Versió web

Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 10/2019
Caràcter: ordinari
Dia: 19 de setembre de 2019
Hora: de 19 a 22 h en primera convocatòria
Lloc: Saló Gòtic de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Assistents
Alcaldessa presidenta:

Sra. Joana 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:
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
Sr. Jaume Anglada Bagur
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)

Secretària:
Interventora:

Sra. Caterina Barceló Martí
Sra. Elvira Capó García

Absents
Regidora:

Sra. Ana María Pons Capella

(Cs)
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Ordre del dia
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors (Ple extraordinari de dia 11-07-2019
i Ple extraordinari de dia 25-07-2019). (https://vimeo.com/361738709#t=00m09s)
2. Comunicacions d’Alcaldia. (https://vimeo.com/361738709#t=00m52s)
3. Proposta d’aprovar el nomenament dels membres que formaran part del Consell
Rector
del
Patronat
Municipal
de
l’Hospital
(exp.
2019/009134).
(https://vimeo.com/361738709#t=05m01s)
4. Proposta conjunta de grups polítics municipals de declarar la situació d’emergència
climàtica (exp. 2019/009162). (https://vimeo.com/361738709#t=06m12s)
5. Proposta de reconèixer la compatibilitat d’un treballador de l’Ajuntament de
Ciutadella de Menorca per a l’exercici d’una segona activitat (exp. 2019/008619).
(https://vimeo.com/361738709#t=13m16s)
6. Proposta d’aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 16/2019, en
la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb càrrec al
romanent líquid de Tresoreria i resultant de la liquidació de l'exercici anterior (exp.
2019/009045). (https://vimeo.com/361738709#t=15m28s)
7. Proposta de resoldre les al·legacions presentades, i d’aprovar definitivament la
imposició i l’ordenació de les quotes provisionals de les contribucions especials per al
finançament del projecte de clavegueram de la vorera esquerra de Santandria
(UA19A,
UA20
i
UA21).
(Exp.
2018/007990).
(https://vimeo.com/361738709#t=19m08s)
8. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la modificació de l’Ordenança
fiscal número 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles (exp. 2019/008459).
(https://vimeo.com/361738709#t=21m38s)
9. Moció del Grup Municipal Popular (PP) referent a obres amb deficiències o inacabades
(exp. 2019/009184). (https://vimeo.com/361738709#t=43m50s)
10. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) sobre l’abonament de complements a la
Policia Local (exp. 2019/009396). (https://vimeo.com/361738709#t=54m47s)
11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre la recollida de les aigües pluvials (exp.
2019/009460). (https://vimeo.com/361738709#t=1h13m38s)
12. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a reclamar al Govern d’Espanya la
transferència a les entitats locals dels recursos derivats de la participació en els
ingressos de l’Estat (exp. 2019/009525). (https://vimeo.com/361738709#t=1h32m50s)
13. Proposta d’Alcaldia amb relació a l’escrit de renúncia de la senyora Ana María Pons
Capella
com
a
regidora
d’aquest
ajuntament
(exp.
2019/006030).
(https://vimeo.com/361738709#t=1h56m37s)
14. Precs i preguntes. (https://vimeo.com/361738709#t=1h58m56s)
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Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors (Ple extraordinari de dia 11-07-2019 i
Ple extraordinari de dia 25-07-2019) (https://vimeo.com/361738709#t=00m09s)
L'alcaldessa demana als presents si tenen alguna cosa a objectar en contra dels termes en
què estan redactats els esborranys de les actes de les sessions anteriors (plens
extraordinaris dels dies 11 i 25 de juliol de 2019).
Acord
En no haver-hi cap cosa a objectar, se sotmeten les dues actes a votació, que S’APROVEN per
unanimitat (20 vots a favor dels 21 membres que, de fet i dret, componen aquest ple).
2. Comunicacions d’Alcaldia (https://vimeo.com/361738709#t=00m52s)
La secretària dóna compte de les comunicacions d’Alcaldia següents:
2.1. Resolució d’Alcaldia número 104, de dia 23 de juliol de 2019, per la qual es delega al
regidor José López Bosch la signatura dels manaments de pagament i d’ingrés derivats de la
gestió econòmica municipal conformement al pressupost aprovat (exp. 2019/006774).
[Publicada al BOIB número 111 de dia 13 d’agost de 2019]
2.2. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 1509, de dia 1 d’agost de
2019, per la qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdits número 14/2019 amb la
modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de despesa per import de 31.769,35
euros (exp. 2019/008098).
2.3. Resolució d’Alcaldia número 107, de 5 d’agost de 2019, per la qual es delega la presidència
del Consell Rector del Patronat Municipal de l’Hospital a la regidora Laura Anglada Seara amb
relació a la Resolució d’Alcaldia número 82, de 5 de juliol de 2019, que li conferia les facultats de
resoldre assumptes que afectin tercers quant a Atenció Social, Serveis Socials i Patronat
Municipal de l’Hospital (no havia quedat prou especificada la presidència del Consell Rector del
Patronat) (exp. 2019/006744).
[Publicada al BOIB número 111 de dia 13 d’agost de 2019]
2.4. Resolució d’Alcaldia número 109, de dia 19 d’agost de 2019, per la qual s’aprova la
modificació de la composició de les diferents comissions informatives del Grup Municipal
Ciudadanos (Cs) arran d’un escrit d’aquest grup registrat dia 7 d’agost del 2019 i es transcriu en
la mateixa resolució com queden les comissions informatives definitivament (exp. 2019/006775).
2.5. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 1549, de dia 2 de
setembre de 2019, per la qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdits número 15//2019
sota la modalitat de generació de crèdits per un import de 869.148,80 euros (exp. 2019/008999).
2.6. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 1584, de dia 19 de
setembre de 2019, per la qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdits número 17//2019
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sota la modalitat de generació de crèdits i transferència entre partides per un import total de
247,331,74 euros (exp. 2019/009609).
2.7. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de dia 7 d’agost de 2019, per la
qual es va aprovar la relació de factures número 20/2019 de crèdit reconegut per un import brut
de 182.786,37 euros (exp. 2019/008123).
2.8. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de dia 18 de setembre de 2019,
per la qual s’aprova la relació de factures número 21/2019 de crèdit reconegut per un import brut
de 200.265,45 euros (exp. 2019/00438).
2.9. Donar compte de la comunicació del Grup Municipal de Ciudadanos (amb registre d’entrada
014858, de dia 14 d’agost de 2019) que informa del canvi de portaveu, designa com a tal el
regidor senyor Jaume Anglada Bagur, i manté com a suplent el senyor Eudimio José Carrasco
González (exp. 2019/006030).
2.10. Donar compte de la comunicació feta per Actúa Baleares (amb registre d’entrada 016761,
de dia 12 de setembre de 2019) per la qual sol·licita la inclusió a l’ordre del dia del Ple d’una
proposta relativa a la barana del camí de Baix, de la qual en demana la restitució; fa aquesta
petició a l’empara del que preveuen els articles 59 i 60 del Reglament de Participació Ciutadana
de Ciutadella de Menorca (exp. 2019/009614).
Els presents acorden que en queden assabentats.
3. Proposta d’aprovar el nomenament dels membres que formaran part del Consell Rector
del
Patronat
Municipal
de
l’Hospital
(exp.
2019/009134)
(https://vimeo.com/361738709#t=05m01s)
La senyora Anglada Seara, com a presidenta del Patronat Municipal de l’Hospital, dona compte
de la seva proposta de dia 12 de setembre de 2019, dictaminada favorablement per unanimitat a
la Comissió Informativa Socioeducativa i de Dinamització Econòmica, en sessió ordinària
celebrada el dia 12 de setembre de 2019, i que diu:
«ANTECEDENTS
Vist que, en l’informe proposta de la presidenta del Patronat Municipal, la Sra. Laura Anglada
Seara, per a la constitució del Consell Rector del Patronat Municipal de l’Hospital, de dia 5 de
setembre de 2019, es redacta el següent:
Regidors: Titulars
PSOE: Gràcia Mercadal Marquès
GxC: Sergi Servera Moreno
PP: Maria Antònia Taltavull Anglada
PP: Blanca de Olivar Oliver
Cs: Eudimio Carrasco González

Suplents
Noemí Camps Villalonga
Fàtima Anglada Ametller
Joan Benejam Escanellas
Antoni Juaneda Cabrisas
Ana Maria Pons Capella;

Atès que la Sra. Ana Maria Pons Capella ha renunciat al càrrec de regidora;

4

Atès que el Consell Insular de Menorca ha confirmat que la Sra. Pilar Simon Cardona (directora
insular de Benestar Social i Família) serà el membre suplent del Consell Rector del Patronat
Municipal de l’Hospital;
Detectats els errors anteriorment esmentats i tenint la confirmació del Consell Insular en la
composició dels membres del Consell Rector que representaran aquest òrgan, rectificam la
proposta:
PROPOSTA DE LA PRESIDENTA DEL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HOSPITAL
Atesa l’aprovació definitiva dels nous estatuts del Patronat Municipal de l’Hospital publicats en el
BOIB núm. 116 de l’1 d’agost de 2015;
Atesa la Resolució de l’Alcaldia número 106 de 2019, mitjançant la qual s’aprova el
nomenament dels representants a l’òrgan col·legiat del Consell Rector del Patronat Municipal de
l’Hospital, i que són els següents:
Presidenta:
PSM: Joana Gomila Lluch – suplent: José López Bosch
Vicepresidenta:
PSM: titular: Laura Anglada Seara – suplent: Andreu Cardona Mir
Regidors: Titulars
PSOE: Gràcia Mercadal Marquès
GxC: Sergi Servera Moreno
PP: Maria Antònia Taltavull Anglada
PP: Blanca de Olivar Oliver
Cs: Eudimio Carrasco González;

Suplents
Noemí Camps Villalonga
Fàtima Anglada Ametller
Joan Benejam Escanellas
Antoni Juaneda Cabrisas

Atesa la Resolució de l’Alcaldia número 107 de 2019, de dia 5 d’agost, on s’especifica que es
delega la presidència a la regidora Laura Anglada Seara;
Vist l’escrit presentat per l’AFARGA, amb data del 13-08-2019, amb registre d’entrada núm.
14958, on proposen el nomenament del Sr. Marc Gornés Arguimbau com a representant de
l’associació en el Consell Rector;
Vista la proposta de la gerència del Patronat Municipal de l’Hospital, que, d’acord amb
l’assemblea de residents celebrada dia 2-07-2019, proposa el nomenament de la Sra.
Magdalena Comellas Riudavets com a representant dels residents en el Consell Rector;
Vists els escrits presentats per les entitats següents:
Associació de Veïns sa Colàrsega, amb data del 13-08-2019 (enviat per correu electrònic).
Càritas Diocesana de Menorca, amb data del 20-08-2019, amb registre d’entrada núm.15054.
Associació de Veïns ses Cadufes, amb data del 19-08-2019, amb registre d’entrada núm.14971.
L’Associació de Veïns sa Colàrsega i Càritas Diocesana de Menorca estan interessats a
continuar com a membres del Consell Rector del Patronat.
L’Associació de Veïns de Cala en Blanes demana formar-ne part, si no hi hagués cap altra
associació representada;
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Atès que el Consell Insular de Menorca ha proposat com a titular la Sra. Bàrbara Torrent Bagur,
consellera executiva del Departament de Benestar Social i Família; i com a suplent, la Sra. Pilar
Simon Cardona, directora insular de Benestar Social i Família;
Vist el capítol II, secció II, article 9è, d’organització i funcionament del Consell Rector del
Patronat, 9.1 dels nous estatuts del Patronat Municipal de l’Hospital, que estableix que els
membres seran nomenats pel Ple de l’Ajuntament a proposta de l’Alcaldia;
PROPÒS:
Que el Ple de l’Ajuntament acordi:
PRIMER. Nomenar els membres que formaran part del Consell Rector del Patronat Municipal de
l’Hospital de Ciutadella:
Presidenta:
PSM: Laura Anglada Seara, per delegació d’Alcaldia, mitjançant resolució 107/2019, del 5-082019.
Vicepresident:
PSM: titular: José López Bosch – suplent: Andreu Cardona Mir
Regidors: Titulars
PSOE: Gràcia Mercadal Marquès
GxC: Sergi Servera Moreno
PP: Maria Antònia Taltavull Anglada
PP: Blanca de Olivar Oliver
Cs: Eudimio Carrasco González

Suplents
Noemí Camps Villalonga
Fàtima Anglada Ametller
Joan Benejam Escanellas
Antoni Juaneda Cabrisas

Representant del Consell Insular de Menorca
Titular: Bàrbara Torrent Bagur, consellera executiva del Departament de Benestar Social i
Família
Suplent: Pilar Simon Cardona, directora insular de Benestar Social i Família
Representant dels residents de l’Hospital Municipal
Magdalena Comellas Riudavets
Representant dels familiars del residents de l’Hospital Municipal
Marc Gornés Arguimbau
Representants de les entitats
Pedro Carretero Bagur, representant de l’Associació de Veïns sa Colàrsega
Maria Assumpta Guasch Bosch, directora de Càritas Arxiprestal de Ciutadella
Titular de Gerència
Marina Olivella Romero
Secretària i interventor de l’Ajuntament
La secretària de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui
Elvira Capó García, interventora de l’Ajuntament
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SEGON. Notificar aquest acord a les persones interessades.»
No hi ha intervencions.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels 21
membres que, de fet i dret, componen aquest ple).
4. Proposta conjunta de grups polítics municipals de declarar la situació d’emergència
climàtica (exp. 2019/009162) (https://vimeo.com/361738709#t=06m12s
La proposta de l’Àrea de Territori i Entorn i Serveis Urbans (Servei de Medi Ambient), signada el
dia 6 de setembre de 2019 per la regidora delegada de Medi Ambient, es va dictaminar a la
Comissió Informativa de Territori i Entorn i Serveis Urbans de dia 13 de setembre de 2019, amb
l’esmena que es tracta d’una proposta conjunta dels partits polítics amb representació municipal,
i amb el vot favorable de tots els assistents.
A continuació, la batlessa, senyora Gomila Lluch, dóna compte de la proposta conjunta dels
grups polítics PSIB-PSOE, PP, UP-GxC i PSM MxM, de dia 16 de setembre de 2019, signada
pels portaveus, i que diu:
«Atès que fa temps ja que el canvi climàtic ha deixat de ser un futurible i ha passat a ser una
realitat i que els efectes d’aquest fenomen es deixen notar a tot el planeta, i Menorca no n’és
aliena; l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) ha descrit algunes de les evidències
que situen la nostra illa com una de les zones especialment vulnerables a aquesta realitat:
- Durant els darrers 40 anys la temperatura mitjana s’ha incrementat a l’entorn d’1,5 graus
centígrads, el doble de l’increment mitjà del planeta. Aquest escalfament ha estat mínim de
novembre a març i màxim a l’estiu i al voltant de l’estiu. Com a conseqüència d’açò darrer, han
estat augmentant la freqüència i la intensitat de les ones de calor i s’ha incrementat el període de
sequera estival per l’augment de l’evapotranspiració, fet que propicia una situació de major
dèficit d’aigua.
- El màxim anual de pluges s’ha desplaçat d’octubre a novembre, encara que les pluges fortes
es poden presentar irregularment.
S’ha de consider que el canvi climàtic amenaça greument el nostre entorn, els recursos naturals,
la nostra activitat econòmica i, fins i tot, la nostra salut. A més de continuar l’escalfament,
particularment durant l’estiu i la primavera i part de la tardor, els estudis científics apunten que al
final del segle XXI el nivell de l’aigua del mar haurà pujat a Menorca entre 50 i 80 centímetres,
fet que amenaçarà el funcionament de paratges singulars, com l’Albufera des Grau o Son Bou,
així com moltes platges i instal·lacions portuàries i costaneres, i contribuirà també a la
salinització de part dels aqüífers. Es preveu també una reducció de la pluja d’entre un 10 i un 20
per cent, amb una major irregularitat de les precipitacions. Els territoris ubicats al Mar
Mediterrani són uns dels més sensibles als efectes del canvi climàtic, segons han demostrat els
científics.
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Atès que la realitat del canvi climàtic s’imposa a tot el planeta, i així ho reconeixen diverses
institucions i ho ratifiquen acords internacionals, 195 països van signar el 2015 els Acords de
París, que estableixen mesures per a la reducció de l’emissió de gasos contaminants i per
mantenir l’increment de la temperatura mitjana per davall dels dos graus centígrads.
Atès que Menorca no pot ser aliena a aquest fet, que la nostra illa és un espai ambientalment
molt sensible i delicat, que és ara mateix una zona altament vulnerable als efectes del canvi
climàtic i que comptam amb una societat molt conscienciada, les administracions hem de donar
exemple i emprendre mesures valentes i decidides. Ho demana el carrer, com es pot veure en la
iniciativa “Fridays for Future”, però ens ho demanen també el sentit comú i la responsabilitat que
tenim com a gestors de l’interès general. Ara mateix, poques actuacions responen tan bé a la
preservació de l’interès general com garantir un futur digne i sostenible a la nostra terra.
Els principis i les línies d’actuació previstos en aquesta declaració tenen com a referents
diverses normatives i acords internacionals, com l’Estratègia de la Unió Europea d’adaptació al
canvi climàtic 2013-2020, el Pla de Mitigació del Canvi Climàtic a les Illes Balears 2013-2020, o
la Llei de canvi climàtic i transició energètica aprovada pel Parlament Balear el 22 de febrer
d’aquest any.
A més, en la redacció d’aquesta declaració s’han tingut en compte normatives i recomanacions
relacionades no directament amb el canvi climàtic, sinó amb els residus i el seu tractament, i
amb la contaminació de sòls i oceans, com la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i el
Consell, denominada Directiva marc de residus; la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats de
les Illes Balears; el Pla d’Acció d’Economia Circular de la Unió Europea adoptat per la Comissió
Europea el 2015; la Resolució del Parlament Europeu sobre la governança internacional dels
oceans; les recomanacions de l’Assemblea del Programa de Medi Ambient de les Nacions
Unides (UNEP) sobre la contaminació dels oceans i els plans d’acció per a la prevenció de
residus marins i els microplàstics; el Pla Estatal Marc de Gestió de Residus 2016-2022 (PEMAR)
sobre la recollida selectiva, el tractament diferenciat de la matèria orgànica i la recuperació
imprescindible de sòl fèrtil; i la Llei 8/2019 de Residus i Sòls Contaminats de les Illes Balears.
Atès que el canvi climàtic, així com altres aspectes del deteriorament ambiental, avancen a un
ritme desconegut fins ara, i és necessari que les administracions ens posem al capdavant de les
accions per fer-hi front, per tal que les nostres actuacions arribin a temps i amb l’efectivitat que
requereix aquest moment;
PROPÒS:
Primer. Donar suport a totes les entitats i associacions ciutadanes del municipi que treballen per
lluitar contra el canvi climàtic.
Segon. Declarar la situació d’emergència climàtica, per tal d’enfortir les polítiques de lluita contra
el canvi climàtic i alguns altres aspectes ambientals; i assumim els següents compromisos:
1. Incloure les mesures de lluita contra el canvi climàtic de manera transversal a totes les àrees
municipals, i fomentar la col·laboració entre els diferents departaments i les administracions per
implementar actuacions sostenibles i respectuoses amb l’entorn.
2. Fomentar un nou model de mobilitat, potenciar el transport públic i els vehicles d’emissions
zero. Les reduïdes dimensions de Menorca permeten desplegar un model de mobilitat elèctrica i
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no contaminant, i per açò ens comprometem també a substituir progressivament la flota de
vehicles públics de combustió per vehicles lliures d’emissions.
3. Adoptar les mesures de simplificació administrativa necessàries per facilitar la consecució dels
objectius de lluita contra el canvi climàtic.
4. Prioritzar les polítiques i els recursos públics destinats a la transició cap a un model energètic
net, sostenible i sense emissions contaminants, tot donant suport a aquells sectors més
sensibles als impactes del canvi climàtic i de la transició ecològica.
5. Promoure campanyes de sensibilització i d’educació ciutadanes per tal d’informar i implicar els
ciutadans en l’aplicació de bones pràctiques en matèria de lluita contra el canvi climàtic.
6. Promoure mesures d’eficiència energètica als edificis públics, per tal de reduir el consum
energètic.
7. Avançar en una economia local i de proximitat, que impulsi la sobirania alimentària i
l’economia circular, així com la creació de llocs de treball verd fent un acompanyament als
diferents sectors durant el temps de transició.
8. Fomentar polítiques per a reduir la generació de residus en les activitats municipals i també
entre la ciutadania.
9. Prioritzar en les polítiques públiques les opcions amb menor impacte climàtic i major
contribució a l’adaptació a les condicions derivades del canvi climàtic.
10. Prioritzar l’ús d’energies renovables, i avançar cap a un model energètic lliure d’emissions,
tot facilitant la implantació d’instal·lacions generadores no contaminants, d’acord amb la
planificació acordada i amb l’objectiu que l’any 2030 el 85 % de l’energia que es consumeixi a
Menorca provengui de fonts renovables.
No obstant, el Plenari Municipal, amb el seu superior criteri ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/361738709#t=10m06s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per devuit (18) vots a favor (7 PSM MxM, 4
PSOE, 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, del senyor Antonio Luís 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 dues (2) abstencions
de vot (Cs): les del senyor Jaume ANGLADA BAGUR i el senyor Eudimio José CARRASCO
GONZÁLEZ.
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5. Proposta de reconèixer la compatibilitat d’un treballador de l’Ajuntament de Ciutadella
de Menorca per a l’exercici d’una segona activitat (exp. 2019/008619)
(https://vimeo.com/361738709#t=13m16s)
La senyora Anglada Seara, regidora delegada, dona compte de la proposta de l’Àrea
d’Organització i Seguretat Ciutadana (Servei de Recursos Humans), de dia 10 de setembre de
2019, dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió
ordinària celebrada el dia 13 de setembre de 2019, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3
reserves de vots (PP i Cs), i que diu:
«En data del 16-08-2019 i amb registre d’entrada núm. 014917, el Sr. P. T., C. C., ha presentat
una instància mitjançant la qual sol·licita la declaració de compatibilitat com a professor associat
de la UIB.
Vist l'informe de la Secretària de data del 10-09-2019, que, copiat literalment, diu:
"Mitjançant instància de data del 16-08-2019, amb registre d’entrada número 14917/2019,
presentada pel Sr. C. C. P. T., funcionari interí de l’Ajuntament de Ciutadella, que ocupa el lloc de
TAG, adscrit a Ordenació del Territori i Urbanisme, es va demanar la declaració de compatibilitat
per a l’activitat de professor associat de la Universitat de les Illes Balears per impartir
l’assignatura de Dret Públic del Turisme a la seu de Menorca, a partir del segon semestre del
curs 2019-2020, durant 2’5 hores setmanals i en horari de capvespre.
La sol·licitud de reconeixement o no de la compatibilitat s’ha de resoldre en el termini màxim de
dos mesos des de la seva presentació.
Respecte al tema que es tracta, cal indicar:
PRIMER. La normativa d’aplicació al cas concret és la següent:
- Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques.
- Reial decret 598/1985, de 30 d’abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de
l’administració de l’Estat, de la Seguretat Social i dels ens, organismes i les empreses
dependents.
SEGON. La Llei 53/1984, de 26 de desembre, a l’article 2.1 c), estableix que serà d’aplicació,
entre altres, al personal al servei de les corporacions locals i dels organismes que en són
dependents, incloent-se en aquest àmbit tot el personal, qualsevol que sigui la naturalesa
jurídica de la relació de treball.
L’art. 1.3 de la llei esmentada diu: “En qualsevol cas el desenvolupament d’un lloc de feina per al
personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei serà incompatible amb l’exercici de qualsevol
càrrec, professió o activitat, públic o privat, que pugui impedir o menyscabar l’estricte compliment
dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o independència”.
Per la seva banda, l’article 3 d’aquesta mateixa llei indica que el personal comprès en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta llei només podrà desenvolupar un segon lloc de treball o activitat pública
en els supòsits prevists per a les funcions docents i sanitàries, en els casos als quals es
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refereixen els articles 5 i 6 d’aquesta norma. Per a l’exercici de la segona activitat, serà
indispensable la prèvia i l’expressa autorització de compatibilitat, que no suposarà modificació
de jornada de treball.
En l’àmbit d’altres activitats en el sector públic, l’article 4 indica que es podrà autoritzar la
compatibilitat per al desenvolupament d’un lloc de treball en l’àmbit docent com a professor
universitari associat, en règim de dedicació no superior a la del temps parcial i amb una durada
determinada.
Així i tot, l’activitat que s’autoritza no ha d’impedir ni menyscabar l’estricte compliment dels
deures del treballador envers el lloc de treball que ocupa a l’administració o que pugui
comprometre la seva imparcialitat o independència.
En el cas que ens ocupa, queda clar que les tasques d’ensenyament d’una assignatura a la seu
de Menorca de la UIB, durant 2’5 hores setmanals, no han de suposar cap interferència que
comprometi la imparcialitat o la independència de l’empleat interessat.
És necessari afegir que l'article 16 dona una sèrie de regles per poder autoritzar la compatibilitat.
En concret, a l’apartat 4, diu: «(...) per excepció i sense perjudici de les limitacions establertes en
els art. 1.3, 11, 12 i 13 de la present llei, es podrà reconèixer compatibilitat per a l'exercici
d'activitats privades al personal que desenvolupi llocs de treball que comportin la percepció de
complements específics, o un concepte equiparable, la quantia fixa del qual no superi el 30 % de
la seva retribució bàsica, exclosos els conceptes que tenguin el seu origen en l'antiguitat».
Vist que s’acompleixen els requisits, qui subscriu aquest informe, sens perjudici de qualsevol
altre millor fonamentat en dret, informa favorablement perquè el Ple de l'Ajuntament, òrgan
competent per autoritzar el reconeixement de compatibilitats del personal d'aquesta
administració, d'acord amb l'article 9 de la Llei 53/1984, adopti l’acord següent:
PRIMER. Reconèixer la compatibilitat al treballador de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca C.
C. P. T. per a l'exercici d'una segona activitat, consistent en la impartició de l'ensenyança d'una
assignatura a la seu de la UIB a Menorca, a raó de 2’5 hores setmanals els capvespres, a partir
del segon semestre del curs 2019-2020, i sempre que acompleixi les restriccions establertes als
capítols III i V de la Llei 53/1984 d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions
públiques.
SEGON. Indicar que el senyor C. C. P. T. està obligat a posar en coneixement d'aquest
ajuntament qualsevol modificació que es produeixi amb relació a les condicions de prestació de
la segona activitat.
TERCER. Aquesta autorització quedarà sense efecte en els supòsits següents:
1. Si l'activitat privada impedís o menyscabés l'estricte compliment dels deures o en
comprometés la imparcialitat i la independència.
2. Si l'activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó
del càrrec públic.
3. Si la dedicació horària de l'activitat privada coincidís amb la jornada laboral.
QUART. Comunicar aquest acord a la persona interessada, així com als representants del
personal funcionari d’aquest ajuntament.
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Aquesta és la opinió de qui subscriu, per tal que la regidora delegada faci la proposta pertinent al
Ple de l’Ajuntament."
PROPOSA:
PRIMER. Reconèixer la compatibilitat al treballador de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca C.
C. P. T., per a l'exercici d'una segona activitat consistent en la impartició de l'ensenyança d'una
assignatura a la seu a Menorca de la UIB, a raó de 2’5 hores setmanals els capvespres, a partir
del segon semestre del curs 2019-2020, i sempre que acompleixi les restriccions establertes als
capítols III i V de la Llei 53/1984 d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions
públiques.
SEGON. Indicar que el senyor C. C. P. T. està obligat a posar en coneixement d'aquest
ajuntament qualsevol modificació que es produeixi amb relació a les condicions de prestació de
la segona activitat.
TERCER. Aquesta autorització quedara sense efecte en els supòsits següents:
1. Si l'activitat privada impedís o menyscabés l'estricte compliment dels deures o en
comprometés la imparcialitat i la independència.
2. Si l'activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó
del càrrec públic.
3. Si la dedicació horària de l'activitat privada coincidís amb la jornada laboral.
QUART. Comunicar aquest acord a la persona interessada, així com als representants del
personal funcionari d’aquest ajuntament.
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 quinze (15) vots a favor (7 PSM MxM, 4
PSIB-PSOE Ciutadella, 2 UP-GxC i 2 Cs): els de la Senyora Alcaldessa, Joana GOMILA
LLUCH, el senyor José LÓPEZ BOSCH, la senyora Laura ANGLADA SEARA, el senyor Andreu
CARDONA MIR, la senyora Maria Jesús BAGUR BENEJAM, el senyor Pere FIOL BENEJAM, el
senyor Damià MOLL CARDONA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, 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 Jaume ANGLADA BAGUR 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’aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 16/2019, en la
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent
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líquid de Tresoreria i resultant de la liquidació de l'exercici anterior (exp. 2019/009045)
(https://vimeo.com/361738709#t=15m28s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dóna compte de la seva proposta de dia 9 de setembre
de 2019 (Serveis Econòmics de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana), dictaminada a la
Comissió d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada el dia 13 de
setembre de 2019, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vots (PP i Cs), i que
diu:
«Atès que, davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici
següent, per les quals no existeix crèdit al vigent pressupost de la corporació o el que existeix
no és suficient, i atès que es disposa de romanent líquid de Tresoreria segons els estats
financers i comptables resultants de la liquidació de l'exercici anterior, s’ha incoat expedient
per a la concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb càrrec al
romanent líquid de Tresoreria d’acord amb la providència d’inici de data 4 de setembre de
2019;
Atès que, en data del 4 de setembre de 2019, es va emetre memòria d’Alcaldia en la qual
s'especificaven la modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva
justificació;
Atès que, en data del 9 de setembre de 2019, s’ha emès informe d'Intervenció i informe
d'avaluació de l'objectiu d'estabilitat pressupostària;
Vists els antecedents i en procedir a la seva aprovació inicial pel Ple;
PROPÒS
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 16/2019, en la
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid
de Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior, d'acord amb el resum següent:
Suplements en aplicacions de despeses
Aplicació
Progr.

Econòmica

333

62201

Descripció

Crèdits
totals
consignats

Suplement de crèdit

Modificat obres i
equipament Teatre des
Born

871.450,62 €

81.916,35 €

TOTAL

81.916,35 €
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Crèdits extraordinaris en aplicacions de despeses
Descripció

Crèdits
inicials

Crèdit extraordinari

Adquisició cadires per a
llotges del Teatre des
Born

0,00 €

50.000,00 €

Aplicació
Progr.

Econòmica

333

62500

TOTAL

50.000,00 €

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, en els
termes següents:
Estat d'ingressos
Aplicació: econòmica
Cap.

Art.

Conc.

8

70

00

Descripció

Import

Romanent de Tresoreria per a despeses
generals
TOTAL INGRESSOS

131.916,35 €
131.916,35 €

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el BOIB, per quinze
dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el
Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no
s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes
per resoldre-les.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/361738709#t=17m23s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per quinze (15) vots a favor (7 PSM MxM, 4
PSIB-PSOE Ciutadella, 2 UP-GxC i 2 Cs): els de la Senyora Alcaldessa, Joana GOMILA
LLUCH, el senyor José LÓPEZ BOSCH, la senyora Laura ANGLADA SEARA, el senyor Andreu
CARDONA MIR, la senyora Maria Jesús BAGUR BENEJAM, el senyor Pere FIOL BENEJAM, el
senyor Damià MOLL CARDONA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, 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 Jaume ANGLADA BAGUR 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
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OLIVER, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS i la senyora María Antonia TALTAVULL
FERNÁNDEZ.
7. Proposta de resoldre les al·legacions presentades, i d’aprovar definitivament la
imposició i l’ordenació de les quotes provisionals de les contribucions especials per al
finançament del projecte de clavegueram de la vorera esquerra de Santandria (UA19A,
UA20 i UA21). (Exp. 2018/007990) (https://vimeo.com/361738709#t=19m08s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de dia 4 de setembre de 2019, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada el 13
de setembre de 2019, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vots (PP i Cs), i
que diu:
«El Ple celebrat en data del 21 de març de 2019 va acordar l’aprovació inicial de la imposició i
l'ordenació de contribucions especials per finançar la realització de les obres relatives al projecte
de clavegueram de la vorera esquerra de Santandria (UA19A, UA20 i UA21);
Al BOIB núm. 43 de data del 4 d’abril de 2019 s’anuncia l’exposició al públic de l’expedient
aprovat inicialment pel Ple per un termini de trenta dies perquè els interessats puguin presentarhi reclamacions;
S’han presentat quatre reclamacions per part dels interessats en l'expedient, d’acord amb el
certificat de Secretaria emès en data del 19 d’agost de 2019;
L’enginyer municipal ha informat les al·legacions en data del 13 d’agost de 2019;
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'informe proposta de Secretaria/Intervenció de
data del 3-09-2019;
Per tot l'exposat:
PROPÒS:
PRIMER. Estimar les al·legacions presentades:
- Al·legació núm. 1 de data del 16-04-2019 (RE7015) a nom de J. P. G.
Comunica canvi de propietari de la finca amb referència cadastral 2166117EE7226N0001ZA.
- Al·legació núm. 2 de data del 17-04-2019 (RE 7168) a nom de C. P. R.
Comunica que la finca amb referència cadastral 2126813EE7222N0001AS no és de la seva
propietat. Es modifiquen les quotes provisionals amb els noms dels actuals propietaris.
- Al·legació núm. 3 de data del 23-04-2019 (RE 7222) a nom de M. T. P. F.
Comunica que a la finca amb referència cadastral 2126831EE7222N0001RS els m2 assignats
no són correctes. Aporta l’escriptura. Es modifiquen les quotes provisionals d’acord amb els m2
reals.
- Al·legació núm. 4 de data del 23-04-2019 (RE 7223) a nom de M. T. P. F.
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Comunica que la finca amb referència cadastral 2126830EE7222N001KS no és de la seva
propietat. Es modifiquen les quotes provisionals amb els noms del actuals propietaris, així com
es fa una modificació dels m2 assignats inicialment.
SEGON. Aprovar amb caràcter definitiu, una vegada resoltes les al·legacions presentades, la
imposició i l'ordenació de les quotes provisionals de les contribucions especials per al
finançament del projecte de clavegueram de la vorera esquerra de Santandria (UA19A, UA20 i
UA21).
TERCER. Determinar el tribut concret d'acord amb el següent:
— El cost previst de l’obra es fixa en 260.326,09 euros, i el de repartir entre els beneficiaris és
de 234.293,48 euros, equivalent al 90 % del cost total previst de les obres.
- El cost total pressupostat de les obres 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 definitives
corresponents.
QUART. Que s'aprovi definitivament la relació dels subjectes que es veuen beneficiats per la
realització de l’obra i establir la quantitat que aquests hauran d'abonar a aquesta entitat.
CINQUÈ. Notificar de forma individualitzada als beneficiaris la quota que resulta de la quota
provisional de la contribució aprovada.
SISÈ. Publicar en el BOIB l’acord definitiu.
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 quinze (15) vots a favor (7 PSMxM, 4
PSIB-PSOE Ciutadella, 2 UP-GxC i 2 Cs): els de la Senyora Alcaldessa, Joana GOMILA
LLUCH, el senyor José LÓPEZ BOSCH, la senyora Laura ANGLADA SEARA, el senyor Andreu
CARDONA MIR, la senyora Maria Jesús BAGUR BENEJAM, el senyor Pere FIOL BENEJAM, el
senyor Damià MOLL CARDONA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, 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 Jaume ANGLADA BAGUR 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.
8. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la modificació de l’Ordenança
fiscal número 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles (exp. 2019/008459)
(https://vimeo.com/361738709#t=21m38s)
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El senyor Juaneda Cabrisas, portaveu del Grup Municipal Popular (PP), dona compte de la
moció de dia 7 d’agost de 2019 (amb registre d’entrada telemàtic número 014663 de dia 9
d’agost de 2019), dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana,
en sessió ordinària celebrada el 13 de setembre de 2019, amb 3 vots a favor (PP i Cs); i 4
reserves de vots (PSM, PSOE i GxC), i que diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A l’any 2011, mitjançant el Reial decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en
matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, l’Ajuntament es
va veure obligat a pujar l’impost sobre béns immobles un 10 % de forma temporal per als
exercicis 2012 i 2013, que després va ser ampliat als anys 2014 i 2015.
L’any 2016 es va deixar sense efecte l’RDL esmentat i, per tant, es podia tornar a deixar l’IBI als
nivells anteriors a la pujada, però l’equip de govern de llavors, format pel PSM, PSOE i GxC, va
decidir que no situaria l’IBI al nivells anteriors de la pujada del 10 % i va decidir baixar l’impost
només un 5 %, deixant, consolidant, a la pràctica, una pujada de l’impost del 5%.
Durant l’any 2017 es va procedir a una revisió cadastral que va suposar la incorporació
d’elements immobles que abans no computaven, la qual cosa es va traduir en un augment de la
recaptació en concepte de l’impost de béns immobles superior als 400.000 €.
Des del Partit Popular pensam que amb un pressupost per a l’any 2019 de més de 34 milions
d’euros, i amb els resultats que s’han posat de manifest amb la liquidació del pressupost de
2018, en termes de romanent de Tresoreria, superàvit, resultat pressupostari, etc, és factible una
reducció del 5 % de l’IBI.
En qualsevol cas, amb una correcta planificació pressupostària i un adequat control de la
despesa, hi ha prou marge per poder fixar el tipus impositiu de l’IBI a nivells anteriors al 2010,
abans de la pujada obligatòria i temporal del 10 %.
A més, els fons líquids dels quals disposa l’Ajuntament, dipositats en diverses entitats bancàries,
per un import del voltant dels 15 milions d’euros, suposa una falta d’eficiència en la gestió dels
recursos públics. Els doblers dels ciutadans i de les empreses no han d’estar immobilitzats al
banc, sinó en mans de la ciutadania i de l’economia productiva.
Per tot això, el Grup Municipal Popular presenta davant el Ple, per al seu debat i aprovació, si
escau, la següent:
MOCIÓ:
El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta l’equip de govern a tramitar una modificació de
l’Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles, per tal de reduir
el tipus impositiu en un 5 %, i que aquesta modificació sigui efectiva per a l’exercici
2020.»
Intervencions
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/361738709#t=24m47s)
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Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/361738709#t=26m45s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/361738709#t=30m19s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/361738709#t=33m19s)
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/361738709#t=33m32s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/361738709#t=35m59s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/361738709#t=38m24s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/361738709#t=40m17s)
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/361738709#t=41m35s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que NO S’APROVA per set (7) vots a favor (5 PP i 2 Cs): els del
senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, la senyora
Blanca DE OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora María
Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ, el senyor Jaume ANGLADA BAGUR i el senyor Eudimio
José CARRASCO GONZÁLEZ; i tretze (13) vots en contra (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.
9. Moció del Grup Municipal Popular (PP) referent a obres amb deficiències o inacabades
(exp. 2019/009184) (https://vimeo.com/361738709#t=43m50s)
El senyor Benejam Escanellas, regidor, dona compte de la moció del Grup Municipal de dia 5 de
setembre de 2019, amb registre d’entrada telemàtic número 016312 de dia 5 de setembre de
2019), dictaminada a la Comissió Informativa Permanent ordinària de Territori i Entorn i Serveis
Urbans de dia 13 de setembre de 2019, amb el vot favorable dels representants del PP (2) i la
reserva de vot dels representants del PSM (2) i del PSOE (1); i que diu:
«Aquests darrers anys s’han fet al terme municipal de Ciutadella una sèrie d’obres que podríem
considerar inacabades, on a dia d’avui s’hi observen una sèrie de deficiències que consideram
que s’han de solucionar.
A l’obra que es va fer al camí de Cala Morell per passar la connexió del clavegueram des de
la urbanització de Cala Morell fins a la xarxa municipal de clavegueram del polígon
industrial, es va obrir una síquia per passar-hi les canonades. Aquesta síquia es va tapar amb
formigó i s’ha deixat tal qual, sense reposar-hi l’asfaltat ni pintar la línia blanca que ha de separar
el vial de sa carretera del voral.
18

A l’obra de millora del carrer Mossèn Josep Salord i Farnés, es va tancar el “pont” del carrer
Josepa Rossinyol i no s’ha tornat a obrir. L’explicació que ens va donar el regidor va ser que el
cotxos feren la voravia. Açò clarament és un problema o bé del projecte o de l’execució de
l’obra. En qualsevol cas, no es pot deixar un carrer tancat durant tant de temps per una
deficiència a una obra sense posar-hi remei.
A l’obra de reforma del carrer Mallorca molts de vesins s’han queixat dels renous que fan les
tapadores del clavegueram i dels pluvials. Aquestes tapadores en molts de casos no estan alo
mateix nivell de l’asfalt i provoquen que les rodes dels cotxes facin renou, i creen moltes
molèsties als vesins. A més, hem observat que moltes rajoles estan rompudes, sobretot damunt
la voravia que entra del carrer Mallorca al carrer Mercadal. També hi ha algunes pilones que ja
estan tortes o rompudes. Finalment, ben davant l’ampliació de l’Institut Josep M. Quadrado hi ha
una farola que està rompuda des de fa diverses setmanes.
Per tot l’exposat, el Grup Municipal Popular presenta la moció següent:
Primer. Que a la carretera de Cala Morell s’asfalti el tram on van fer la síquia i s’hi pinti la línia
blanca que separa el vial del voral.
Segon. Que s’arregli la baixada del pont del carrer Josepa Rossinyol i s’obri una altra vegada el
pas de vehicles del carrer Josepa Rossinyol cap al carrer Mossèn Josep Salord i Farnés. En cas
que sigui per un problema d’execució de l’obra, que es demani a l’empresa adjudicatària que
se’n faci càrrec, atès que s’obra encara està període de garantia.
Tercer. Que al carrer Mallorca es posin a nivell les tapadores del clavegueram i dels pluvials per
evitar els renous que provoquen els cotxes quan circulen, que s’hi arreglin les rajoles rompudes,
les pilones tortes o rompudes i que s’hi instal·li novament el fanal de davant l’ampliació de
l’Institut Josep M. Quadrado. Si alguna actuació pot ser derivada d’una deficient execució de
l’obra per part de s’empresa adjudicatària, que es reclami la seva responsabilitat dins del
període de garantia.»
Intervencions
Intervé el senyor López Bosch, que demana que s’esmeni el primer punt d’acord de la moció en
el sentit de suprimir el següent: «s’asfalti el tram on van fer la síquia».
(https://vimeo.com/361738709#t=47m58s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas, que accepta l’esmena en el primer punt d’acord de la
moció. (https://vimeo.com/361738709#t=52m19s)
Els punts d’acord de la moció, que se sotmeten a votació, una vegada esmenat el primer punt
d’acord, són els següents:
«Primer. Que a la carretera de Cala Morell es pinti la línia blanca que separa el vial del voral.
Segon. Que s’arregli la baixada del pont del carrer Josepa Rossinyol i s’obri una altra vegada el
pas de vehicles del carrer Josepa Rossinyol cap al carrer Mossèn Josep Salord i Farnés. En cas
que sigui per un problema d’execució de l’obra, que es demani a l’empresa adjudicatària que
se’n faci càrrec, atès que l’obra encara està període de garantia.
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Tercer. Que al carrer Mallorca es posin a nivell les tapadores del clavegueram i dels pluvials per
evitar els renous que provoquen els cotxes quan circulen, que s’arreglin les rajoles rompudes,
les pilones tortes o rompudes i que s’hi instal·li novament el fanal de davant l’ampliació de
l’Institut Josep M. Quadrado. Si alguna actuació pot ser derivada d’una deficient execució de
l’obra per part de l’empresa adjudicatària, que es reclami la seva responsabilitat dins del període
de garantia.»
Acord
Se sotmet la moció a votació esmenada en el primer punt d’acord, que S’APROVA per
unanimitat (20 vots a favor dels 21 membres que, de fet i dret, componen aquest ple).
10. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) sobre l’abonament de complements a la
Policia Local (exp. 2019/009396) (https://vimeo.com/361738709#t=54m47s)
El senyor Anglada Bagur, portaveu del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), dona compte de la
moció amb registre d’entrada telemàtic 016651, de dia 11 de setembre de 2019, dictaminada a
la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada el
13 de setembre de 2019, amb la votació prèvia de la seva inclusió en l’ordre del dia per urgència
i aprovada per unanimitat, amb 1 vot a favor (Cs) i 6 reserves de vot (PSM, PSOE, GxC i PP); i
que diu:
En al Ple ordinari de desembre de 2017 es va aprovar per unanimitat una moció del Grup
Municipal d’UPCM. A l’exposició de motius -entre altres coses- es deia:
«El 11-12-2017 se difundía la noticia de que "la Sindicatura de Cuentas analizará la legalidad de
los complementos que cobran los funcionarios", ya que "tiene constancia de que una buena
parte no se recoge en ninguna ley... se trata de revisar todos los conceptos retributivos
complementarios para determinar el apoyo legal o normativo de cada uno de los conceptos... (fa
poc han aparegut noves notícies confirmant tot açò)
... dudamos que sea ajustada a derecho la acumulación de gratificaciones o complementos por
conceptos que se solapan como son los que se renumeran por la dirección y la intervención en
el Plan de las Fiestas de Sant Joan los días 23 y 24, por servicios realizados en festivo los días
23 y 24 y la "gratificació especial per Sant Joan" por haber "treballat els dies 23 i 24 de Juny"...
Aunque parece bastante negligente por parte del equipo de gobierno otorgar nuevos
complementos o gratificaciones de 2.100 y 1.700 euros por la supervisión, dirección e
intervención en un plan que se desarrolla los días 23 y 24 de junio, sin que esas cantidades
comprendan otras gratificaciones de 177,98 euros por trabajar por Sant Joan o 44,62 o 49,57
euros adicionales por trabajar el 23 de junio y de las mismas cantidades por trabajar el 24 de
Junio, esta acumulación de gratificaciones por conceptos que se solapan en algunos casos en
el corto espacio temporal de los días 23 y 24 de Junio podría resultar y probablemente sea
ilegal...»
Mentre en el segon punt de la moció s’aprovava:
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"Instar al equipo de gobierno a asegurarse de que se ajusta a la legalidad vigente en lo
sucesivo, en cuanto al otorgamiento acumulativo de gratificaciones por conceptos similares en
casos como los de las concedidas al inspector y subinspectores de Policía Local, por la
dirección y la intervención en el Plan de las Fiestas de Sant Joan los días 23 y 24 de Junio, por
servicios realizados en festivo los días 23 y 24 de junio y la "gratificació especial per Sant Joan"
por haber "treballat els dies 23 i 24 de juny".
A pesar que han passat 21 mesos des que es va aprovar unànimement aquella moció, a pesar
que l’article 51 de la Llei reguladora de les bases del règim local estableix: "Los actos de las
entidades locales son inmediatamente ejecutivos" i, fins i tot, a pesar de l’emissió d’informes
tècnics contraris, la Junta de Govern ha continuat aprovant la concessió d’aquests complements
duplicats o triplicats es els anys 2018 i 2019.
Efectivament, des de 2017 s’han emès diversos informes jurídics i d’Intervenció, tots aquests en
el mateix sentit de qüestionar que diferents gratificacions concedides per les festes s’ajustin a la
normativa aplicable i a la legalitat vigent; els darrers referents als expedients 7250/2019,
7196/2019 i 7249/2019, aprovats per sengles resolucions de Junta de Govern amb informes
jurídics desfavorables de 24 de juliol de 2019, i Intervenció comparteix explícitament aquest
sentit negatiu dels informes jurídics en els seus propis informes.
Textualment es llig en els informes d’aquests expedients que qui els subscriu "entén que pot
haver-hi duplicitat en el pagament de la coordinació dels serveis X0 els dies de festa de Sant
Joan, a més, tenint en compte el nomenament del personal de seguiment del Pla director de les
festes de Sant Joan" (tal com s’advertia a la moció d’UPCM aprovada respecte a les duplicitats –
o triplicitats- des complements de 2.100 y 1.700 euros acumulats a altres per feines o serveis
prestats els dies 23 i 24 de juny).
Raons per les quals el Grup Municipal de Cs presenta al Ple de l’Ajuntament de Ciutadella
la MOCIÓ següent:
1r Instam l’equip i la Junta de Govern a no seguir abonant complements duplicats o
triplicats, actuant en el successiu d’acord amb els informes (negatius) que consten en els
expedients 7250/2019, 7196/2019 i 7249/2019.
2n Instam l’equip i la Junta de Govern a remetre a la Sindicatura de Comptes els
expedients 7250/2019, 7196/2019 i 7249/2019, perquè dins l’àmbit de les seves
competències es pronunciï sobre s’existència de duplicitats.»
Intervencions
Intervé
la
senyora
Anglada
Seara,
(https://vimeo.com/361738709#t=59m01s)

que

demana

esmenar

la

moció

Intervé la senyora Pons Torres, que demana afegir un tercer punt a la moció
(https://vimeo.com/361738709#t=1h01m10s)
Intervé el senyor Anglada Bagur, que diu que no poden acceptar les esmenes perquè hi ha
hagut 21 mesos per a negociar. (https://vimeo.com/361738709#t=1h03m22s)
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/361738709#t=1h06m10s)
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Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/361738709#t=1h08m46s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/361738709#t=1h10m33s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/361738709#t=1h11m53s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/361738709#t=1h12m32s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/361738709#t=1h12m40s)
Acord
Es fa la votació separada dels dos punts de la moció.
Se sotmet el primer punt de la moció a votació, que NO S’APROVA per dos (2) vots a favor
(Cs): els del senyor Jaume ANGLADA BAGUR i el senyor Eudimio José CARRASCO
GONZÁLEZ; i devuit (18) vots en contra (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 Luís
JUANEDA CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR
OLIVER, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS i la senyora María Antonia TALTAVULL
FERNÁNDEZ.
Se sotmet el segon punt de la moció a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a
favor dels 21 membres que, de fet i dret, componen aquest ple).
11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre la recollida de les aigües pluvials (exp.
2019/009460) (https://vimeo.com/361738709#t=1h13m38s)
La senyora Pons Torres, regidora, dona compte de la moció del Grup Municipal Popular de dia
12 de setembre de 2019 (amb registre d’entrada telemàtic número 016715 de dia 12 de
setembre de 2019), dictaminada a la Comissió Informativa Permanent ordinària de Territori i
Entorn i Serveis Urbans, de dia 13 de setembre de 2019, amb el vot favorable dels
representants del PP (2); i la reserva de vot dels representants del PSM (2) i PSOE (1); i que diu:
«En el Ple del dia 17 de novembre de 2016 el Grup Municipal Popular va presentar una moció
en relació amb el projecte per a la recollida i el desguàs de les aigües superficials del sector nord
de Ciutadella per a ser canalitzades cap al canal dels Horts.
Aquesta moció exposava la necessitat de solucionar els greus problemes que pateix el polígon
industrial en el sector B-7 cada vegada que plou amb intensitat.
Els punts d’acord de la moció, que va ser aprovada per unanimitat, amb el vot favorable dels 21
regidors que integraven el Ple de l’Ajuntament, eren:
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1. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de les Illes Balears a incorporar
en el projecte de Llei de pressupostos de la Comunitat Autònoma per al 2017 l’execució
del projecte per a la recollida i el desguàs de les aigües superficials del sector nord de
Ciutadella, per a ser canalitzades cap al canal dels Horts.
2. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de les Illes Balears a incorporar
en el projecte de Llei de pressupostos de la Comunitat Autònoma per al 2017 l’execució
del projecte de canalització del tram urbà del canal Salat tercera fase.»
Han transcorregut 3 anys des d’aquella moció sense que s’hagi donat compliment als acords de
la corporació.
Amb les pluges del passat dia 10 de setembre d’aquest any hem pogut constatar que la situació
es la mateixa: pluvials embussats, amb una clarament insuficient evacuació d’aigües, més de 20
centímetres d’aigua acumulada en determinats moments i inundacions a diferents locals
comercials.
En el mateix sentit hem vist que de les arquetes dels desguassos no es fa un manteniment
adequat, ja que hi ha hagut embassaments en diferents zones de Ciutadella.
Per altra banda, alguns dels canals i canalons de Ciutadella estan bastant bruts, i és un deure i
una obligació de les administracions tenir-los nets per tal d’evitar inundacions en aquestes
zones, perquè no puguin provocar situacions de risc com les que, en un cas extrem, es van
produir l’any passat a Sant Llorenç des Cardassar, a Mallorca.
Per tal d’evitar aquestes situacions de risc i altres càrregues i responsabilitats a les quals ha de
fer front l’Ajuntament, des del Partit Popular consideram que és necessari i urgent aportar
solucions a aquest problema greu que pateix Ciutadella. Per una banda, executar les obres i
actuacions necessàries de recollida i conducció de les aigües pluvials per resoldre definitivament
el problema d’aquesta zona del Polígon Industrial, que arrossega aquesta situació des de fa
anys. I per altra, creim que s’ha de fer front al manteniment i a la neteja dels canals i canalons
del terme municipal. Tot açò perquè no és infreqüent que es produeixin pluges intenses com les
del passat 10 de setembre, que poden provocar situacions indesitjades.
Per tot açò, proposam al Ple de l’Ajuntament de Ciutadella l’adopció dels acords següents:
1. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta l’equip de govern a redactar i executar, de
forma urgent, el projecte d’obres per a la recollida de pluvials i canalització del Polígon
Industrial de Ciutadella, davant el camp de Son Marçal, amb la col·laboració d’altres
administracions, si escau.
2. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de les Illes Balears i l’administració
hidràulica i l’entitat competent a dur a terme de forma immediata les actuacions urgents
per a la neteja dels canals i canalons del terme municipal de Ciutadella, i a presentar un
pla de neteja d’aquests indrets abans del 31 de desembre d’enguany.
3. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta l’equip de govern a dur a terme el
manteniment i la neteja periòdics dels desguassos i d’altres instal·lacions d’evacuació
d’aigües pluvials, per evitar inundacions que provoquen risc i incomoditats als ciutadans
i danys a béns i infraestructures
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Intervencions
Intervé la senyora Camps Villalonga, que demana que s’especifiqui el punt d’acord número 1, i
que la regidora li aclareixi el punt segon. (https://vimeo.com/361738709#t=1h18m38s)
Intervé la senyora Pons Torres i, entre altres coses, manifesta que es podia afegir un altre punt a
la moció, amb l’objecte d’obtenir ajuts per a realitzar obres hidràuliques.
(https://vimeo.com/361738709#t=1h24m54s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/361738709#t=1h27m18s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/361738709#t=1h30m25s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/361738709#t=1h31m05s)
Els punts que se sotmeten a votació, una vegada esmenat el punt primer d’acord, en el sentit de
llevar els termes de «redactar» i d’especificar que és la zona de Son Marçal; i d’afegir un quart
punt d’acord a la moció, són els següents:
Primer: El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta l’equip de govern a executar, de forma urgent,
el projecte d’obres per a la recollida de pluvials i canalització, davant el camp de Son Marçal,
amb la col·laboració d’altres administracions, si escau.
Segon: El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de les Illes Balears i l’administració
hidràulica i l’entitat competent a dur a terme de forma immediata les actuacions urgents per a la
neteja dels canals i canalons del terme municipal de Ciutadella, i a presentar un pla de neteja
d’aquests indrets abans del 31 de desembre d’enguany.
Tercer: El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta l’equip de govern a dur a terme el manteniment
i la neteja periòdics dels desguassos i d’altres instal·lacions d’evacuació d’aigües pluvials, per
evitar inundacions que provoquen risc i incomoditats als ciutadans i danys a béns i
infraestructures.
Quart: Sol·licitar al Consell Insular de Menorca i al Govern Balear que obrin línies d’ajuts per a
obres hidràuliques.
Acord
Es fa la votació separada dels quatre punts resultants de la moció.
Se sotmet el primer punt de la moció esmenat a votació, que S’APROVA per unanimitat (20
vots a favor dels 21 membres que, de fet i dret, componen aquest ple).
Se sotmet el segon punt de la moció a votació, que S’APROVA per set (7) vots a favor (5 PP i
2 Cs): els del senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la senyora Juana María PONS
TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David BENEJAM
ESCANELLAS, la senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ, el senyor Jaume
ANGLADA BAGUR i el senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ; i tretze (13)
abstencions de vot (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
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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.
Se sotmet el tercer punt de la moció a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor
dels 21 membres que, de fet i dret, componen aquest ple).
Se sotmet el quart punt de la moció a votació, que és un punt d’addició, que S’APROVA per
unanimitat (20 vots a favor dels 21 membres que, de fet i dret, componen aquest ple).
12. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a reclamar al Govern d’Espanya la
transferència a les entitats locals dels recursos derivats de la participació en els
ingressos de l’Estat (exp. 2019/009525) (https://vimeo.com/361738709#t=1h32m50s)
El senyor Juaneda Cabrisas, portaveu del Grup Municipal Popular (PP), dona compte de la
moció de dia 13 de setembre de 2019, amb registre d’entrada número 016875 de dia 13 de
setembre de 2019, dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana,
en sessió ordinària celebrada el 13 de setembre de 2019, amb la votació prèvia de la seva
inclusió en l’ordre del dia per urgència i aprovada per unanimitat, amb 2 vots a favor (PP); i 5
reserves de vot (PSM, PSOE, GxC i Cs); i que, traduïda del castellà al català, diu:
«El Grup Municipal de Partit Popular a l'Ajuntament de Ciutadella presenta aquesta moció
davant del Ple Municipal:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Un dels grans pilars de l'organització política i administrativa a Espanya està constituït per les
entitats locals, les administracions de proximitat de les quals garanteixen la provisió de
serveis públics essencials als espanyols. Per a poder desenvolupar eficaçment les funcions
que tenen encomanades, és fonamental que es compleixin íntegrament els dos principis que
constitucionalment inspiren la seva actuació: el principi d'autonomia (article 140 de la
Constitució espanyola) i el principi de suficiència financera (article 142 de la Constitució
espanyola).
Autonomia i suficiència financera són principis commutatius, de manera que no hi ha
autonomia sense suficiència ni suficiència sense autonomia. En canvi, igual que ha ocorregut
amb el finançament de les comunitats autònomes, el Ministeri d'Hisenda ha invocat diferents
coartades per a impedir fer efectives les obligacions economicofinanceres que té contretes
legislativament amb les entitats locals. Una vegada més, i de manera completament fal·laç,
s'apel·la pel govern de Sánchez a la concurrència d'un pressupost prorrogat i a les
limitacions d'un govern en funcions per a negar el que constitucionalment és un dret de les
entitats locals i, per consegüent, dels ciutadans que resideixen en cada una d'aquestes.
Resulta una paradoxa difícilment acceptable des del punt de vista intel·lectual que el
lliurament dels recursos econòmics per part de l'Estat a les entitats locals, i que formen part
d'un model d'actuació establert legalment i d'arrel constitucional, sigui posat en dubte pel
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govern de Sánchez, sobre la base d'opinions tècniques no contrastades. A canvi, aquest
mateix govern no ha tingut cap inconvenient a aprovar reials decrets lleis que creguin nous
drets econòmics, fent esclatar el sostre de despesa no financer de l'Estat i trencant
l'ordenació jurídica d'estabilitat pressupostària.
Enfront de la disciplina i la corresponsabilitat política i administrativa que ha d'imperar entre
l'Estat i les entitats locals, s'ha imposat irresponsablement pel govern de Sánchez la
indisciplina fiscal i un dels majors atacs al model constitucional d'autonomia territorial dels
últims anys. Negar els recursos de les entitats locals sobre la base d'espúries opinions sense
fonament tècnic és negar la base mateixa del nostre sistema d'organització territorial.
Des del punt de vista del finançament local, la falta d'actualització dels recursos derivats de la
participació en ingressos de l'Estat i de fons complementari de finançament, està provocant
un perjudici anàleg que s'està produint amb les entregues a compte a les comunitats
autònomes, i que podria situar-se entorn dels 1.000 milions d'euros.
Al seu torn, i de la mateixa manera que en finançament autonòmic, el govern de Sánchez
s'empara indegudament en la concurrència de l'existència d'un pressupost prorrogat i d'un
govern en funcions per a impedir que s'abonin a les entitats locals les liquidacions definitives
en la participació en ingressos de l'Estat corresponents a 2017 que l'Estat ha d'abonar a les
entitats locals el 2019.
Però és que, a més, la congelació a la qual està abocant amb la seva actuació el govern de
Sánchez no permet cobrir l'esforç pressupostari que estan fent les entitats locals per a
atendre l'increment de les retribucions en matèria de personal derivades del Reial decret llei
24/2018, de 21 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions
en l'àmbit del sector públic, que estableix un increment mínim assegurat del 2,25 per cent
respecte a les retribucions vigents el 2018, amb efectes de l’1 de gener de 2019, i que
cobreix tant funcionaris com personal laboral del sector públic local.
Finalment, hi ha un conjunt de línies de subvencions estatals destinades a finançar
determinats serveis locals (per exemple, transport col·lectiu urbà), l'import del qual roman
inalterable al llarg d'enguany en el crèdit pressupostari de 2018, sense que respongui
directament, per tant, de l'evolució dels costos del servei en cada una de les línies
subvencionades.
MOCIÓ:
Per aquestes raons, i fent una crida a tots els representants públics d'aquesta corporació i al
seu sentit del deure i de la responsabilitat, el Grup Municipal del Partit Popular insta el Ple de
l'Ajuntament de Ciutadella a adoptar els acords següents:
PRIMER. Sol·licitar al Govern d'Espanya que faci efectives les obligacions
economicofinanceres que tenen contretes legalment amb les entitats locals i que tenen el seu
fonament en un dret constitucionalment reconegut. I que, basant-se en açò, efectuï la
transferència actualitzada dels recursos derivats de la participació en ingressos de l'Estat i de
la resta de recursos financers que corresponen a Ciutadella i, per consegüent, als ciutadans
que hi resideixen.
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SEGON. Reclamar al Govern d'Espanya els recursos necessaris per a donar suport a l’esforç
pressupostari que estan fent les entitats locals per a atendre l'increment de les retribucions
dels empleats públics de les entitats locals previst en el Reial decret llei 24/2018, de 21 de
desembre, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del
sector públic, en l'àmbit de la província de les Illes Balears.
TERCER. Sol·licitar la convocatòria urgent de la Comissió Nacional d'Administració Local per
a donar compte de la situació creada i acordar solucions immediates.
QUART. Traslladar aquests acords a la Presidència i a la Vicepresidència del Govern d'Espanya,
als portaveus dels grups polítics del Congrés i del Senat, així com al Ministeri d'Hisenda.»
Intervencions
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/361738709#t=1h36m55s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/361738709#t=1h41m11s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/361738709#t=1h45m09s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/361738709#t=1h47m36s)
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/361738709#t=1h48m40s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/361738709#t=1h50m44s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/361738709#t=1h51m44s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/361738709#t=1h55m00s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/361738709#t=1h55m28s)
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/361738709#t=1h55m57s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que S’APROVA per cinc (5) vots a favor (PP): els del senyor
Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, la senyora Blanca
DE OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS i la senyora María Antonia
TALTAVULL FERNÁNDEZ; i quinze (15) d’abstencions de vot (7 PSM MxM, 4 PSIB-PSOE
Ciutadella, 2 UP-GxC i 2 Cs): les de la Senyora Alcaldessa, Joana GOMILA LLUCH, el senyor
José LÓPEZ BOSCH, la senyora Laura ANGLADA SEARA, el senyor Andreu CARDONA MIR,
la senyora Maria Jesús BAGUR BENEJAM, el senyor 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 Jaume ANGLADA BAGUR i el senyor Eudimio José CARRASCO
GONZÁLEZ.
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13. Proposta d’Alcaldia amb relació a l’escrit de renúncia de la senyora Ana María Pons
Capella
com
a
regidora
d’aquest
ajuntament
(exp.
2019/006030)
(https://vimeo.com/361738709#t=1h56m37s)
L’alcaldessa, senyora Gomila Lluch, dona compte de la proposta d’Alcaldia de dia 4 de setembre
de 2019, que diu:
«Assumpte: proposta d’Alcaldia amb relació a l’escrit de renúncia de la senyora Ana
María Pons Capella com a regidora d’aquest ajuntament
Atès que la senyora Ana María Pons Capella ha presentat, en data del 2 de setembre de
2019, amb registre d’entrada número 015924, comunicació de la renúncia al càrrec de
regidora d’aquest ajuntament;
Atès que el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals
estableix a l’article 9è que el regidor perdrà la seva condició com a tal «per renúncia, que
s’haurà de fer efectiva mitjançant escrit davant el Ple de la corporació»;
Atès que, d’acord amb la Instrucció de la Junta Electoral Central sobre la substitució de
càrrecs representatius locals, de 19 de juliol de 1991, quan es presenti escrit de renúncia, el
Ple de l’entitat local de la qual en formi part prendrà coneixement d'aquesta, amb la remissió
del certificat de l’acord adoptat a la Junta Electoral de Zona, durant el període del mandat
d'aquesta i en ordre a les eleccions locals, i a la Junta Electoral Central, una vegada conclòs
el manament d’aquella, a l'efecte de procedir a la seva substitució, conformement amb el que
disposa la Llei orgànica de règim electoral general, tot indicant el nom de la persona que, a
judici de la corporació, correspon cobrir la vacant;
Atès que la persona cridada a cobrir la vacant és la senyora Isabel León Martínez, la següent
de la llista del grup polític Ciudadanos (Cs) a les eleccions locals 2019;
Aquesta alcaldia PROPOSA al Ple:
Primer: Que es PRENGUI EN CONSIDERACIÓ la renúncia presentada per la senyora Ana
María Pons Capella al càrrec de regidora de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, que va
obtenir per la candidatura de Ciudadanos (Cs).
Segon: Que se SOL·LICITI a la Junta Electoral Central que expedeixi i remeti la credencial
de qui 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 (Cs), LA CREDENCIAL A EXPEDIR seria la de la
senyora ISABEL LEÓN MARTÍNEZ, ja que és la següent de la llista.
Tercer: Que es COMUNIQUI aquest acord a la Junta Electoral Central, perquè en prengui
coneixement i tengui els efectes que corresponguin, d'acord amb la instrucció per a la substitució
de càrrecs representatius locals.»
No hi ha intervencions.
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Acord
S’aprova la proposta amb l'assentiment de tots els membres presents.
14. Precs i preguntes (https://vimeo.com/361738709#t=1h58m56s)
Es dóna compte dels precs i de les preguntes següents:
Precs
Prec del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic 016047 de 3
de setembre de 2019, que diu: (https://vimeo.com/361738709#t=1h59m03s)
«Entenent la necessitat urgent d’una ajuda eficient per a una entitat sense ànim de lucre que fa
molt per la societat ciutadellenca des de fa anys, com és la Protectora d’Animals, i ateses les
queixes i necessitats immediates d’aquesta associació, que comparteix local amb una altra
entitat amb la qual no es poden tenir animals; també atenent que, per raons d’espai, de
conservació del local municipal que empren, per raons de salubritat, per les instal·lacions
antigues i que entenen que hi ha en males condicions, per raons de dignitat per als animals que
cuiden i donen en adopció en habitatges privats, per raons de manca d’espai per guardar el
material i fer les reunions en condicions i per guardar la documentació...; en definitiva, per ajudar
a fer la seva labor a una gent que, desinteressadament, ja fa prou per al poble, s’insta l’equip de
Govern al següent:
1) A canviar-los el local que actualment tenen cedit per l’Ajuntament i que comparteixen
amb una altra entitat, a fi de poder fer còmodament les seves reunions, guardar el
material, la documentació i fer les adopcions d’animals en un local on es consideri
aquesta possibilitat. Aquest grup municipal de Ciutadans entén que el local que millor
pot complir les seves expectatives i no causar molèsties ni feines innecessàries a ningú
seria, precisament, el que està just al costat del local actual (mirant la façana, a la
dreta), al carrer Gustavo Mas (edifici "La Caixa"), entenent que aquest local estigui en
les condicions idònies per a l’exercici la seva activitat. Per aquest motiu s’hauria de
comprovar abans que no tengui la mateixa problemàtica, i reparar-la en cas que sigui
(sobretot quant al problema de les canonades i fugues d’aigua).
2) A comprovar l’estat físic en el qual es troba el local actualment cedit a la Protectora per
qui l’hagi d’utilitzar en un futur i fer-ne les reparacions necessàries, així com fer les
reparacions oportunes, en cas de ser també necessàries, en el local objecte del canvi a
l’anterior punt proposat.
3) Que s’estudii una puja anual de l’ajuda que rep la Protectora d’Animals de Ciutadella
d’aquest consistori, tenint en compte que, amb la seva feina, són un estalvi important
per a l’Ajuntament, per mor, per exemple, que és la Protectora mateixa la que es fa
càrrec del menjar, del veterinari, de les medecines, de les operacions, de les vacunes,
etc i que les ajudes rebudes per les tres administracions públiques que hi col·laboren
(Consell Insular i ajuntaments de Ciutadella i de Ferreries) només van cobrir, dins l’any
2018, aproximadament un 13 % de les despeses totals anuals que té la Protectora. Es
van rebre aquest any 3.500 € del Consell Insular (ara aquest, en un bon gest, puja
l’ajuda a 5.000 €), 3.000 € de l’Ajuntament de Ciutadella i 800 € de l’Ajuntament de
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Ferreries; quan les despeses totals de l’any els pugen a 57.179 €. També s’ha de tenir
en compte que la partida (independent de les anteriors) de 3.000 € per a veterinaris
dedicada exclusivament a esterilitzar moixos només basta per a esterilitzar-ne 30; és a
dir, que és totalment insuficient. Per tant, insistim en la necessitat d’estudiar la puja en
les ajudes, ja que fa front (la Protectora) a aquestes despeses d’esterilització, no
cobertes, quan no li haurien de pertocar a ells.
* S’adjunten fotos de l’estat en el qual es troba el material per comprovar com d’estrets estan dins el local (que en realitat
és mig) per fer qualsevol activitat còmodament; així com també fotos d’un dia qualsevol en el qual les goteres de les
canonades interiors fan malbé el material guardat. També s’hi adjunta foto, des de l’exterior, del local que podria destinarse a partir d’ara a ser cedit exclusivament a la Protectora d’Animals.

Jaume Anglada Bagur
Portaveu de Ciutadans a l’Ajuntament de Ciutadella»
Intervencions
Intervé el senyor Cardona Mir, que contesta als punts primer i segon del prec:
(https://vimeo.com/361738709#t=2h02m48s)
Intervé la senyora Moll Taltavull, que
(https://vimeo.com/361738709#t=2h04m06s)

contesta

al

tercer

punt

del

prec:

Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/361738709#t=2h05m40s)
Intervé la senyora Moll Taltavull (https://vimeo.com/361738709#t=2h07m11s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/361738709#t=2h08m10s)
Intervé el senyor Cardona Mir (https://vimeo.com/361738709#t=2h08m42s)
Preguntes (https://vimeo.com/361738709#t=2h09m23s)
1. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 014665 de
10 d’agost de 2019, que diuen: (https://vimeo.com/361738709#t=2h09m30s)
«D’acord amb el que disposa el Reglament orgànic municipal, el grup del Partit Popular a
l’Ajuntament de Ciutadella presenta les següents preguntes perquè siguin contestades en el
proper Ple de la corporació que se celebri.
Preguntes relatives al Camí de Maó
Com hem pogut veure els darrers mesos, s’estan fent obres per diferents carrers de Ciutadella
per tal de soterrar el cable elèctric i, en relació amb aquest assumpte, volem demanar sobre el
tram que va pel Camí de Maó.
•

Inicialment el cable del tram de l’entrada a Ciutadella pel Camí de Maó anava pel camí
Vell?
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•
•

Si és així, per quin motiu es va modificar el traçat original?
El cable no podia passar per damunt la voravia, i així evitar que s’haguessin de tallar els
pins del Camí de Maó?

Com a conseqüència de la qüestió anterior, es va fer una actuació per a eliminar 24 pins,
suposadament perquè estaven a punt de morir. En relació amb aquest assumpte:
•
•
•
•
•
•
•

Tenen l’informe del jardiner on es posi de manifest en quin estat es trobaven els pins?
Si aquest informe es va fer, en sol·licitam una còpia.
Si aquest informe no es va fer, per què els van llevar sense cap valoració per part d’un
tècnic?
Per què no es van llevar els pins inicialment quan es passava el cablejat?
Està d’acord l’equip de govern que es llevin aquests arbres de l’entrada de Ciutadella
amb el que suposa de pèrdua de vegetació a la ciutat?
Quina és la persona, l’empresa o l’entitat encarregada de llevar els pins?
On s’ha duit i quin ús s’ha donat a la llenya dels pins?

Finalment, fa més d’un any des que des del Partit Popular vam demanar que es posessin els
fanals que falten en el Camí de Maó, i a dia d’avui encara estan sense posar.
•

Quan es posaran els fanals que falten a l’entrada de Ciutadella, al Camí de Maó?

Ciutadella de Menorca, 6 d’agost de 2019»
Intervencions a les pregumtes (https://vimeo.com/361738709#t=2h09m50s)
2. Preguntes del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada 017076 de 17 de
setembre
de
2019,
que,
traduïdes
del
castellà
al
català,
diuen:
(https://vimeo.com/361738709#t=2h17m53s)
«CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA presenta les següents preguntes davant de
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca perquè siguin contestades en el Ple de dia 19-092019 de la corporació municipal.
1a) L'únic establiment amb permís d'ocupació de via pública ubicat en el carrer Dormidor de
ses Monges núm. 4
Quants de m2 d'ocupació de via pública té concedits?
Quin és el període de vigència de l’esmentat permís d'ocupació de via pública?
Vostès, com a equip de govern, i la Regidoria de Governació i Ocupació de Via Pública, en
aquestes fotografies del mes d'agost 2019 adjuntes
Veuen o aprecien algun tipus de sobreocupació de la via?
(S'HI ADJUNTEN 9 FOTOGRAFIES)
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Eudimio Carrasco González (regidor Cs)»
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/361738709#t=2h18m17s)
3. Preguntes del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada 017088 de 17 de
setembre
de
2019,
que,
traduïdes
del
castellà
al
català,
diuen:
(https://vimeo.com/361738709#t=2h19m40s)
«CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA presenta les següents preguntes davant de
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca perquè siguin contestades en el Ple de dia 19-092019 de la corporació municipal.
A causa de les intenses pluges que han afectat el nostre municipi els dies 10 i 11 de
setembre 2019, molts dels ciutadans ens han fet arribar les seves queixes sobre l’estat i la
poca neteja de les arquetes del municipi i de les urbanitzacions de Ciutadella.
1a) Existeix per part de l'equip de govern una planificació anual de neteges i manteniment de
les arquetes del municipi de Ciutadella de Menorca i de les urbanitzacions?
Si és així, amb quina freqüència i qui realitza les tasques de neteja i manteniment tant a
Ciutadella com a les urbanitzacions?
Si NO és així, té previst l'equip de govern realitzar tasques de neteja i manteniment de
les arquetes del municipi de Ciutadella i de les urbanitzacions?
(S'HI ADJUNTEN FOTOGRAFIES)
Pel fet que quan plou intensament en el carrer des Tennis de la urbanització de Calespiques
s'acumula gran quantitat d'aigua, que crea greus problemes als veïns: tant per la
impossibilitat de transitar pel carrer esmentat, ja sigui a peu o amb cotxe, com per la
inundació de part dels habitatges d'alguns veïns
2a) Té aquest equip de govern algun projecte de millora pel que fa a desguàs, estat de
la via (pendent de la via)… en el carrer des Tennis de la urbanització Calespiques?
Si és així, quan ho té previst executar? Quin seria el cost?
Si NO és així, aquest equip de govern té prevista alguna solució puntual per a no
perjudicar els veïns del carrer esmentat mentre no es dugui a terme o no es realitzi el
projecte?
(S'HI ADJUNTEN FOTOGRAFIES)
Eudimio Carrasco González (regidor Cs)»
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Intervencions referents a les preguntes sobre la neteja i manteniment de les arquetes del
municipi
de
Ciutadella
de
Menorca
i
de
les
urbanitzacions:
(https://vimeo.com/361738709#t=2h20m12s)
Intervencions referents a les preguntes sobre en carrer des Tenns de Cales Piques:
(https://vimeo.com/361738709#t=2h021m25s)
4. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 017129 de
17 de setembre de 2019: (https://vimeo.com/361738709#t=2h022m34s)
«PREGUNTES REFERENTS AL PROCEDIMENT ORDINARI D’INCORPORACIÓ
L’ORDENAMENT D’EDIFICACIONS EN SÒL RÚSTIC (DT 10a LOUS)

A

La disposició transitòria dècima, Procediment extraordinari d’incorporació a l’ordenament de les
edificacions existents en sòl rústic, de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl
(LOUS), establia la possibilitat de legalitzar habitatges en sòl rústic, amb l’abonament de les
taxes i els impostos corresponents, a més d’una prestació econòmica. Posteriorment, la LUIB va
deixar sense efecte aquesta DT i la possibilitat de reparar la situació irregular de les edificacions,
però les sol·licituds entrades abans de la derogació de la llei eren plenament vàlides.
1. Quantes llicències hi ha pendents de resoldre a dia d’avui?
2. En cas que no s’hagin finalitzat, per quin motiu encara estan pendents de resoldre?
3. Quin es l’import que ha ingressat l’Ajuntament en concepte de prestació econòmica amb
motiu de l’aplicació de sa DT 10 de la LOUS fins a dia d’avui?
4. Per que s’emprarà aquesta partida d’ingressos derivats d’aquesta prestació econòmica i
quan tenen previst aplicar-la?
PREGUNTES REFERENTS ALS GRAFITS
En els darrers temps a Ciutadella han aparegut molts de grafits. Els darrers dels quals n’hem
tingut coneixement han estat en uns bancs situats a la plaça de la Catedral i a les noves portes
laterals del Teatre des Born. Però de pintades n’hi ha moltes més de localitzades arreu de
Ciutadella.
Article 15. Quant a les pintades, l’Ordenança municipal de neteja de l’espai públic i la gestió dels
residus de Ciutadella de Menorca, aprovada per unanimitat, estableix al punt tercer: “El Servei
Municipal de Neteja haurà de disposar de l’equipament necessari per a la neteja de pintades i
grafits a l’espai públic.”
1. Han localitzat els infractors de les pintades dels bancs de la plaça de la Catedral o de
les portes laterals del Teatre des Born?
2. Què han previst per eliminar i fer net els elements afectats pels grafits?
3. Han localitzat cap infractor de grafits o pintades en el darrer any?
4. Quin cost ha tingut per l’Ajuntament fer net aquestes pintades en el darrer any?
5. De quin equipament disposa l’Ajuntament per fer nets els grafits?
6. Tenen prevista alguna solució per intentar frenar aquests actes de gamberrisme?
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Ciutadella de Menorca, 17 de setembre de 2019
Joan D. Benejam Escanellas
Regidor del Grup Municipal Popular»
Intervencions referents a les preguntes sobre el procediment ordinari d’incorporació a
l’ordenament d’edificacions en sòl rústic (https://vimeo.com/361738709#t=2h022m48s)
Intervencions referents a les preguntes sobre els grafitis
(https://vimeo.com/361738709#t=2h028m36s)
5. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 017280 de
18 de setembre de 2019: (https://vimeo.com/361738709#t=2h037m52s)
PREGUNTES RELATIVES AL MERCAT DE CALA EN BOSC, AL MERCAT DES BORN I AL
MERCAT AGRARI
REFERENT AL MERCAT D’ESTIU DE CALA EN BOSC
Degut a la construcció d’un hotel a Cala en Bosc, a la zona on està ubicat el mercat d’estiu:
- Es canviarà la ubicació del mercat s’estiu de 2020?
- Si la resposta és afirmativa, on es reubicarà?
- Ja que la Policia no controla les ocupacions de via pública, podran marcar la superfície
concedida o autoritzada, i així es podran controlar ells mateixos?
REFERENT AL MERCAT DES BORN
Hem pogut observar que el mercat des Born ha s’ha instal·lat més dies durant el final del mes
d’agost i al principi de setembre
- Ens poden dir els dies que han vingut de més respecte dels habituals?
- Per quin motiu?
- S’ha fet ja l’informe referent a l’estacionament de les furgonetes?
REFERENT AL MERCAT AGRARI
Hem pogut comprovar que al mercat agrari hi ha una de les parades de venedors que empra
mobiliari urbà per a ús particular.
-S’ha tingut en compte l’Ordenança d’ocupació de via pública per donar el permís?
-Tenen coneixement que utilitza el mobiliari urbà comú per posar la seva paradeta?
- Es poden marcar per part de l’Ajuntament les ocupacions autoritzades?
Ciutadella de Menorca, 18 setembre de 2019
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JUANA MARI PONS TORRES
Regidora del Grup Municipal Popular»
Intervencions referents a les preguntes sobre el mercat de cala en Bosc:
(https://vimeo.com/361738709#t=2h037m56s)
Intervencions referents a les preguntes sobre el mercat des Born:
(https://vimeo.com/361738709#t=2h039m22s)
Intervencions referents a les preguntes sobre el mercat agrari:
(https://vimeo.com/361738709#t=2h043m27s)
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=1R7paOoPcdt7MzA2ppjBZrF9-Z7wEPmel
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s’indiquen, aquests es reprodueixen a la
plataforma Vimeo.
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