio SERVERA MORENO; tres (3) vots en contra (Cs): els de la senyora Ana María
PONS CAPELLA, el senyor Joan TRIAY LLUCH i el senyor Eudimio José CARRASCO
GONZÁLEZ; i cinc (5) abstencions de vot (PP): les del senyor Antonio Luis JUANEDA
CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER,
el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS i la senyora María Antonia TALTAVULL
FERNÁNDEZ.
6. Proposta d’aprovació dels representants de l’Ajuntament a altres organismes (exp.
2019/006778) (https://vimeo.com/348550529#t=51m42s)
L’alcaldessa, senyora Gomila Lluch, dóna compte de la proposta d’Alcaldia, de dia 8 de juliol de
2019, que diu:
«PROPOSTA D’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT A
ALTRES ORGANISMES O ENTITATS
D’acord amb l’article 38 del ROF, es proposa el nomenament dels representants de la
corporació a altres organismes o entitats d’acord amb el detall següent:
Grup
Suplent/s Suplent/s
polític
Àrea
Sergio
José
d’Organització i
SILME
1 Servera
Titular
UP-GxC López
Seguretat
Moreno
Bosch
Ciutadana
Ple del Consell
José
Noemí
Laura
Titular
Econòmic i Social 1 López
PSM MxM Camps Anglada
representant
de Menorca (CES)
Bosch
Villalonga Seara
Comissió
Permanent del
José
Noemí
Laura
Titular
Consell Econòmic 1 López
PSM MxM Camps Anglada
representant
i Social de
Bosch
Villalonga Seara
Menorca
Consell Territorial
Joana
José
de la Propietat 1 Gomila Alcaldessa PSM MxM López
Immobiliària
Lluch
Bosch
Fundació
1 Andreu
Titular
PSM MxM Fàtima
Laura
Àrea

Òrgan o ens

Titulars

Càrrec
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Enciclopèdia de
Menorca

Cardona
Mir

Anglada Anglada
Ametller
Seara
Maria
Comissió de
Sergi
Titular
Gràcia
Protecció Civil 1 Servera
UP-GxC
representant
Mercadal
(PLA TERME)
Moreno
Marquès
Assemblea de
Maria
Socis de
Noemí
Jesús
Titular
l'Associació
1
PSM MxM Camps
Bagur representant
Leader Illa de
Villalonga
Benejam
Menorca
Consell Assessor
Sergi
Noemí
del Centre Bit 1 Servera Vocal titular UP-GxC Camps
Menorca
Moreno
Villalonga
Laura Un regidor de
Fàtima
Andreu
Assemblea Local
1 Anglada l'equip de PSM MxM Anglada Cardona
de Creu Roja
Seara
govern
Ametller
Mir
Àrea
Consell Escolar
Maria
Andreu
PSIBSocioeducativa del Centre de
Jesús
1 Bosch
Titular
PSOE
i de
Professorat de
Bagur
Mesquida
Ciutadella
Dinamització
Menorca
Benejam
Econòmica
Consell Escolar
Andreu
PSIBAndreu
del Col·legi Públic 1 Bosch
Titular
PSOE Cardona
Joan Benejam
Mesquida
Ciutadella
Mir
Consell Escolar
Andreu
PSIBFàtima
del Col·legi Públic 1 Bosch
Titular
PSOE Anglada
Pere Casasnovas Mesquida
Ciutadella Ametller
Consell Escolar
Andreu
PSIBNoemí
del Col·legi Públic
1 Bosch
Titular
PSOE
Camps
Mare de Déu del
Mesquida
Ciutadella Villalonga
Toro
Consell Escolar
Andreu
PSIBPere Fiol
del Col·legi Públic 1 Bosch
Titular
PSOE
Benejam
Pintor Torrent
Mesquida
Ciutadella
Maria
Consell Escolar
Andreu
PSIBAlexandra
de l'Institut Josep 1 Bosch
Titular
PSOE
Moll
Maria Quadrado Mesquida
Ciutadella
Taltavull
Consell Escolar
Andreu
PSIBJosé
de l'Institut Maria 1 Bosch
Titular
PSOE
López
Àngels Cardona Mesquida
Ciutadella Bosch
Consell Escolar
Andreu
PSIBAndreu
del Centre
1 Bosch
Titular
PSOE Cardona
d'Educació de
Mesquida
Ciutadella
Mir
Persones Adultes
Consell Escolar 1 Andreu
Titular
PSIBSergio
del Col·legi Públic
Bosch
PSOE Servera
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Margalida Florit Mesquida
Consell Escolar
Andreu
de l’Escola Oficial 1 Bosch Vocal titular
d’Idiomes (EOI) Mesquida
Consell Escolar
del Centre
Andreu
d'Educació Infantil1 Bosch
Titular
de Primer Cicle EI Mesquida
ES MUSSOL
Consell Escolar
del Centre
Andreu
d'Educació Infantil1 Bosch
Titular
de Primer Cicle EI Mesquida
ROSER GENER
Consell Escolar
del Centre
Andreu
d'Educació Infantil1 Bosch
Titular
de Primer Cicle EI Mesquida
SA GALERA
Consell Escolar
del Centre
Andreu
d'Educació Infantil1 Bosch
Titular
de Primer Cicle EI Mesquida
ES PORIOL
Consell Escolar
del Centre
Andreu
d'Educació Infantil
1 Bosch
Titular
de Primer Cicle EI
Mesquida
FRANCESC DE
BORJA MOLL
Consell Escolar
del Centre
Andreu
d'Educació Infantil1 Bosch
Titular
de Primer Cicle EI Mesquida
XIPELL
Consell Escolar
del Centre
Andreu
d'Educació Infantil1 Bosch
Titular
de Primer Cicle EI Mesquida
JOGUINA
Joana
Consell de la
1 Gomila
Titular
Llengua Catalana
Lluch
Joana
Consell Escolar
1 Gomila
Titular
de les Balears
Lluch
Institut Menorquí
Andreu
1
Titular
d'Estudis
Cardona

Ciutadella Moreno
PSIBPere Fiol
PSOE
Benejam
Ciutadella
PSIBLaura
PSOE Anglada
Ciutadella Saera

PSIBSergio
PSOE Servera
Ciutadella Moreno

PSIBLaura
PSOE Anglada
Ciutadella Saera

PSIBPSOE
Ciutadella

Maria
Jesús
Bagur
Benejam

PSIBSergio
PSOE Servera
Ciutadella Moreno

Maria
PSIBGràcia
PSOE
Mercadal
Ciutadella
Marquès
PSIBNoemí
PSOE
Camps
Ciutadella Villalonga

PSM MxM

PSM MxM
PSM MxM

Andreu
Bosch
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Mir
Mesquida
Fàtima
Andreu
Fons Menorquí de
1 Anglada
Titular
UP-GxC Cardona
Cooperació
Ametller
Mir
Patronat de la
Fundació per a
Laura
Fàtima
Persones amb 1 Anglada
Titular
PSM MxM Anglada
Discapacitat de
Seara
Ametller
Menorca
Ple del Consell
Laura
Titular
Andreu
Assessor de la
1 Anglada representant PSM MxM Cardona
Gent Gran de
Seara
Aj.
Mir
Menorca
Fòrum de la
Fàtima
Andreu
Representant
Immigració de 1 Anglada
UP-GxC Cardona
Aj.
Menorca
Ametller
Mir
Junta de Govern
Laura
José
del Consorci
Vocal
1 Anglada
PSM MxM López
Sociosanitari de
representant
Seara
Bosch
Menorca
Ple del Consell de
Laura
Titular
M. Jesús
Serveis Socials de1 Anglada representant PSM MxM Bagur
Menorca
Seara
Aj.
Benejam
Maria
PSIBAndreu
Casa de Menorca
Gràcia
Titular
1
PSOE
Bosch
a Barcelona
Mercadal representant
Ciutadella Mesquida
Marquès
Vocal titular
(representant
Laura
Fàtima
en matèria
1 Anglada
PSM MxM Anglada
de Serv. Soc.
Seara
Ametller
i habitatge
Ple de la Mesa de
social)
l’Habitatge Social
Vocal
titular
de Menorca
Maria (representant
Andreu
Jesús
en matèria
2
PSM MxM Cardona
Bagur d’habitatge i
Mir
Benejam
medi
ambient)
Comissió Insular
Andreu
Pere Fiol
de Patrimoni 1 Cardona
Titular
PSM MxM
Benejam
Històric
Mir
Àrea de
Consorci de
Andreu
Pere Fiol
Territori i
Residus i Energia 1 Cardona
Titular
PSM MxM
Benejam
Entorn i
de Menorca
Mir
Serveis Urbans Taller Agenda 1 Maria
Regidor de PSM MxM Andreu
Local 21 de
Jesús Medi Ambient
Cardona

Noemí
Camps
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Ciutadella
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Bagur
Benejam

Mir

Villalonga

Consell Social de
Maria
l'Agència Menorca
Andreu
Noemí
Jesús
Reserva de
1
Vocal titular PSM MxM Cardona Camps
Bagur
Biosfera de
Mir
Villalonga
Benejam
Menorca
Consorci per a la
Protecció de la
José
Legalitat
Pere Fiol
1
Titular
PSM MxM López
Urbanística en Sòl Benejam
Bosch
Rústic de l'Illa de
Menorca
Agència per al
Maria
Desenvolupament
Jesús
Pere Fiol
1
Titular
PSM MxM
Rural (Life +
Bagur
Benejam
Boscos)
Benejam
Junta Insular
Noemí
PSIBJosé
Titular
d'Aigües de
1 Camps
PSOE
López
representant
Menorca
Villalonga
Ciutadella Bosch
Assemblea del
Noemí
PSIBJosé
Consorci d'Aigües
Titular
1 Camps
PSOE
López
de les Illes
representant
Villalonga
Ciutadella Bosch
Balears
Consell de la
Titular
José
Pere Fiol
Mineria de les Illes1
representant PSM MxM López
Benejam
Balears
Aj.
Bosch
Assemblea
General del
José
Consorci
Titular
Pere Fiol
1 López
PSM MxM
d'Infraestructures
representant
Benejam
Bosch
de les Illes
Balears
Federació
Joana
Noemí
d'Entitats Locals
1 Gomila
Alcaldia PSM MxM Camps
de les Illes
Lluch
Villalonga
Balears (FELIB)
Federación
Joana
Noemí
Española de
1 Gomila
Alcaldia PSM MxM Camps
Muncipios y
Lluch
Villalonga
Provincias (FEMP)

En virtut de les competències que m’han estat atribuïdes,
PROPÒS:
PRIMER: Aprovar els representants que s’han detallat a dalt de la proposta.
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SEGON: Donar trasllat de l’acord adoptat a les entitats esmentades als efectes oportuns.»
No hi ha intervencions.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per tretze (13) vots a favor (7 PSM MxM,
4 PSIB-PSOE Ciutadella i 2 UP-GxC): els de la Senyora Alcaldessa, Joana GOMILA
LLUCH, el senyor José LÓPEZ BOSCH, la senyora Laura ANGLADA SEARA, el senyor
Andreu CARDONA MIR, la senyora Maria Jesús BAGUR BENEJAM, el senyor Pere FIOL
BENEJAM, el senyor Damià MOLL CARDONA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, el
senyor Andreu BOSCH MESQUIDA, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la
senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, la senyora Fàtima ANGLADA AMETLLER i el
senyor Sergio SERVERA MORENO; i vuit (8) abstencions de vot (5 PP i 3 Cs): les del
senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, la
senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la
senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ, la senyora Ana María PONS CAPELLA, el
senyor Joan TRIAY LLUCH i el senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ.
Punt d’urgència: Renúncia del senyor Joan Triay Lluch com a regidor de l’Ajuntament de
Ciutadella de Menorca (exp. 2019/006030) (https://vimeo.com/348550529#t=52m28s)
Intervé el Sr. Triay Lluch: (https://vimeo.com/348550529#t=52m30s)
Intervé l’alcaldessa, la senyora Gomila Lluch: (https://vimeo.com/348550529#t=53m58s)
Intervé la secretària: (https://vimeo.com/348550529#t=54m09s)
Declarada la urgència de l’assumpte, aprovada per unanimitat, s’acorda incloure a l’ordre del dia
la renúncia del regidor senyor Joan Triay Lluch, d’acord amb l’article 82.3 de la Llei 20/2006, de
15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
Intervé l’alcaldessa, la senyora Gomila Lluch: (https://vimeo.com/348550529#t=54m43s)
Intervé la senyora Camps Villalonga: (https://vimeo.com/348550529#t=57m13s)
Intervé el senyor Servera Moreno: (https://vimeo.com/348550529#t=58m04s)
Intervé la senyora Pons Torres: (https://vimeo.com/348550529#t=58m57s)
Intervé el senyor Triay Lluch: (https://vimeo.com/348550529#t=59m45s)
Intervé l’alcaldessa, la senyora Gomila Lluch: (https://vimeo.com/348550529#t=59m55s)
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Per la qual cosa, el Ple, per assentiment de tots els presents, acorda:
Primer: PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la renúncia presentada pel senyor Joan Triay Lluch al
càrrec de regidor de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, que va obtenir per la candidatura de
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs).
Segon: SOL·LICITAR a la Junta Electoral de Zona que expedeixi i remeti la credencial que
resulti electe, a l’efecte que pugui prendre possessió del càrrec de regidor i cobrir la vacant
produïda, tenint en compte que, segons la llista presentada a les eleccions municipals per la
candidatura de CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs), LA CREDENCIAL A
EXPEDIR seria la del senyor Jaume Anglada Bagur, ja que és el següent de la llista.
Tercer: COMUNICAR aquest acord a la Junta Electoral de Zona, perquè en prengui
coneixement i tengui els efectes que corresponguin, d’acord amb la instrucció per a la
substitució de càrrecs representatius locals.
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=1uBcIFIoTpcGht1Lb2A2_8tE7dC7CCed9

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