Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 12/2019
Caràcter: ordinari
Dia: 21 de novembre de 2019
Hora: de 19 a 23.30 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:
Regidora:

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. Eudimio José Carrasco González
Sr. Jaume Anglada Bagur
Sra. Isabel León Martínez

(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 ordinari de dia 17-10-2019).
(https://vimeo.com/375355321#t=00m07s)
2. Comunicacions d’Alcaldia. (https://vimeo.com/375355321#t=00m34s)
3. Proposta d’aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de Ciutadella de
Menorca corresponent a l’exercici 2020, que comprèn el de l’entitat mateixa i els dels
patronats municipals d’Escoles Infantils i de l’Hospital, el del Consorci per al
Desenvolupament Esportiu de Ciutadella i el de la Fundació Ciutadella Cultura, així com
les
plantilles
de
personal
(exp.
2019/011471).
(https://vimeo.com/375355321#t=03m05s)
4. Proposta d’aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària número
21/2019 amb la modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de despesa de
diferent àrea (exp. 2019/011761). (https://vimeo.com/375355321#t=1h11m50s)
5. Proposta d’aprovar l’anul·lació i els descàrrecs 12, 15, 16, 17 i 20/2019 del Servei de
Recaptació,
de
diversos
rebuts
(exp.
2019/010743).
(https://vimeo.com/375355321#t=1h14m32s)
6. Proposta d’aprovar l’anul·lació i els descàrrecs 10, 14, 19 i 22/2019 del Servei de
Recaptació,
de
diversos
rebuts
(exp.
2019/010782).
(https://vimeo.com/375355321#t=1h14m32s)
7. Proposta d’aprovar l’anul·lació i els descàrrecs 25 i 27/2019 del Servei de Recaptació,
de diversos rebuts (exp. 2019/010830). (https://vimeo.com/375355321#t=1h14m32s)
8. Proposta d’aprovar el manifest per al Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència
contra les Dones (exp. 2019/011775). (https://vimeo.com/375355321#t=1h16m20s)
9. Proposta de ratificar la Resolució de l’Àrea Socioeducativa i de Dinamització Econòmica
número 0000157, de dia 6 de novembre de 2019, relativa al nomenament dels
representants titulars i suplents de les entitats que han de formar part del Patronat de la
Fundació
Ciutadella
Cultura
(exp.
2019/011554).
(https://vimeo.com/375355321#t=1h32m36s)
10. Proposta conjunta de tots els grups de la corporació municipal de l’Ajuntament de
Ciutadella d’adhesió a la Declaració d’Alcaldes de Ciutats Amigues de la Infància de
Colònia i de difondre els compromisos amb la infància que aquesta assenyala (exp.
2019/011699). (https://vimeo.com/375355321#t=1h34m12s)
11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a l’arribada de creuers a Menorca (exp.
2019/011842). (https://vimeo.com/375355321#t=1h41m05s)
12. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre la violència generada a Catalunya i les
conseqüències
que
ha
tingut
a
Menorca
(exp.
2019/011920).
(https://vimeo.com/375355321#t=2h16m21s)
13. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a les ajudes al camp de Menorca (exp.
2019/011925). (https://vimeo.com/375355321#t=2h45m09s)
14. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre el repartiment dels fons de l’impost de
turisme sostenible (exp. 2019/011897). (https://vimeo.com/375355321#t=3h00m46s)
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15. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) sobre el protocol d’actuació per la regulació
del
trànsit
a
les
escoles
(exp.
2019/011891).
(https://vimeo.com/375355321#t=3h08m02s)
16. Precs i preguntes. (https://vimeo.com/375355321#t=3h21m00s)
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari de dia 17-10-2019)
(https://vimeo.com/375355321#t=00m07s)
L'alcaldessa demana als presents si tenen alguna cosa a objectar en contra dels termes en
què està redactat l’esborrany de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari del dia 17 d’octubre
de 2019).
Acord
En no haver-hi cap cosa a objectar, se sotmet l’acta a votació, que S’APROVA per unanimitat
(21 vots a favor).
2. Comunicacions d’Alcaldia (https://vimeo.com/375355321#t=00m34s)
La secretària dona compte de les comunicacions d’Alcaldia següents:
2.1. Resolució de l’Alcaldia número 153, de dia 28 d’octubre de 2019, de modificació de la
composició del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) als diferents òrgans col·legiats de l’Ajuntament,
a les entitats vinculades i en altres (exp. 2019/006778).
RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA
Assumpte: modificació de la composició del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) als
diferents òrgans col·legiats de l’Ajuntament, a les entitats vinculades i en altres
Atès que la senyora Isabel León Martínez, en el Ple ordinari de dia 17 d’octubre de 2019, va
prendre possessió del càrrec de regidora del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) a l’Ajuntament
de Ciutadella de Menorca, en substitució, per renúncia, de la senyora Ana María Pons
Capella;
Vist l’escrit del portaveu del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), el senyor Jaume Anglada
Bagur, amb registre d’entrada telemàtic 020036, de dia 18 d’octubre de 2019, en què, arran
de la renúncia produïda, proposa la designació de les persones titulars i suplents en
representació del seu grup als diferents òrgans col·legiats de l’Ajuntament, a les entitats
vinculades i en altres;
Atès que l’aprovació d’aquests nomenaments correspon a l’Alcaldia;
Per tot l’exposat,
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RESOLC:
Primer: Aprovar els canvis, ressaltats en negreta, en la composició dels membres del Grup
Municipal Ciudadanos (Cs), a proposta del seu portaveu, als diferents òrgans col·legiats de
l’Ajuntament, a les entitats vinculades i en altres, que quedarà tal com es detalla a
continuació:

Àrea

Òrgan o ens

Àrea
d’Organització i
Seguretat
Ciutadana

Titulars
1

2

3

4

5
Consell de Ciutat

Càrrec

Suplent/s

Suplent
/s

Joana
PSM
Gomila
Alcaldessa
MxM
Lluch
Noemí
PSIB1r tinent
Camps
PSOE
d'alcalde
Villalonga
Ciutadella
Fàtima
2a tinent
Anglada
UP-GxC
d'alcalde
Ametller
José
3r tinent
PSM
López
d'alcalde
MxM
Bosch
Laura
4a tinent
PSM
Anglada
d'alcalde
MxM
Seara

6

Andreu
Cardona
Mir

Titular

7

Andreu
Bosch
Mesquida

Titular

Fàtima
Anglada
Ametller
Antonio
Luis
9
Juaneda
Cabrisas
Isabel
10
León
Martínez
Mesa General de
Laura
Negociació del
1 Anglada
Personal
Seara
Funcionari de
2
Noemí
l'Ajuntament de
Camps
Ciutadella de
Villalonga
8

Grup
Polític

Titular

Titular

Titular
President
titular
Titular

Maria
Jesús
Bagur
Benejam
Maria
PSIBAlexandra
PSOE
Moll
Ciutadella
Taltavull
Sergio
UP-GxC Servera
Moreno
Juana
María
PP
Pons
Torres
Jaume
Cs
Anglada
Bagur
Damià
PSM
Moll
MxM
Cardona
PSIBMaria
PSOE Alexandra
Ciutadella
Moll
PSM
MxM

José
López
Bosch

4

3

Menorca

4

UP-GxC

Titular

PP

Isabel
León
Martínez

Titular

Cs

1

Laura
Anglada
Seara

President
titular

PSM
MxM

2

Noemí
Camps
Villalonga

Titular

PSIBPSOE
Ciutadella

Titular

UP-GxC

Titular

PP

Fàtima
Anglada
Ametller
Juana
María
Pons
Torres

5

Isabel
León
Martínez

Titular

Cs

1

Laura
Anglada
Seara

President
titular

PSM
MxM

2

Noemí
Camps
Villalonga

Titular

PSIBPSOE
Ciutadella

Titular

UP-GxC

Titular

PP

Isabel
León
Martínez

Titular

Cs

Laura
Anglada

Regidor de
Personal

PSM
MxM

3

4

5
Comitè de
Seguretat i Salut

Titular

5

Mesa General de
Negociació del
Personal Laboral 3
de l'Ajuntament de
Ciutadella de
Menorca
4

Mesa General de
Negociació del
Personal
Funcionari i
Laboral de
l'Ajuntament de
Ciutadella de
Menorca

Fàtima
Anglada
Ametller
Juana
María
Pons
Torres

1

Fàtima
Anglada
Ametller
Juana
María
Pons
Torres

Taltavull
Sergio
Servera
Moreno
Antonio
Luis
Juaneda
Cabrisas
Eudimio
José
Carrasco
González
Damià
Moll
Cardona
Maria
Alexandra
Moll
Taltavull
Sergio
Servera
Moreno
Antonio
Luis
Juaneda
Cabrisas
Eudimio
José
Carrasco
González
Damià
Moll
Cardona
Maria
Alexandra
Moll
Taltavull
Sergio
Servera
Moreno
Antonio
Luis
Juaneda
Cabrisas
Eudimio
José
Carrasco
González
Damià
Moll

José
López
Bosch

José
López
Bosch

José
López
5

Seara
2

3
Comissió Paritària
del Personal
1
Laboral
Comissió Paritària
del Personal
1
Funcionari
Comissió
d’Interpretació,
Vigilància i
Seguiment del
1
Conveni Col·lectiu
del Personal
Laboral
Àrea
Socioeducativa
de
Dinamització
Econòmica

Sergio
Servera
Moreno
Laura
Anglada
Seara
Laura
Anglada
Seara

Titular

Titular

Titular

Titular

Laura
Anglada
Seara

Titular

PSM
MxM

Joana
Gomila
Lluch

President
(l’alcaldessa
delegarà en
el regidor de
Cultura o
d'Urbanisme
)

PSM
MxM

Pere Fiol
Regidor
Benejam d'Urbanisme

PSM
MxM

3

Andreu
Cardona
Mir

Regidor de
Cultura

PSM
MxM

4

Blanca de
Olivar
Oliver

Regidor
oposició

PP

Presidenta

PSM
MxM

1

Comissió
2
Municipal de
Patrimoni Històric
de Ciutadella

Comissió
Municipal d'Arts
Plàstiques de
Ciutadella

Noemí
Camps
Villalonga

Cardona
Maria
PSIBAlexandra
PSOE
Moll
Ciutadella
Taltavull
Fàtima
UP-GxC Anglada
Ametller
Damià
PSM
Moll
MxM
Cardona
Damià
PSM
Moll
MxM
Cardona

Joana
Gomila
Lluch
Andreu
2 Cardona
Mir
Andreu
3
Bosch
Mesquida
4
Juan
David
1

Bosch

José
López
Bosch
José
López
Bosch

Damià
Moll
Cardona

José
López
Bosch

José
López
Bosch
Maria
Jesús
Bagur
Benejam
Juan
David
Benejam
Escanellas

Damià
Moll
Cardona

Vicepresiden
Laura
PSM
t (regidor de
Anglada
MxM
Cultura)
Seara
Regidor
PSIBNoemí
delegat
PSOE
Camps
equip govern Ciutadella Villalonga
Titular
PP
Juana
(regidor
María

Laura
Anglada
Seara

José
López
Bosch

6

5

1

2

3

Comissió per a
4
l'Avaluació de
l'Ordenança i
altres aspectes de
les festes de Sant 5
Joan
6

7

8
Consell Municipal
d'Acció Social

1

2

3
4

Benejam
Escanellas

oposició)

Jaume
Anglada
Bagur

Titular
(regidor
oposició)

Cs

Presidenta,
l’alcaldessa

PSM
MxM

Regidor de
Festes

PSIBPSOE
Ciutadella

Regidor de
Governació

PSM
MxM

Joana
Gomila
Lluch
Maria
Gràcia
Mercadal
Marquès
Maria
Jesús
Bagur
Benejam
Maria
Alexandra
Moll
Taltavull
Sergio
Servera
Moreno
Maria
Antònia
Taltavull
Fernández
Juana
María
Pons
Torres
Eudimio
José
Carrasco
González
Joana
Gomila
Lluch
Laura
Anglada
Seara
Andreu
Cardona
Mir
Maria
Gràcia
Mercadal
Marquès

Pons
Torres
Eudimio
José
Carrasco
González

Laura
Andreu
Anglada Cardona
Seara
Mir

Regidor del
PSIBAndreu
PSIB-PSOE PSOE
Bosch
Ciutadella Ciutadella Mesquida
Regidor de
GxC

GxC

Regidor del
PP

PP

Regidor del
PP

PP

Regidor de
Cs

Cs

Presidenta

PSM
MxM

Titular

Titular
Titular

Fàtima
Anglada
Ametller
Antonio
Luis
Juaneda
Cabrisas
Juan
David
Benejam
Escanellas
Jaume
Anglada
Bagur

Maria
Jesús
Bagur
Benejam
Damià
PSM
Moll
MxM
Cardona
PSIBNoemí
PSOE
Camps
Ciutadella Villalonga
PSM
MxM

7

Fàtima
Anglada
Ametller
María
Antonia
6
Taltavull
Fernández
Juan
David
7
Benejam
Escanellas
Jaume
8 Anglada
Bagur
5

1

2
Comissió
Assessora de
Persones Grans
3

4

1

Comissió
Municipal
d'Entitats de
Serveis Socials

2

3

4
Comissió
Assessora en
Matèria de

1

Sergio
Servera
Moreno
Juana
María
Pons
Torres

Titular

UP-GxC

Titular

PP

Titular

PP

Blanca de
Olivar
Oliver

Titular

Cs

Isabel
León
Martínez

President
Laura
Andreu
(regidor Àrea PSM
Anglada
Cardona
Serveis
MxM
Seara
Mir
Socials)
Vicepresiden
Maria
Fàtima
t (regidor de
Gràcia
Anglada
UP-GxC
l’equip de
Mercadal
Ametller
govern)
Marquès
María
Juan
Antonia
Regidor
David
PP
Taltavull
oposició
Benejam
Fernández
Escanellas
Eudimio
Jaume
José
Regidor
Cs
Anglada
Carrasco
oposició
Bagur
González
President
Laura
(regidor de
Andreu
PSM
Anglada
l’Àrea de
Cardona
MxM
Seara
Serveis
Mir
Socials)
Vicepresiden
Maria
Fàtima
t (regidor de
Gràcia
Anglada
UP-GxC
l’equip de
Mercadal
Ametller
govern)
Marquès
María
Juan
Antonia
Regidor
David
PP
Taltavull
oposició
Benejam
Fernández
Escanellas
Eudimio
Jaume
Regidor
José
Anglada
Cs
oposició
Carrasco
Bagur
González
Laura
Presidència
PSM
Fàtima
Anglada
(alcalde o
MxM
Anglada
Seara
regidor en
Ametller
8

Mobilitat Reduïda

qui delegui)
Andreu
PSIBLaura
1
Bosch
President
PSOE
Anglada
Mesquida
Ciutadella Seara
Andreu
Regidor
Fàtima
PSM
Consell Escolar
2 Cardona
equip de
Anglada
MxM
Municipal
Mir
govern
Ametller
María
Juan
Un regidor
Antonia
David
3
grup
PP
Taltavull
Benejam
oposició
Fernández
Escanellas
Presidència
Andreu (regidor de
Damià
PSM
1 Cardona
l’Àrea del
Moll
MxM
Mir
Projecte de
Cardona
Ciutat)
Maria Vicepresidèn
PSIBNoemí
Gràcia
cia (regidor
2
PSOE
Camps
Mercadal de l’equip de
Ciutadella Villalonga
Marquès
govern)
Maria
Laura
PSM
Jesús
3 Anglada
Titular
MxM
Bagur
Seara
Benejam
Comissió
Maria
d’Associacions de
Andreu
PSIBAlexandra
Veïns
4
Bosch
Titular
PSOE
Moll
Mesquida
Ciutadella
Taltavull
Fàtima
Sergio
5 Anglada
Titular
UP-GxC Servera
Ametller
Moreno
Juana
Antonio
María
Regidor
Luis
6
PP
Pons
oposició
Juaneda
Torres
Cabrisas
Eudimio
Isabel
José
Regidor
7
Cs
León
Carrasco
oposició
Martínez
González
Ple del Consell
Maria
Presidència
PSIBMunicipal
Alexandra (alcalde o
1
PSOE
d'Esports
Moll
regidor en
Ciutadella
Taltavull qui delegui)
2
Andreu Viceprèsiden PSM
Laura
Cardona t (regidor de
MxM
Anglada
Mir
l’equip de
Seara
govern que
haurà de
formar part
de la
9

Comissió
Informativa
Socioeducati
va)
3

José
López
Bosch

4

Noemí
Camps
Villalonga

5

6

7

1
Comissió
Municipal de
2
Drogodependència

3
Àrea de
Territori i
Entorn i
Serveis Urbans

1

2
Junta Municipal de
Cementeris
3

4
Comissió
d'Anàlisi, Estudi i
Valoració de les

1

Titular

Titular

PSM
MxM

Maria
PSIBGràcia
PSOE
Mercadal
Ciutadella
Marquès
Sergio
UP-GxC Servera
Moreno
Juana
María
PP
Pons
Torres

Fàtima
Anglada
Titular
Ametller
Juan
David
Titular
Benejam
Escanellas
Eudimio
José
Titular
Cs
Carrasco
González
Maria
PSIBGràcia
Regidor de
PSOE
Mercadal
Joventut
Ciutadella
Marquès
María
Antonia
Regidor
PP
Taltavull
oposició
Fernández
Isabel
Regidor
León
Cs
oposició
Martínez
President
Joana
(batle o
PSM
Gomila
regidor en
MxM
Lluch
qui delegui)
Noemí
Regidor
PSIBCamps
delegat
PSOE
Villalonga Cementeris Ciutadella
Sergio
Regidor
Servera
UP-GxC
equip govern
Moreno
Jaume
Representan
Anglada
t oposició
Bagur
Pere Fiol
Benejam

President
(regidor
Urbanisme)

Pere Fiol
Benejam

Cs
PSM
MxM

Isabel
León
Martínez
Laura
Anglada
Seara
Juana
María
Pons
Torres
Jaume
Anglada
Bagur

Fàtima
Anglada
Ametller
Eudimio
José
Carrasco
González
Maria
Laura
Jesús
Anglada
Bagur
Seara
10

Possibles
Modificacions,
Actualitzacions i
dels Refosos de
les Normatives
Urbanístiques
Actuals Existents i
que afecten els
principals
instruments
urbanístics
municipals, essent
aquests el PGOU i
el Pla Especial de
Protecció del
Conjunt Històric i
Artístic de
Ciutadella

2

José
López
Bosch

Titular

3

Blanca de
Olivar
Oliver

Titular

Juan
David
4
Benejam
Escanellas

Titular

5

Noemí
Camps
Villalonga

Titular

6

Sergio
Servera
Moreno

Titular

Eudimio
José
7
Carrasco
González

Àrea
Patronat de la
Socioeducativa
Fundació
1
i de
Ciutadella Cultura
Dinamització
Econòmica
2

3

6

Cs

ENTITATS VINCULADES
Joana
Presidència
PSM
Gomila
(alcaldessa)
MxM
Lluch
Vicepresidèn
Andreu
cia (regidor
PSM
Cardona
delegat de
MxM
Mir
l’Àrea)
José
PSM
López
Titular
MxM
Bosch

Isabel
León
Martínez

Andreu
Damià
Cardona
Moll
Mir
Cardona
Maria
Laura
Jesús
Anglada
Bagur
Seara
Benejam
Pere Fiol
Benejam

Maria
PSIBGràcia
PSOE
Mercadal
Ciutadella
Marquès
Maria
Noemí
PSIBTitular/regido
Alexandra
Camps
PSOE
r Turisme
Moll
Villalonga
Ciutadella
Taltavull
Fàtima
Titular
UP-GxC
Sergio
Anglada
Servera

Andreu
4
Bosch
Mesquida

5

Titular

Benejam
Andreu
Damià
PSM
Cardona
Moll
MxM
Mir
Cardona
Antonio
Luis
PP
Juaneda
Cabrisas
Juana
María
PP
Pons
Torres
Maria
PSIBAlexandra
PSOE
Moll
Ciutadella
Taltavull
Fàtima
GxC
Anglada
Ametller

Titular
/regidor
Educació
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Ametller
Juan
David
7
Benejam
Escanellas
Antonio
Luís
8
Juaneda
Cabrisas
Jaume
9 Anglada
Bagur
Comitè Executiu
de la Fundació
1
Ciutadella Cultura
Consell Rector del
Patronat Municipal
de l'Hospital

1

2

3

4

5

6
7

Andreu
Cardona
Mir

Moreno
Juana
María
Pons
Torres

Titular

PP

Titular

PP

Blanca de
Olivar
Oliver

Titular

Cs

Isabel
León
Martínez

Presidència
(regidor
delegat de
l’Àrea)

PSM
MxM

José
López
Bosch

Laura
Anglada
Seara

Laura
Anglada
Seara
(mitjançan
t
Resolució
Alcaldia
PSM
número Presidenta
MxM
107 de 508-2019
s’especific
a que se li
delega la
presidènci
a)
José
Andreu
Vicepresiden PSM
López
Cardona
t
MxM
Bosch
Mir
Maria
PSIBNoemí
Gràcia
Titular
PSOE
Camps
Mercadal
Ciutadella Villalonga
Marquès
Sergio
Fàtima
Servera
Titular
UP-GxC Anglada
Moreno
Ametller
María
Juan
Antonia
David
Titular
PP
Taltavull
Benejam
Fernández
Escanellas
Antonio
Blanca de
Luis
Olivar
Titular
PP
Juaneda
Oliver
Cabrisas
Eudimio
Titular
Cs
Isabel
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José
Carrasco
González

León
Martínez

President
(alcaldessa
Andreu
PSIBNoemí
o persona
1
Bosch
PSOE
Camps
en qui
Mesquida
Ciutadella Villalonga
delegui
legalment)
Regidor
Laura
José
Consell Rector del
Àrea
PSM
López
Patronat Municipal 2 Anglada Socioeducati MxM
Seara
Bosch
d'Escoles Infantils
va
Sergio
Fàtima
3 Servera
Titular
UP-GxC Anglada
Moreno
Ametller
Isabel
Jaume
4
León
Titular
Cs
Anglada
Martínez
Bagur
Maria
PSIBConsell Rector del 1 Alexandra Presidència PSOE
Moll
Consorci per al
Ciutadella
Taltavull
Desenvolupament
Esportiu de
José
Laura
PSM
Ciutadella
2
López
Vocal titular
Anglada
MxM
Bosch
Seara
ALTRES
Àrea
Socioeducativa
Assemblea Local
i de
de Creu Roja
Dinamització
Econòmica

Juan
Regidor del
David
grup
1
Benejam majoritari de
Escanellas l’oposició

PP

Juana
María
Pons
Torres

Segon: Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que se celebri.

L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch

La secretària
Caterina Barceló Martí

2.2. Resolució de l’Alcaldia número 155, de dia 31 d’octubre de 2019, de modificació de les
diferents comissions informatives del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), (exp. 2019/006775).
RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA
Assumpte: modificació de la composició de les diferents comissions informatives del
Grup Municipal Ciudadanos (Cs)
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Atès que la senyora Isabel León Martínez, en el Ple ordinari de dia 17 d’octubre de 2019, va
prendre possessió del càrrec de regidora del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) a l’Ajuntament
de Ciutadella de Menorca, en substitució, per renúncia, de la senyora Ana María Pons
Capella;
Atès que, d’acord amb l’article 125 c del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les corporacions locals (ROF) i l’article 94 del Reglament orgànic municipal (ROM),
l’adscripció a les comissions informatives es realitzarà mitjançant escrit del portaveu, dirigit a
l’alcalde o al president, i se’n donarà compte al Ple;
Vist l’escrit de la portaveu del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), el senyor Jaume Anglada
Bagur, amb registre d’entrada 020800, de dia 29 d’octubre de 2019, en què comunica les
persones titulars i suplents del seu partit a les diferents comissions informatives;
Per tot l’exposat,
RESOLC:
PRIMER: Aprovar la modificació de la composició de les diferents comissions informatives
del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), que quedarà de la manera següent:
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA
Titular: Sra. Isabel León Martínez
Suplent: Sr. Eudimio José Carrasco González

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ENTORN I SERVEIS URBANS
Titular: Sr. Eudimio José Carrasco González
Suplent: Sra. Isabel León Martínez

COMISSIÓ INFORMATIVA SOCIOEDUCATIVA I DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Titular: Sr. Jaume Anglada Bagur
Suplent: Sra. Isabel León Martínez
SEGON: Determinar que, d’acord amb aquesta resolució, amb la número 85 de 12 de juliol
de 2019 i amb la número 109 de 19 d’agost de 2019, la composició de les comissions
informatives és la següent:
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Òrgan o ens

Comissió
Informativa
d'Organitzaci
ó i Seguretat
Ciutadana
(també actua
com a
Comissió
Especial de
Comptes)

Comissió
Informativa
de Territori i
Entorn i
Serveis
Urbans

Comissió
Informativa
Socioeducati
va i de
Dinamització
Econòmica

Núm.

Titulars

Càrrec

Grup polític

Suplent/s

1

Damià Moll Cardona

President

PSM MxM

Andreu Cardona Mir

2

José López Bosch

Titular

PSM MxM

Laura Anglada Seara

3

Sergio Servera
Moreno

Titular

UP-GxC

4

Noemí Camps
Villalonga

Titular

5

Antonio Luis
Juaneda Cabrisas

Titular

PP

Blanca de Olivar
Oliver

6

Juana María Pons
Torres

Titular

PP

Juan David Benejam
Escanellas

7

Isabel León Martínez

Titular

Cs

Eudimio José
Carrasco González

1

Maria Jesús Bagur
Benejam

President
a

PSM MxM

José López Bosch

2

Pere Fiol Benejam

Titular

PSM MxM

Laura Anglada Seara

3

Fàtima Anglada
Ametller

Titular

UP-GxC

4

Maria Alexandra Moll
Taltavull

Titular

5

Juana María Pons
Torres

Titular

PP

Juan David Benejam
Escanellas

6

Blanca de Olivar
Oliver

Titular

PP

Antonio Luís
Juaneda Cabrisas

7

Eudimio José
Carrasco González

Titular

Cs

Isabel León Martínez

1

Andreu Bosch
Mesquida

2

Andreu Cardona Mir

Titular

PSM MxM

José López Bosch

3

Laura Anglada Seara

Titular

PSM MxM

Maria Jesús Bagur
Benejam

4

Fàtima Anglada
Ametller

Titular

UP-GxC

5

Juan David Benejam
Escanellas

Titular

PP

Antonio Luís
Juaneda Cabrisas

6

María Antonia
Taltavull Fernández

Titular

PP

Juana María Pons
Torres

7

Jaume Anglada
Bagur

Titular

Cs

Isabel León Martínez

President

Fàtima Anglada
Ametller

PSIB-PSOE Maria Gràcia
Ciutadella Mercadal Marquès

Sergio Servera
Moreno

PSIB-PSOE Maria Gràcia
Ciutadella Mercadal Marquès

PSIB-PSOE Maria Gràcia
Ciutadella Mercadal Marquès

Sergio Servera
Moreno
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TERCER: Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la primera sessió que se celebri.
L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch

La secretària
Caterina Barceló Martí

2.3. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 1694, de dia 31 d’octubre
de 2019, per la qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdits número 20/2019 amb la
modalitat de generació de crèdits i transferència entre partides amb un total de 86.170,34 euros
(exp. 2019/011354).
2.4. Resolució de l’Alcaldia número 159, de dia 20 de novembre de 2019, per la qual es proposa
nomenar el Sr. José Marquès Moll, director de l’Àrea Municipal de Cultura, com a membre titular;
i la Sra. Maria José León Moll, arqueòloga municipal, com a membre suplent, perquè formin part
de la Comissió Assessora per al seguiment de la candidatura dels béns arqueològics de l’època
talaiòtica de Menorca com a Patrimoni de la Humanitat (exp. 2019/011907).
2.5. Acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió ordinària de dia 23 d’octubre de 2019, per
la qual s’aprova la relació de factures número 22/2019 de crèdit reconegut per un import brut de
1.477,51 euros (exp. 2019/010844).
2.6. Comunicació al Ministeri d’Hisenda del resultat de l’execució del pressupost i corresponent
al tercer trimestre de 2019 amb el resultat de compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària.
2.7. Comunicació al Ministeri d’Hisenda de les dades del període mitjà de pagament a
proveïdors en el tercer trimestre de 2019 amb un resultat global de 15,52 dies.
Els presents acorden que en queden assabentats.
3. Proposta d’aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de Ciutadella de
Menorca corresponent a l’exercici 2020, que comprèn el de l’entitat mateixa i els dels
patronats municipals d’Escoles Infantils i de l’Hospital, el del Consorci per al
Desenvolupament Esportiu de Ciutadella i el de la Fundació Ciutadella Cultura, així com
les plantilles de personal (exp. 2019/011471)
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/375355321#t=03m30s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/375355321#t=04m17s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de dia 12 de novembre de 2019, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada el 15
de novembre de 2019, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vots (PP i Cs),
que diu:
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«ASSUMPTE: Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament corresponent a l’exercici
de 2020, que comprèn el de l’entitat mateixa i els dels patronats municipals d’Escoles Infantils i
de l’Hospital, el del Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella i el de la Fundació
Ciutadella Cultura, així com les plantilles de personal.
INFORME: Vist que s’ha acabat l’elaboració del pressupost general de l’Ajuntament de 2020, i
atès que, així mateix, per part dels òrgans competents dels Patronats Municipals d’Escoles
Infantils i de l’Hospital, el del Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella i el de la
Fundació Ciutadella Cultura, s’ha proposat a l’Ajuntament l’aprovació del pressupost dels
organismes al·ludits per a l’exercici abans esmentat;
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament que, amb el previ dictamen de la Comissió
Informativa d'Organització i Seguretat Ciutadana, s’adoptin els acords següents:
PRIMER: Aprovar inicialment, d’acord amb el que disposa l’article 18.4 de l’RD 500/90, de 20
d’abril, amb relació a l’article 168.4 i 5 de l’RD 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora d’Hisendes Locals, el pressupost general de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca
per a l’exercici de 2019, que comprèn el de l’entitat local mateixa, els dels patronats d’Escoles
Infantils i de l’Hospital, el del Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella i el de la
Fundació Ciutadella Cultura, així com les plantilles de personal corresponents (article 90 Llei
7/85, de 2 d’abril).
Les quantitats aprovades són les contingudes en el resum següent:
INGRESSOS
Ajuntament

DESPESES

34.373.493,83 €

34.373.493,83 €

Patronat d'Escoles Infantils

1.115.500,00 €

1.115.500,00 €

Patronat de l'Hospital Municipal

2.782.450,71 €

2.782.450,71 €

Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella

309.836,40 €

309.836,40 €

Fundació Ciutadella Cultura

228.170,00 €

228.170,00 €

SEGON: Exposar al públic, en compliment del que estableix l’article 20.1 de l’RD 500/90, de 19
d’abril, amb relació a l’article 169 de l’RD 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora d’hisendes locals, els acords anteriors, juntament amb el seu expedient, amb l’edicte
prèviament publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per 15
dies hàbils, durant els quals els interessats podran procedir a examinar-lo i presentar les
reclamacions que estimin oportunes davant el Ple. El pressupost es considerarà definitivament
aprovat amb caràcter automàtic en cas que no es presentin reclamacions en el termini abans
esmentat.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/375355321#t=19m57s)
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El senyor Juaneda Cabrisas sol·licita que consti en acta la descripció del que és un expedient
pressupostari (https://vimeo.com/375355321#t=20m44s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/375355321#t=31m46s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/375355321#t=38m02s)
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/375355321#t=50m20s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/375355321#t=55m00s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/375355321#t=57m08s)
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) vots en contra (5 PP i 3 Cs): els del senyor Antonio Luis JUANEDA
CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER,
el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora María Antonia TALTAVULL
FERNÁNDEZ, el senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA
BAGUR i la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ.
4. Proposta d’aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària número
21/2019 amb la modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de despesa de
diferent àrea (exp. 2019/011761) (https://vimeo.com/375355321#t=1h11m50s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de dia 12 de novembre de 2019, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada el 15
de novembre de 2019, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vots (PP i Cs),
que diu:
Davant la necessitat immediata d'actuació per a modificar els crèdits, i vistos els articles 179 i
180 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, i atès que cal efectuar transferències de crèdits d'altres aplicacions del
pressupost vigent no compromeses i pertanyents a diferent àrea de despesa;
Atès que, en data del 12 de novembre 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 12 de novembre de 2019, s’ha emès informe d'Intervenció;
18

Per tot l'exposat,
PROPÒS:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació pressupostària número 21.2019, amb la
modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de despeses de diferent àrea, en els
termes indicats en la Memòria d'Alcaldia i d’acord amb el desglossament següent:
Aplicació

Descripció

1621.227.99

Recollida de residus – Excés previsió increment IPC

5.550,00 €

163.227.99

Neteja viària – Treballs realitzats per altres empreses

12.400,00 €

161.221.01

Subministrament aigua potable

439.227.99

Actuacions sectorials-Treballs realitzats per altres
empreses

134.902,55 €

932.227.99

Gestió sistema tributari – Treballs realitzats per altres
empreses

65.097,45 €

920.226.99

Administració General – Despeses diverses

17.950,00 €

TOTAL

ALTES

BAIXES

200.000,00 €

217.950,00 €

217.950,00 €

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit al BOIB, per quinze dies,
durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple.
L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no es presenten
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.»
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, el senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA
BAGUR i la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ.
Intervé l’alcaldessa per a dir que els punts 5, 6 i 7, que tracten del mateix, es debatran
conjuntament. (https://vimeo.com/375355321#t=1h14m22s)
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5. Proposta d’aprovar l’anul·lació i els descàrrecs 12, 15, 16, 17 i 20/2019 del Servei de
Recaptació,
de
diversos
rebuts
(exp.
2019/010743)
(https://vimeo.com/375355321#t=1h14m32s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
Seguretat Ciutadana (Servei de Gestió Tributària), de dia 16 d’octubre de 2019, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió celebrada el 15 de
novembre de 2019, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vots (PP i Cs), que
diu:
«Vistes les propostes de descàrrecs de liquidacions diverses, que es detallen a continuació:
Descàrrec
12/2019
15/2019
16/2019
17/2019
20/2019

Import
Exercicis
39.470,35 2013 i 2018
4.106,93 2011 a 2018
14.505,44 2007 a 2018
12.519,80 2007 a 2018
16.843,40 2015 a 2018

Motiu
Liquidacions anul·lades per la Junta de Govern
Baixa per referència a fallit
Baixa per referència a fallit
Baixa per referència a fallit
Baixa per referència a fallit

presentades per l'empresa col·laboradora RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE TRIBUTOS
LOCALES SL, basant-se en els motius, informes i les circumstàncies que s’adjunten a les
liquidacions de la proposta;
Vist que en la proposta del Servei de Recaptació consta que aquestes liquidacions pertanyen
als exercicis anteriors a l’exercici corrent i, per tant, l’òrgan competent per aprovar el
descàrrec és el Ple de l’Ajuntament;
Vist l'informe emès pel cap de Rendes de data del 15-10-2019, i amb la prèvia la fiscalització
econòmica i financera que correspongui per part d’Intervenció;
El regidor que subscriu
PROPOSA:
a) Aprovar el descàrrec i l’anul·lació provisional dels fallits, i el descàrrec de les liquidacions
detallades en les relacions que s’adjunten, basant-se en els informes i les circumstàncies que
conten:
Descàrrec
12/2019
15/2019
16/2019
17/2019
20/2019

Import
Exercicis
39.470,35 2013 i 2018
4.106,93 2011 a 2018
14.505,44 2007 a 2018
12.519,80 2007 a 2018
16.843,40 2015 a 2018

Motiu
Liquidacions anul·lades per la Junta de Govern
Baixa per referència a fallit
Baixa per referència a fallit
Baixa per referència a fallit
Baixa per referència a fallit
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b) Notificar l’acord que s’adopti a l’empresa col·laboradora de recaptació REGESTRIL SL.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.”
El senyor López Bosch també dona compte de les propostes 6 i 7.
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, el senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA
BAGUR i la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ.
(https://vimeo.com/375355321#t=1h16m11s)votació punt 5è
6. Proposta d’aprovar l’anul·lació i els descàrrecs 10, 14, 19 i 22/2019 del Servei de
Recaptació,
de
diversos
rebuts
(exp.
2019/010782)
(https://vimeo.com/375355321#t=1h14m32s)
Es transcriu la proposta de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana (Servei de Gestió
Tributària), de dia 18 d’octubre de 2019, dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i
Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada el 15 de novembre de 2019, amb 4 vots a
favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vots (PP i Cs), i que ha estat tractada en el punt 5:
«Vistes les propostes de descàrrecs de liquidacions diverses, que es detallen a continuació:
Descàrrec
10/2019
14/2019
19/2019
22/2019

Import
Exercicis
3.764,25 2010 i 2018
67.418,46
2012 a
2018
32.771,09
2018
309.687,38
2000 a
2018

Motiu
Liquidacions incorrectes
Liquidacions incorrectes
Liquidacions el titular de les quals és l’Ajuntament
Crèdits incobrables

presentades per l'empresa col·laboradora RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE TRIBUTOS
LOCALES SL, basant-se en els motius, informes i les circumstàncies que s’adjunten a les
liquidacions de la proposta;
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Vist que en la proposta del Servei de Recaptació consta que aquestes liquidacions pertanyen
als exercicis anteriors a l’exercici corrent i, per tant, l’òrgan competent per aprovar el
descàrrec és el Ple de l’Ajuntament;
Vist l'informe emès pel cap de Rendes de data del 16-10-2019 i vista la prèvia la fiscalització
econòmica i financera que correspongui per part d’Intervenció;
El regidor que subscriu
PROPOSA:
a) Aprovar el descàrrec i l’anul·lació i el descàrrec de les liquidacions detallades en les
relacions que s’adjunten, basant-se en els informes i les circumstàncies que consten en els
informes:
Descàrrec
10/2019
14/2019
19/2019
22/2019

Import
Exercicis
Motiu
3.764,25 2010 i 2018
Liquidacions incorrectes
67.418,46
2012 a
Liquidacions incorrectes
2018
32.771,09
2018
Liquidacions el titular de les quals és l’Ajuntament
309.687,38
2000 a
Crèdits incobrables
2018

b) Notificar l’acord que s’adopti a l’empresa col·laboradora de recaptació REGESTRIL SL.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.”
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, el senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA
BAGUR i la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ.
(https://vimeo.com/375355321#t=1h16m30s) votació punt 6è
7. Proposta d’aprovar l’anul·lació i els descàrrecs 25 i 27/2019 del Servei de Recaptació,
de diversos rebuts (exp. 2019/010830) (https://vimeo.com/375355321#t=1h14m32s)
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Es transcriu la Proposta de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana (Servei de Gestió
Tributària), de dia 18 d’octubre de 2019, dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i
Seguretat Ciutadana, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de novembre de 2019, amb 4 vots
a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vots (PP i Cs), i que ha estat tractada en el punt 5:
«Vistes les propostes de descàrrecs de multes de trànsit, que es detallen a continuació:
Descàrrec
25/2019
27/2019

Import
Exercicis
960,00
2018
1.920,00
2018

Motiu
Arxiu de l’expedient sancionador, segons informes
Prescripció o caducitat de l’expedient pels motius que
s’exposen a l’informe

presentades per l'empresa col·laboradora RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE TRIBUTOS
LOCALES, SL, basant-se en els motius, informes i les circumstàncies que s’adjunten a les
liquidacions de la proposta;
Vist que en la proposta del Servei de Recaptació consta que aquestes liquidacions pertanyen
als exercicis anteriors a l’exercici corrent i, per tant, l’òrgan competent per aprovar el
descàrrec és el Ple de l’Ajuntament;
Vist l'informe emès pel cap de Rendes de data del 17-10-2019 i la prèvia la fiscalització
econòmica i financera que correspongui per part d’Intervenció;
El regidor que subscriu
PROPOSA:
a) Aprovar l’anul·lació i el descàrrec de les sancions detallades en les relacions que
s’adjunten, basant-se en els informes i les circumstàncies que consten als informes:
Descàrrec
25/2019
27/2019

Import
Exercicis
960,00
2018
1.920,00
2018

Motiu
Arxiu de l’expedient sancionador segons informes
Prescripció o caducitat de l’expedient pels motius que
s’exposen a l’informe

b) Notificar l’acord que s’adopti a l’empresa col·laboradora de recaptació REGESTRIL SL.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.”
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,
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el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora María Antonia TALTAVULL
FERNÁNDEZ, el senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA
BAGUR i la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ.
(https://vimeo.com/375355321#t=1h16m57s) votació punt 7è
8. Proposta d’aprovar el manifest per al Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència
contra les Dones (exp. 2019/011775) (https://vimeo.com/375355321#t=1h16m20s)
La senyora Anglada Ametller, regidora delegada, dona compte de la proposta de l’Àrea
Socioeducativa (Servei d’Igualtat i Cooperació), de dia 12 de novembre de 2019, dictaminada
per urgència a la Comissió Informativa Socioeducativa i de Dinamització Econòmica, en sessió
ordinària celebrada el dia 14 de novembre de 2019, amb els vots favorables del PSM (2), del
PSOE (1) i d’UP-GxC (1); i amb les reserves de vot del PP (2) i de Cs (1), i que diu:
«ASSUMPTE: MANIFEST PER AL DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.
Atès que les Nacions Unides, l’any 1999, van aprovar instaurar dia 25 de novembre com a Dia
Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones;
En virtut de les facultats que m’han estat conferides al Ple de l’Ajuntament;
Per tot l’exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Primer. Que l’Ajuntament de Ciutadella aprovi el manifest adjunt i el llegeixi públicament el dia 25
de novembre.
Segon. Que el faci extensiu a la resta de la ciutadania per si s’hi volen sumar.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
MANIFEST
25 de novembre
Dia Internacional
per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones
Aquí i allà, fa més de vint dècades que cada 25 de novembre es fa un manifest.
Avui, un altre. Un manifest unitari per a l'eliminació de la violència envers les dones, tot recordant
les germanes Mirabal i tantes altres dones assassinades aquí i allà. Assassinades per homes
esdevinguts assassins. Allà i aquí.
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Una vegada més posam de manifest que cada persona que mata, que castra, que fer, que viola,
que dona un cop que danya, que actua en contra de la voluntat de l'altra, que profana i que lleva
la vida un poc cada dia, fa una esquerda que s’engrandeix al teixit social.
L'esquerda es fa més gran i fa semblar més gran el desconsol.
Desconsolades, en estat de qui està, fins i tot, privada de consol. Privada d'allò que consola,
agombola i acompanya.
Així és des de fa més de vint dècades, tot i que cada 25 de novembre es fa un manifest.
Tot i així, una vegada més, posam de manifest la necessitat d'una crida conjunta i implicada de
totes les administracions, i dels agents socials, per a l'erradicació de totes les violències
masclistes; per a fer de la reparació una realitat i de la realitat l'acció conjunta envers la causa,
perquè l'efecte de reparar és necessari a partir del sinistre, del funest i, fins i tot, del presagi.
Reconèixer la força, el coratge i la valentia de les dones que es troben amb aquestes realitats,
que s'hi troben, que les entreveuen, que diuen, que no callen i que no seran reduïdes al silenci,
tot i haver-les fet emmudir grotescament, és posar de manifest i valorar la lluita constant del
moviment feminista.
Aquí som totes nosaltres per revifar la seva veu i fer adquirir nova vida al seu manifest, tot
adquirint el compromís de seguir treballant conjuntament i coordinadament, en pro del viure, no
tan sols del sobreviure.
Romandre viva després de la mort d’una altra implica prendre consciència que les violències
masclistes representen una greu i sistemàtica vulneració dels drets humans de més de la meitat
de la població. Violència contra moltes dones i criatures, lesbianes, transsexuals, bisexuals,
transgènere, intersexuals, amb diversitat funcional; de diferents orígens, cultures, creences i
religions. Violències que legitimen i perpetuen les desigualtats en un sistema patriarcal basat en
mecanismes de control i poder sobre les nostres vides.
Així doncs, una vegada més, i totes les que calgui, posem de manifest que ens cal educar, ens
cal saber, ens cal reconèixer, formar, informar, detectar; desmodular la creença que la qualitat de
normal no és normalitat, i fer entendre al sistema patriarcal que tenim dret a ser filletes i dones
lliures. Hi tenim dret i ho volem ser.»
Intervencions
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/375355321#t=1h18m10s)
Intervé la senyora Anglada Ametller (https://vimeo.com/375355321#t=1h18m20s)
Intervé la senyora Pons Torres i indica que en el manifest posa «vint dècades» i són «dues
dècades»
perquè,
si
l’han
de
llegir,
facin
la
correcció.
(https://vimeo.com/375355321#t=1h18m50s)
Intervé el senyor Anglada Bagur que demana que sigui rectificada l’errada que surt al manifest
allà on diu: «fa més de vint dècades», ja que ha de dir «dues dècades».
(https://vimeo.com/375355321#t=1h22m12s)
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Intervé la senyora Anglada Ametller, que agraeix que ambdós partits anotin aquestes vint
dècades i diu que és una esmena.(https://vimeo.com/375355321#t=1h25m37s)
Sol·licita que quedi en acta que el manifest es va remetre a l’oposició fa uns dies per tal que hi
poguessin fer aportacions. (https://vimeo.com/375355321#t=1h26m17s)
Acord
Se sotmet la proposta amb el manifest esmenat, en el sentit esmentat anteriorment, a votació,
que S’APROVA per tretze (13) vots a favor (7 PSM MxM, 4 PSIB-PSOE Ciutadella i 2 UPGxC): 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, el senyor Eudimio José
CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA BAGUR i la senyora Isabel LEÓN
MARTÍNEZ.
9. Proposta de ratificar la Resolució de l’Àrea Socioeducativa i de Dinamització
Econòmica número 0000157, de dia 6 de novembre de 2019, relativa al nomenament dels
representants titulars i suplents de les entitats que han de formar part del Patronat de la
Fundació Ciutadella Cultura (exp. 2019/011554) (https://vimeo.com/375355321#t=1h32m36s)
El senyor Cardona Mir, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea Socioeducativa i
de Dinamització Econòmica (Servei de Cultura), de dia 11 de novembre de 2019, dictaminada a
la Comissió Informativa Socioeducativa i de Dinamització Econòmica, en sessió ordinària
celebrada el dia 14 de novembre de 2019, amb els vots favorables del PSM (2), del PSOE (1),
d’UP-GxC (1) i de Cs (1); i amb la reserva de vot del PP (2), i que diu:
«Atesa la resolució de l'Àrea Socioeducativa i de Dinamització Econòmica número
2019/LD1401/0000157, de dia 6-11-2019, que es transcriu literalment tot seguit:
"Atès que, en data del 5-11-2019, es va reunir el Consell Assessor de la Fundació Ciutadella
Cultura, en el punt tercer de l'ordre del dia del qual es va tractar la proposta de nomenar nous
representants del Patronat i del Consell Executiu de la fundació esmentada;
I atesos els acords presos amb relació a la proposta d'incorporar representats d'entitats al
Patronat de la Fundació;
RESOLC:
Primer. Nomenar els següents representants titulars i suplents de les entitats que s'indiquen per
tal que formin part del Patronat de la Fundació Ciutadella Cultura:
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- Per part del Cercle Artístic, titular: Antoni Riudavets Salord, suplent: Catalina Pons Massanet.
- Per part de l'Associació d'Al·ligàtors Jazz Obert, titular: Bernat Casasnovas Benejam, suplent:
Daniel Benejam Allès.
- Per part de Joventuts Musicals de Ciutadella, titular: Pilar Carreras Victory, suplent: Santiago
Benejam Torres.
- Per part de S'Espai de Circ, titular: Eva Adserías Requena, suplent: José Luís Bosch Febrer.
Segon. Ratificar aquest acord en la propera reunió del Ple de l'Ajuntament."
Per tot l'anterior, al Ple municipal,
PROPÒS:
Ratificar en tots els seus extrems el contingut de la resolució de l'Àrea Socioeducativa i de
Dinamització Econòmica núm. 2019/LD1401/0000157 i que va ser adoptada per l’Alcaldia en
data del 6-11-2019.
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).
10. Proposta conjunta de tots els grups de la corporació municipal de l’Ajuntament de
Ciutadella d’adhesió a la Declaració d’alcaldes de Ciutats Amigues de la Infància de
Colònia i de difondre els compromisos amb la infància que aquesta assenyala (exp.
2019/011699) (https://vimeo.com/375355321#t=1h34m12s)
L’alcaldessa, senyora Gomila Lluch, dona compte de la proposta conjunta, de dia 20 de
novembre de 2019, signada pels portaveus dels diferents grups municipals a l’Ajuntament (PSM
Més per Menorca, PSIB-PSOE, UP-Gent per Ciutadella, PP i Ciudadanos), que diu:
«El 20 de novembre de 1989 el món va fer una promesa a la infància, fer del món un lloc millor
per a cada fillet i filleta. El valor d’aquesta promesa, la Convenció sobre els Drets de l’Infant,
avui, trenta anys després d’haver-se realitzat, té més rellevància que mai.
Els desafiaments que enfronten els infants i adolescents avui en dia són, en molts aspectes,
més complexos que no abans. Aquest panorama ens exigeix que, com assenyala la Convenció,
els seus interessos tenguin una posició prioritària quan prenguem decisions que els afecten, que
treballem tots junts per crear un entorn adequat, preparat per a escoltar-los i tenir en compte les
seves opinions, per a donar-los una oportunitat justa per a cada un d'ells i d’elles, perquè vegin
realitzats els seus drets, i, amb tot açò, perquè gaudeixin d'una infància segura i feliç que els
permeti desenvolupar totes les seves potencialitats.
Les ciutats i els pobles han de ser llocs on els infants i adolescents se sentin segurs i valorats,
on tenguin accés a serveis socials essencials de qualitat, on se sentin protegits, on la seva veu
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sigui escoltada i tenguin l'oportunitat de jugar i passar temps amb les seves famílies. Les ciutats i
els pobles tenen un paper primordial en la vida dels infants, perquè són l'entorn més pròxim a
ells, on viuen i han de poder gaudir dels seus drets. Aquest rol, derivat de la ratificació de la
Convenció sobre els Drets de l’Infant, comporta una responsabilitat que ha de ser presa
seriosament, amb voluntat política i accions concretes.
El 1996 UNICEF va llançar la iniciativa mundial de Ciutats Amigues de la Infància juntament amb
els governs locals per respondre al desafiament de fer realitat els drets, i millorar el benestar
dels fillets i les filletes en un món cada vegada més urbanitzat i descentralitzat. És l'estratègia
per fer realitat en l'àmbit local la Convenció sobre els Drets de l’Infant, i per fer-se realitat ha de
comptar amb la col·laboració de tots els actors, públics, privats, locals, regionals, estatals. Tots
aquests han de coordinar-se per crear comunitats segures, inclusives i enfocades a respondre a
les necessitats i als desafiaments de la infància i l’adolescència.
Amb motiu del 30è aniversari de la Convenció sobre els Drets de l’Infant, el passat mes
d'octubre es van reunir alcaldes de tot el món a la primera Cimera Internacional de Ciutats
Amigues de la Infància, organitzada per UNICEF i la ciutat de Colònia, a Alemanya. La cimera
va finalitzar amb una declaració d'alcaldes i alcaldesses on s'assumeix el compromís amb la
Convenció sobre els drets de l’Infant i els seus 54 articles, que reconeixen les persones menors
de 18 anys com a subjectes de dret, sense cap discriminació, i vetlen pel seu interès superior i
amb tot el dret a expressar les seves opinions.
Considerant que l'Ajuntament de Ciutadella compta amb el reconeixement com a Ciutat Amiga
de la Infància des de l'any 2018, els grups polítics consideram rellevant en aquest 30è aniversari
de la Convenció sobre els Drets de l’Infant renovar el nostre compromís amb el marc de drets de
la infància esmentat.
Per açò, proposam al Ple Municipal sumar aquesta corporació a la Declaració d'Alcaldes i
Alcaldesses de Colònia i difondre els compromisos amb la infància que aquesta
assenyala.»

Declaració d'Alcaldes de Ciutats Amigues de la
Infància de Colònia
Les ciutats i comunitats ocupen cada vegada més un lloc central en la promoció dels drets de
la infància i l'adolescència, i són el motor de la construcció de les ciutats sostenibles i
amigables de la infància i l’adolescència del demà.
Nosaltres, alcaldes, alcaldesses i líders de ciutats de tot el món, ens reunim en la primera
Cimera de Ciutats Amigues de la Infància a Colònia, Alemanya, els dies 17 i 18 d'octubre de
2019, per a celebrar el 30è aniversari de la Convenció sobre els Drets dels Infants i el
creixent compromís de millorar la vida, les oportunitats i el benestar dels fillets, les filletes i
els adolescents a través de la Iniciativa de Ciutats Amigues de la Infància.
Acollim amb beneplàcit el Manifest de les Ciutats Amigues de la Infància, presentat a la
Cimera per representants de fillets, filletes, adolescents i joves de Ciutats Amigues de la
Infància i d'altres llocs.
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Reconeixem que la Convenció sobre els Drets de l’Infant i els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) van plegats, i que els drets de la infància i l’adolescència no poden complirse sense la implementació exitosa dels ODS i viceversa.
Declaram el nostre compromís d'aplicar la Convenció sobre els Drets dels Infants juntament
amb totes les parts interessades rellevants de les nostres ciutats i comunitats per a garantir
solucions integrals i el compliment de la Convenció.
Ens comprometem a posar en pràctica la Iniciativa de Ciutats Amigues de la Infància i a
garantir que tots els infants i joves gaudeixin del seu ple potencial per mitjà del compliment,
en condicions d'equitat, dels seus drets dins de les seves ciutats i comunitats, per aconseguir
els objectius següents:
•
•
•
•
•

Tots els infants i joves són valorats, respectats i tractats justament en les seves
comunitats i per les autoritats locals.
Tots els infants i joves tenen veu, necessitats i prioritats que s'escolten i es tenen en
compte en les lleis, les polítiques, els pressupostos i les decisions públiques que els
afecten.
Tots els infants i joves tenen accés a uns serveis bàsics de qualitat.
Tots els infants i joves viuen en un entorn segur, protegit i net.
Tots els infants i joves tenen l'oportunitat de gaudir de la vida familiar, del joc i de
l'oci.

Per aconseguir aquests objectius, estam especialment compromesos a:
- Demostrar resultats concrets, sostenibles i mesurables per als infants.
- Promoure la participació significativa i inclusiva dels infants.
- Eliminar la discriminació contra els infants i joves en les polítiques i accions.
Feim una crida a les autoritats nacionals i regionals perquè donin suport a les ciutats i
comunitats en el compromís de convertir-se en amigues de la infància, per garantir que tots
els infants, adolescents i joves aconseguixen el seu ple potencial a través del compliment, en
condicions d'equitat, dels seus drets dins les seves ciutats i comunitats.
Exhortam a totes les parts interessades que, directament o indirectament, repercuteixen en la
vida dels infants i els joves, inclusivament el sistema de les Nacions Unides, el sector privat,
les organitzacions de la societat civil, els sindicats, els cercles acadèmics i els mitjans de
comunicació, perquè respectin els drets i el benestar dels infants en el compliment de les
respectives funcions i dels mandats, i hi donin suport.
Adoptada per unanimitat el 18 d'octubre de 2019 a Colònia, Alemanya per alcaldes, alcaldesses
i líders de les Ciutats Amigues de la Infància.
Intervencions
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/375355321#t=1h39m34s)
Intervé l'alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/375355321#t=1h40m05s)
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Acord
Se sotmet la proposta conjunta a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a l’arribada de creuers a Menorca (exp.
2019/011842) (https://vimeo.com/375355321#t=1h41m05s)
El senyor Benejam Escanellas, regidor, dona compte de la moció del Grup Municipal Popular
(PP), de dia 11 de novembre de 2019, amb registre d’entrada telemàtic 021749 de dia 12 de
novembre de 2019, dictaminada d’urgència a la Comissió Informativa Socioeducativa i de
Dinamització Econòmica, en sessió ordinària celebrada el dia 14 de novembre de 2019, amb els
vots favorables del PP (2); i amb les reserves de vot del PSM (2), del PSOE (1) i de Cs (1); i que
diu:
«Atès que, per a Menorca, el turisme és el sector econòmic cabdal i motor de la nostra
economia, i que un dels reptes més importants consisteix a aconseguir allargar la temporada
turística;
Menorca, històricament, tenia una economia diversificada on, entre d’altres, el sector industrial i
l’agropecuari tenien un pes molt important. Aquest fet ha anat canviant, fins a arribar a la realitat
econòmica que tenim avui.
Les mesures que es puguin dur a terme per allargar la temporada turística van des de la millora
del producte turístic existent a la creació de nou producte, a la millora de les urbanitzacions
turístiques, a adequar les infraestructures, a realitzar una promoció turística diferenciada per a la
nostra illa, obrir nous mercats emissors; en definitiva, creure en el turisme.
A dia d’avui ja veim que s’està produint un canvi de tendència i que les dades referents a la
present temporada i a la que ve no són positives. De fet, des del Partit Popular s’ha demanat
que es prenguin les mesures necessàries per tal d’avançar-se a aquesta baixada de clients,
iniciar accions de fidelització i cercar altres segments de mercat, actuacions que no s’han dut a
terme.
Un d’aquests segments de mercat, molt important per Menorca, són els creuers, que a la nostra
illa han anat reduint les escales. Per això, el mes de maig de 2018, i davant la davallada
d’arribada de creuers i males previsions futures, el grup del Partit Popular al Consell de Menorca
ja va presentar al Ple una proposta d’acord demanant que el Consell reaccionés i prengués
mesures per recuperar i potenciar aquest turisme a Menorca.
D’altra banda, la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, al seu debat
d’investidura de 26 de juny, va assegurar que una de les prioritats del seu govern seria limitar les
escales de creuers a les illes, declaracions que van generar inquietud a la ciutadania i al sector
econòmic i comercial de Balears, i en especial de Menorca. És un fet objectiu que l’afluència i la
concentració de creuers i turistes als Ports de Balears és diferent en nombre i freqüència a
cadascun d’aquests i, per tant, les necessitats són diferents i els afecta de manera diferent, sent
el port de Palma el que rep la major part del trànsit de creuers de Balears.
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Per tant, resulta necessari donar un tractament i una valoració diferenciades al turisme de
creuers a Menorca. És evident que tenim capacitat de creixement, i des del Consell Insular s’ha
de prendre consciència i dur a terme les accions oportunes perquè els nostres ports recuperin
escales, i que es faci de manera adequada a les nostres necessitats.
Per tot açò, el Grup Popular presenta la següent Proposta d’acord:
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella valora favorablement els efectes positius que, de
manera objectiva, genera el turisme de creuers quant a creació de riquesa, llocs de feina i
posicionament turístic per a Menorca, i es compromet a fer feina conjuntament amb el sector
públic i el privat per tal de donar les millors solucions a les necessitats ambientals, econòmiques
i socials presents i futures de Menorca respecte del turisme de creuers; i insta, entre d’altres, les
navilieres a adoptar mesures per a la descarbonització.
Segon. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern Balear a dur a terme un informe
tècnic específic dels efectes (negatius i positius) que genera el turisme de creuers a Balears,
diferenciat per illes i ports, per tal de poder gestionar els temes de manera objectiva, eficaç i
eficient.
Tercer. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Consell Insular de Menorca a concloure i a
posar en pràctica un pla estratègic per al segment turístic de creuers, per incrementar l’arribada
de creuers a Menorca, en coordinació amb la resta d’administracions implicades i, especialment,
amb Ports de Balears i el Govern Balear.
Quart. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Consell Insular de Menorca a seguir
promocionant Menorca com a destinació de creuers.
Cinquè. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de les Illes Balears a la construcció
de les estacades d’amarrada al port de Ciutadella, com estava previst.
Sisè. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern Balear i Autoritat Porturaria de les Illes
Balears a estudiar la possibilitat que als ports de Balears es construeixin les infraestructures
necessàries per tal que, a les seves escales, els creuers i la resta de bucs de gran eslora puguin
connectar-se a la xarxa elèctrica, amb l’objectiu d’evitar al màxim emissions contaminants. Així
mateix, insta les administracions esmentades a estudiar la possibilitat que els ports de Balears
disposin de les infraestructures necessàries per recollir les aigües residuals, per evitar al màxim
els abocaments a la mar.»
Intervencions
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/375355321#t=1h46m32s), que proposa
una esmena al punt tercer de la moció, en el sentit d’afegir-hi: amb criteris de sostenibilitat, de
manera que quedaria de la manera següent: «El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el
Consell Insular de Menorca a concloure i posar en pràctica un pla estratègic per al segment
turístic de creuers, per incrementar l’arribada de creuers a Menorca, amb criteris de
sostenibilitat, en coordinació amb la resta d’administracions implicades i, especialment, amb
Ports de Balears i el Govern Balear.»
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També diu que volen incloure una esmena al quart punt de la moció en el sentit següent: «El Ple
de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Consell Insular de Menorca a seguir promocionant
Menorca com a destinació diferenciada de creuers, tal com ho ha fet des de l’any 2018.»
La senyora Camps Villalonga demana la votació per separat dels punts d’aquesta moció.
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/375355321#t=1h54m48s), que proposa
una esmena al primer punt de la moció i demana que quedi així: «El Ple de l’Ajuntament de
Ciutadella valora favorablement els efectes positius que, de manera objectiva, genera el turisme
de creuers quant a creació de riquesa, llocs de feina i posicionament turístic per a Menorca,
però reconeix també els efectes negatius mediambientals i el peatge que suposa per a
l’ecosistema l’arribada de grans creuers a les nostres aigües. Per tot plegat, es compromet
a fer feina conjuntament sector públic i privat per tal de donar les millors solucions a les
necessitats ambientals, econòmiques i socials presents i futures de Menorca respecte del
turisme de creuers, i insta, entre d’altres, les navilieres a adoptar mesures per a la
descarbonització.
El senyor Servera Moreno també proposta una esmena al tercer punt de la moció en el sentit de
suprimir la paraula «incrementar» i així hi votarien a favor, si no s’hi abstindran.
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/375355321#t=1h58m10s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/375355321#t=1h59m48s), que diu que
no accepta les esmenes del senyor Servera Moreno i sí que accepta les de la senyora Camps
Villalonga.
Intervé l'alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/375355321#t=2h01m40s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/375355321#t=2h03m25s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/375355321#t=2h04m32s)
Intervé l'alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/375355321#t=2h09m53s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/375355321#t=2h10m10s)
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/375355321#t=2h10m25s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/375355321#t=2h11m07s)
Intervé l'alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/375355321#t=2h13m30s)
Els punts que se sotmeten a votació, una vegada esmenats el punt tercer i quart de la moció, a
proposta del Grup Municipal PSIB-PSOE Ciutadella, són els següents:
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella valora favorablement els efectes positius que, de
manera objectiva, genera el turisme de creuers quant a creació de riquesa, llocs de feina i
posicionament turístic per a Menorca, i es compromet a fer feina conjuntament sector públic i
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privat per tal de donar les millors solucions a les necessitats ambientals, econòmiques i socials
presents i futures de Menorca respecte del turisme de creuers, i insta, entre d’altres, les
navilieres a adoptar mesures per a la descarbonització.
Segon. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern Balear a dur a terme un informe
tècnic específic dels efectes (negatius i positius) que genera el turisme de creuers a Balears
diferenciat per illes i ports, per tal de poder gestionar els temes de manera objectiva, eficaç i
eficient.
Tercer. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Consell Insular de Menorca a concloure i
posar en pràctica un pla estratègic pel segment turístic de creuers per incrementar l’arribada de
creuers a Menorca, amb criteris de sostenibilitat, en coordinació amb la resta d’administracions
implicades i, especialment, amb Ports de Balears i el Govern Balear.
Quart. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Consell Insular de Menorca a seguir
promocionant Menorca com a destinació diferenciada de creuers, tal com ho ha fet des de l’any
2018.
Cinquè. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de les Illes Balears a la construcció
de les estacades d’amarrada al port de Ciutadella, com estava previst.
Sisè. El Ple del de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern Balear i Autoritat Portuària de les
Illes Balears a estudiar la possibilitat que als ports de Balears es construeixin les infraestructures
necessàries per tal que, a les seves escales, els creuers i la resta de bucs de gran eslora puguin
connectar-se a la xarxa elèctrica, amb l’objectiu d’evitar al màxim emissions contaminants. Així
mateix, insta les administracions esmentades a estudiar la possibilitat que els ports de Balears
disposin de les infraestructures necessàries per recollir les aigües residuals, per evitar al màxim
els abocaments a la mar.»
Acord
Es fa la votació separada dels sis punts de la moció.
Se sotmet el primer punt de la moció a votació, que S’APROVA per dotze (12) vots a favor (5
PP, 4 PSIB-PSOE Ciutadella i 3 Cs): els del senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la
senyora Juana María PONS TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER, el senyor Juan
David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ, la
senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, el senyor Andreu BOSCH MESQUIDA, la senyora Maria
Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, el senyor
Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA BAGUR i la senyora Isabel
LEÓN MARTÍNEZ; i nou (9) abstencions de vot (7 PSM MxM i 2 UP-GxC): les de la Senyora
Alcaldessa, Joana GOMILA LLUCH, el senyor José LÓPEZ BOSCH, la senyora Laura
ANGLADA SEARA, el senyor Andreu CARDONA MIR, la senyora Maria Jesús BAGUR
BENEJAM, el senyor Pere FIOL BENEJAM, el senyor Damià MOLL CARDONA, la senyora
Fàtima ANGLADA AMETLLER i el senyor Sergio SERVERA MORENO.
Se sotmet el segon punt de la moció a votació, que S’APROVA per onze (11) vots a favor (5
PP, 4 PSIB-PSOE Ciutadella i 2 UP-GxC): 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, la
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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 deu (10) abstencions
de vot (7 PSM MxM i 3 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, el senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume
ANGLADA BAGUR i la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ.
Se sotmet el tercer punt de la moció esmenat a votació, que S’APROVA per dotze (12) vots a
favor (5 PP, 4 PSIB-PSOE Ciutadella i 3 Cs): els del senyor Antonio Luis JUANEDA
CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER,
el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora María Antonia TALTAVULL
FERNÁNDEZ, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, el senyor Andreu BOSCH MESQUIDA,
la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la senyora Maria Alexandra MOLL
TALTAVULL, el senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA
BAGUR i la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ; i nou (9) abstencions de vot (7 PSM MxM i 2
UP-GxC): les de la Senyora Alcaldessa, Joana GOMILA LLUCH, el senyor José LÓPEZ
BOSCH, la senyora Laura ANGLADA SEARA, el senyor Andreu CARDONA MIR, la senyora
Maria Jesús BAGUR BENEJAM, el senyor Pere FIOL BENEJAM, el senyor Damià MOLL
CARDONA, la senyora Fàtima ANGLADA AMETLLER i el senyor Sergio SERVERA MORENO.
Se sotmet el quart punt de la moció esmenat a votació, que S’APROVA per unanimitat (21
vots a favor).
Se sotmet el cinquè punt de la moció a votació, que NO S’APROVA per vuit (8) vots a favor
(5 PP i 3 Cs): els del senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la senyora Juana María PONS
TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David BENEJAM
ESCANELLAS, la senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ, el senyor Eudimio José
CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA BAGUR i la senyora Isabel LEÓN
MARTÍNEZ; i 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.
Se sotmet el sisè punt de la moció a votació, que S’APROVA per vuit (8) vots a favor (5 PP i
3 Cs): els del senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la senyora Juana María PONS
TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David BENEJAM
ESCANELLAS, la senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ, el senyor Eudimio José
CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA BAGUR i la senyora Isabel LEÓN
MARTÍNEZ; i tretze (13) abstencions de vot (7 PSM MxM, 4 PSIB-PSOE Ciutadella i 2 UPGxC): 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 i el senyor Sergio SERVERA MORENO.
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12. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre la violència generada a Catalunya i les
conseqüències
que
ha
tingut
a
Menorca
(exp.
2019/011920)
(https://vimeo.com/375355321#t=2h16m21s)
La senyora Pons Torres, regidora, dona compte de la moció del Grup Municipal Popular (PP), de
dia 11 de novembre de 2019, amb registre d’entrada telemàtic 021877, de dia 13 de novembre
de 2019, dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió
ordinària celebrada el 15 de novembre 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 4 reserves de
vot (PSM, GxC i Cs), i que diu:
«No fa falta remuntar-se a fites com l’agermanament entre els pobles de Menorca i Barcelona,
formalitzat en els anys 60, per reconèixer els forts lligams que els menorquins tenim
especialment amb aquesta ciutat, i amb la resta de Catalunya.
Per procedència, per estudis, relacions comercials, tractaments de salut, per la influència i
inspiració que ens ha proporcionat la societat catalana, que, a més, per a Menorca, és el punt
més proper de la península. Per altra banda, la nostra illa és un punt de destinació preferent,
turística i residencial, per a molts de catalans. Per tot açò, per cultura i per història, els vincles
estan fora de dubtes.
Els episodis de violència que estan vivint moltes ciutats i pobles de Catalunya no ens poden ser
aliens de cap manera quan la major part de menorquins tenim allà familiars, amics, socis,
proveïdors o persones estimades.
Per altra banda, un grup reduït de persones han volgut traslladar el conflicte a Menorca, amb
motiu de la Sentència sobre l’anomenat “Procés”, dictada en el marc de la llei i amb totes les
garanties d’un estat democràtic i de dret, amb l’organització d’una “Marxa per la llibertat” el
passat diumenge 27 d’octubre, que, en alguns moments, no es va ajustar a la normativa que
regula aquest tipus de manifestacions.
Atès que ens preocupen el grau i la continuïtat de les manifestacions violentes que s’han produït
a Barcelona i en altres indrets en aquests darrers dies, i la possibilitat que es tornin a produir, en
vista de les declaracions de determinats líders polítics que animen la desobediència civil:
Per tot això, el Grup Popular a l'Ajuntament de Ciutadella presenta la proposta d’acord
següent:
Primer. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella condemna l’alentiment de la circulació i els talls de
trànsit provocats a la carretera general de Menorca pels manifestants que van participar en la
“Marxa per la Llibertat” el diumenge dia 27 d’octubre passat. En cap cas s’ha de consentir que la
principal via de comunicació entre els pobles de Menorca sigui interrompuda per un grupuscle
de persones que representen una voluntat minoritària dins el conjunt de l’illa i que coarten la
llibertat de moviments de la resta de ciutadans, així com dificulten i obstaculitzen l’accés a
serveis estratègics com són els ports, l’aeroport, l’hospital o els centres de salut, i entren en
riscos de perjudicar greument les persones en els seus desplaçaments o les urgències
mèdiques.

35

Segon. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella se solidaritza amb el poble català i les persones que
estan patint la intimidació, la por i els danys personals, materials i morals que es deriven del
descontrol i la violència que s’han produït durant les darreres setmanes en alguns pobles i
ciutats de Catalunya i, en especial, a Barcelona; així mateix, rebutja els episodis de sabotatge
d’infraestructures, en especial el bloqueig que es va fer de l’estació de trens de Sants i de
l’Aeroport de Barcelona, pels perjudicis ocasionats a milers de ciutadans i, entre ells, molts de
menorquins que tenen necessitat i el dret d’emprar aquestes infraestructures.
Tercer. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella dona suport a les actuacions duites a terme per les
forces i els cossos de seguretat en el compliment de les funcions que tenen atribuïdes, per a
vetllar per l’ordre públic i la llibertat dels ciutadans, i expressa el seu desig d’una pacificació real
del conflicte, en el marc de la llei i l’ordre constitucional.»
Intervencions
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/375355321#t=2h20m40s), que diu que
no comparteixen l’afirmació del quart paràgraf perquè entenen que és una declaració
d’intencions; i que proposen una sèrie d’esmenes als diferents punts.
En el primer punt de la moció proposa un canvi de redacció, que seria: «El Ple de l’Ajuntament
de Ciutadella condemna les actuacions dels manifestants que van participar en la «Marxa per la
Llibertat» produïdes al marge de la normativa que regula el legítim dret de manifestació i llibertat
d’expressió emparades per la Constitució»; i proposa que s’elimini la resta del paràgraf.
En el punt segon proposa que s’esmeni, en el sentit de suprimir, «el poble català».
En el punt tercer proposa que s’indiquin expressament les forces i els cossos de seguretat, que
són els estatals, autonòmics i locals.
I, finalment, creuen que s’hi hauria d’afegir un punt quart, que seria: «L’Ajuntament de Ciutadella
expressa el seu desig que els governs treballin per garantir la convivència a Catalunya i la
normalització de la vida política a través del diàleg i de l’enteniment, sempre en el marc de la
Constitució.»
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/375355321#t=2h23m16s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/375355321#t=2h25m19s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/375355321#t=2h30m05s), que accepta la
inclusió d’un quart punt a la moció, i també accepta les esmenes als punts segon i tercer d’acord
de la moció. Pel que fa al punt primer, diu que també l’acceptarien, però no entén per què volen
llevar «en cap cas s’ha de consentir que la principal via de comunicació entre els pobles de
Menorca sigui interrompuda»; i troba que ho haurien de mantenir.
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/375355321#t=2h33m24s) amb relació a
l’aclariment de l’esmena que proposen del primer punt.
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/375355321#t=2h34m11s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/375355321#t=2h38m23s)
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Intervé l'alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/375355321#t=2h39m00s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/375355321#t=2h39m07s)
Intervé l'alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/375355321#t=2h41m28s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/375355321#t=2h41m40s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/375355321#t=2h42m00s), que diu que
retira l’esmena al punt primer de la moció si el PP no l’accepta.
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/375355321#t=2h42m10s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/375355321#t=2h42m17s)
Intervé l'alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/375355321#t=2h42m31s), per
aclarir com queden els punts que se sotmeten a votació. El primer punt de la moció queda tal
com es presenta; el segon punt de la moció seria tal com està amb l’esmena del PSIB-PSOE
Ciutadella en el sentit de suprimir «el poble català»; el tercer punt de la moció seria afegir, a
proposta del PSOE, «estatals, autonòmiques i locals» a les forces i cossos de seguretat; i el
punt quart de la moció, que és un punt d’addició, a proposta del PSIB-PSOE Ciutadella, seria:
«L’Ajuntament de Ciutadella expressa el seu desig que els governs treballin per garantir la
convivència a Catalunya i la normalització de la vida política a través del diàleg i de l’enteniment,
sempre en el marc de la Constitució.»
Els quatre punts resultants de la moció que se sotmeten a votació són els següents:
Primer. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella condemna l’alentiment de la circulació i els talls de
trànsit provocats a la carretera general de Menorca pels manifestants que van participar en la
“Marxa per la Llibertat” el diumenge dia 27 d’octubre passat. En cap cas no s’ha de consentir
que la principal via de comunicació entre els pobles de Menorca sigui interrompuda per un
grupuscle de persones que representen una voluntat minoritària dins el conjunt de l’illa i que
coarten la llibertat de moviments de la resta de ciutadans, així com dificulten i obstaculitzen
l’accés a serveis estratègics com són els ports, l’aeroport, l’hospital o els centres de salut, i
entren en riscos de perjudicar greument les persones en els seus desplaçaments o les
urgències mèdiques.
Segon. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella se solidaritza amb les persones que estan patint la
intimidació, la por i els danys personals, materials i morals que es deriven del descontrol i de la
violència que s’han produït durant les darreres setmanes en alguns pobles i ciutats de Catalunya
i, en especial, a Barcelona; així mateix, rebutja els episodis de sabotatge d’infraestructures, en
especial el bloqueig que es va fer de l’estació de trens de Sants i de l’Aeroport de Barcelona,
pels perjudicis ocasionats a milers de ciutadans i, entre ells, molts de menorquins que tenen la
necessitat i el dret d’emprar aquestes infraestructures.
Tercer. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella dona suport a les actuacions duites a terme per les
forces i els cossos de seguretat estatals, autonòmics i locals en el compliment de les funcions
que tenen atribuïdes, per a vetllar per l’ordre públic i la llibertat dels ciutadans, i expressa el seu
desig d’una pacificació real del conflicte, en el marc de la llei i l’ordre constitucional.»
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Quart. L’Ajuntament de Ciutadella expressa el seu desig que els governs treballin per garantir la
convivència a Catalunya i la normalització de la vida política a través del diàleg i de l’enteniment,
sempre en el marc de la Constitució.
Acord
Es fa la votació separada dels quatre punts resultants de la moció.
Se sotmet el primer punt de la moció a votació, que NO S’APROVA per vuit (8) vots a favor
(5 PP i 3 Cs): els del senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la senyora Juana María PONS
TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David BENEJAM
ESCANELLAS, la senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ, el senyor Eudimio José
CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA BAGUR i la senyora Isabel LEÓN
MARTÍNEZ; quatre (4) abstencions de vot (PSIB-PSOE Ciutadella): la senyora Noemí
CAMPS VILLALONGA, el senyor Andreu BOSCH MESQUIDA, la senyora Maria Gràcia
MERCADAL MARQUÈS i la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL; i nou (9) vots en
contra (7 PSM MxM 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 Fàtima ANGLADA AMETLLER i el senyor Sergio
SERVERA MORENO.
Se sotmet el segon punt de la moció esmenat a votació, que S’APROVA per dotze (12) vots a
favor (5 PP, 4 PSIB-PSOE Ciutadella i 3 Cs): els del senyor Antonio Luis JUANEDA
CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER,
el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora María Antonia TALTAVULL
FERNÁNDEZ, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, el senyor Andreu BOSCH MESQUIDA,
la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la senyora Maria Alexandra MOLL
TALTAVULL, el senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA
BAGUR i la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ; i nou (9) vots en contra (7 PSM MxM i 2 UPGxC): 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 Fàtima ANGLADA AMETLLER i el senyor Sergio SERVERA MORENO.
Se sotmet el tercer punt de la moció esmenat a votació, que S’APROVA per dotze (12) vots a
favor (5 PP, 4 PSOE i 3 Cs): els del senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la senyora
Juana María PONS TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David
BENEJAM ESCANELLAS, la senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ, la senyora
Noemí CAMPS VILLALONGA, el senyor Andreu BOSCH MESQUIDA, la senyora Maria Gràcia
MERCADAL MARQUÈS, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, el senyor Eudimio
José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA BAGUR i la senyora Isabel LEÓN
MARTÍNEZ; i nou (9) vots en contra (7 PSM MxM 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 Fàtima ANGLADA AMETLLER i
el senyor Sergio SERVERA MORENO.
Se sotmet el quart punt de la moció a votació, que és un punt d’addició, que S’APROVA per
catorze (14) vots a favor (5 PP, 4 PSIB-PSOE Ciutadella, 3 Cs i 2 UP-GxC): els del senyor
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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 Noemí CAMPS VILLALONGA, el senyor Andreu BOSCH
MESQUIDA, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la senyora Maria Alexandra
MOLL TALTAVULL, el senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume
ANGLADA BAGUR, la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ, la senyora Fàtima ANGLADA
AMETLLER i el senyor Sergio SERVERA MORENO; i set (7) abstencions de vot (PSM MxM):
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 i el senyor Damià MOLL CARDONA.
13. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a les ajudes al camp de Menorca (exp.
2019/011925) (https://vimeo.com/375355321#t=2h45m09s)
La senyora Taltavull Fernández, regidora, dona compte de la moció del Grup Municipal Popular
(PP), de dia 11 de novembre de 2019, amb registre d’entrada telemàtic 021883, de dia 13 de
novembre de 2019, dictaminada d’urgència a la Comissió Informativa Socioeducativa i de
Dinamització Econòmica, en sessió ordinària celebrada el dia 14 de novembre de 2019, amb els
vots favorables del PP (2); i amb les reserves de vot del PSM (2), del PSOE (1) i de Cs (1); i que
diu:
«Atès que el camp de Menorca és una de les economies del sector primari més importants de la
nostra illa, conjuntament amb el turisme, i és el gran oblidat de l’administració, seria bo que tots
reflexionéssim sobre el moment tan complicat que viu el camp a dia d’avui; un del motius és la
insularitat, que arrossegam des de temps immemorials;
Atès que hi ha hagut molts de canvis difícils d’assumir, molta burocràcia, molta competència,
canvis de propietaris -molts d’ells, a dia d’avui, són estrangers- i, per què no, s’ha de fer
referència al canvi climàtic, ja que per al camp el temps és essencial;
Atès que Ciutadella és el municipi on hi ha més llocs de tot Menorca en actiu, des de
l’Ajuntament de Ciutadella hauríem de fer costat a tota la gent que viu del camp, directament o
indirectament, per poder suportar tots els impediments que ja hem mencionat anteriorment;
Atès que les administracions tenen endarrerides les ajudes, moltes de les quals de fa més d’un
any, i són doblers que ja han avançat els pagesos i que corresponen a ajudes que han de rebre;
Atès que tant l’Ajuntament com el Consell Insular tenen les competències de fer net les voreres
dels camins i que cada any, en fer net, es fan enderrosalls i no es deixa en l’estat anterior;
Atès que l’Ajuntament, fa uns anys, tenia un acord amb els pagesos d’arreglar els enderrosalls
que obstaculitzaven els camins que pertanyen al municipi i a causa que molts dels enderrosalls
no els produeixen els pagesos sinó gent externa a ells;
Per tot açò,
El Grup Popular presenta la següent Proposta d’acord:
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Primer. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern Balear perquè es paguin totes les
ajudes endarrerides al sector del camp dins el 2019.
Segon. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella acorda que es prenguin les mesures necessàries
per arreglar els enderrosalls dels camins rurals del municipi de Ciutadella.
Intervencions
Intervé l'alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/375355321#t=2h53m09s), que
proposa una esmena al punt segon de la moció que digui: «El Ple de l’Ajuntament insta les
administracions competents (Consell Insular, Govern Balear, FOGAIBA...) per obrir línies d’ajuts
per mantenir i millorar totes les parets seques del terme de Ciutadella o de Menorca.
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/375355321#t=2h57m28s)
Intervé la senyora Taltavull Fernández (https://vimeo.com/375355321#t=2h58m00s)
Intervé l'alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/375355321#t=2h58m35s) per dir
que votaran a favor del segon punt de la moció si posen aquest redactat: «Que el Ple de
l’Ajuntament insti FOGAIBA a tornar a obrir les línies d’ajuts per a les parets seques».
Intervé la senyora Taltavull Fernández (https://vimeo.com/375355321#t=2h59m08s) per a dir
que accepta l’esmena del segon punt de la moció a proposta del PSM Més per Menorca.
Intervé l'alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/375355321#t=2h59m13s), per a
aclarir l’esmena al segon punt de la moció, que quedaria així: «El Ple de l’Ajuntament de
Ciutadella insta FOGAIBA a tornar a obrir les ajudes per aixecar enderrossalls i per al
manteniment de les parets seques de Menorca i de Ciutadella».
Intervé la senyora Taltavull Fernández (https://vimeo.com/375355321#t=2h59m31s)
Intervé l'alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/375355321#t=2h59m49s), per a
tornar a aclarir l’esmena al segon punt de la moció que, finalment, quedaria així: «El Ple de
l’Ajuntament de Ciutadella insta FOGAIBA a obrir noves línies d’ajuts per arreglar o per eixermar
els camins, i per aixecar els enderrossalls i mantenir les parets seques».
Els punts de la moció que se sotmeten a votació, una vegada esmenat el punt segon, són els
següents:
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern Balear perquè paguin totes les
ajudes endarrerides al sector del camp dins el 2019.
Segon. El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta FOGAIBA a obrir noves línies d’ajuts per
arreglar o per eixermar els camins, i per aixecar els enderrossalls i mantenir les parets seques.
Acord
Se sotmet la moció a votació, amb l’esmena en el punt segon, que S’APROVA per unanimitat
(21 vots a favor).
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14. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre el repartiment dels fons de l’impost de
turisme sostenible (exp. 2019/011897) (https://vimeo.com/375355321#t=3h00m46s)
El senyor Juaneda Cabrisas, portaveu, dona compte de la moció del Grup Municipal Popular
(PP), de dia 11 de novembre de 2019, amb registre d’entrada telemàtic 021885, de dia 13 de
novembre de 2019, dictaminada d’urgència a la Comissió Informativa Socioeducativa i de
Dinamització Econòmica, en sessió ordinària celebrada el dia 14 de novembre de 2019, amb els
vots favorables del PP (2); i amb les reserves de vot del PSM (2), del PSOE (1) i de Cs (1); i que
diu:
«El passat mes de maig el Govern de les Illes Balears va aprovar el Pla Anual d'Impuls del
Turisme Sostenible per al 2019, i va aprovar una convocatòria d’ajuts, oberta a la presentació de
projectes per part dels ajuntaments, entre d’altres institucions.
Els ajuntaments van fer un esforç tècnic, pressupostari, humà i de celeritat molt important per
elaborar els projectes que es van presentar amb les màximes expectatives d'aconseguir millores
importants per als seus municipis, i dintre de les exigències establertes pel Govern. Es van
presentar en temps i forma un total de 36 projectes amb propostes destinades a millorar les
infraestructures, el producte turístic, el paisatge, etc.
El passat 29 d’octubre va tenir lloc la Comissió d’Impuls de Turisme Sostenible l’objectiu de la
qual era decidir quins dels projectes presentats per les diferents administracions serien finançats
a càrrec del Fons de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS), també conegut com ecotaxa, recaptat
el 2019.
La resolució de la Comissió va ser aprovar l’adjudicació dels fons a 68 projectes per un import
total de 104,9 milions d’euros, i ho va fer amb els vots en contra de la Federació d’Entitats Locals
de les Illes Balears (FELIB), el GOB, Amics de la Terra i ARCA, i l’abstenció de CAEB, el Consell
de Eivissa i el Consell Agrari.
Van ser exclosos la totalitat dels 36 projectes presentats pels municipis de Menorca, i es posà de
manifest, una vegada més, que el Govern de les Illes Balears no tenia cap intenció de valorar i
donar resposta a la feina feta i a les necessitats municipals.
Aquest és el tercer any consecutiu que el repartiment dels fons de l’impost de turisme sostenible
pràcticament exclou el municipalisme, a més de constatar-se que el procés d’elecció dels
projectes que se subvencionen ha estat mancat de transparència i de consens.
D’altra banda, s’observa que projectes que ja tenien partida pressupostària ordinària als
pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o que havien de ser finançats pel
Govern central, han obtingut fons de l’ITS, com ara el Conservatori de Maó o l’Escola
d’Hostaleria a l’antiga Estació Marítima de Ciutadella; i tot açò sense una explicació, ni
justificació jurídica ni tècnica, i amb la conseqüent pèrdua de finançament, que ja es tenia
consignat i assumit.
És important tenir clar que els municipis són les administracions que més esforç econòmic han
de fer per mantenir les infraestructures i els serveis que afavoreixen precisament el foment i
l'impuls del turisme a les Balears, i on es generen els ingressos de l’ITS.
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Davant la situació actual, el Partit Popular reitera la seva la defensa del municipalisme i del
turisme, i presenta les següents propostes d’acord:
Primer. L’Ajuntament de Ciutadella de Menorca insta el Govern de les Illes Balears a deixar
sense efecte l'acord de la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible i que es faci una nova
proposta de repartiment dels fons de l’impost tenint en compte els projectes municipals.
Segon. L’Ajuntament de Ciutadella de Menorca insta el Govern de les Illes Balears a la
modificació del sistema de distribució dels ingressos obtinguts amb l'impost de turisme
sostenible, amb un altres criteris de repartiment i donant un major pes als municipis dins de la
Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible.
Tercer. L’Ajuntament de Ciutadella de Menorca insta el Govern de les Illes Balears perquè, en
cas que la proposta aprovada segueixi endavant, es faci càrrec dels costos que han tingut els
ajuntaments per a la redacció dels projectes no aprovats.»
Intervencions
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/375355321#t=3h03m14s), que proposa
esmenes als punts d’acord 1 i 2 de la moció. En el primer punt l’esmena seria substituir: «deixar
sense efecte» per «revisar»; i hi voldrien afegir: «i insulars» després de «tenint en compte els
projectes municipals». I, en el segon punt d’acord, l’esmena seria afegir: «i als consells
insulars», després de «donant un major pes als municipis».
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/375355321#t=3h06m30s)
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/375355321#t=3h07m05s) per a dir que
s’accepten les esmenes i que es retira el punt tercer.
Intervé l'alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/375355321#t=3h07m15s)
Els punts que se sotmeten a votació, una vegada esmenats els punts primer i segon pel PSIBPSOE Ciutadella (el tercer punt es retira), són els següents:
Primer. L’Ajuntament de Ciutadella de Menorca insta el Govern de les Illes Balears a revisar
l'acord de la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible, i que es faci una nova proposta de
repartiment dels fons de l’impost tenint en compte els projectes municipals i insulars.
Segon. L’Ajuntament de Ciutadella de Menorca insta el Govern de les Illes Balears a la
modificació del sistema de distribució dels ingressos obtinguts amb l'impost de turisme
sostenible, amb un altres criteris de repartiment, i donant un major pes als municipis i als
consells insulars dins de la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible.
Acord
Se sotmet la moció esmenada a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
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15. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) sobre el protocol d’actuació per la
regulació
del
trànsit
a
les
escoles
(exp.
2019/011891)
(https://vimeo.com/375355321#t=3h08m02s)
La Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, amb la prèvia votació de la seva
inclusió en l’ordre del dia per urgència, aprovada per unanimitat, en sessió ordinària celebrada el
15 de novembre de 2019, va dictaminar la moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb
registre d’entrada telemàtic 021886, de dia 13 de novembre de 2019, amb 1 vot a favor (Cs); i 6
reserves de vot (PSM, PSOE, GxC i PP).
El senyor Anglada Bagur, portaveu del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), posteriorment, va
presentar la moció esmenada mitjançant registre d’entrada telemàtic 022141, de dia 15 de
novembre de 2019, i de la qual en dona compte al Ple, i que diu:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
La instrucció de servei número 09/10, de data del 30-09-2010, sobre el protocol d’actuació
per la regulació del trànsit en horari d’entrada i de sortida escolar fet per l’inspector en cap en
la data abans mencionada, diu textualment: “Als únics efectes d'establir un protocol per millorar el
correcte compliment de les funcions que s’han de dur a terme per part dels membres del Cos encarregats de la
regulació del trànsit a l’entrada i la sortida dels menors en horari escolar, se’ls proporcionen una sèrie de normes
específiques, d’obligat compliment, per desenvolupar aquestes tasques i perquè la seva estructura i el funcionament
serveixin per homogeneïtzar l'actuació de tots els membres d'aquesta plantilla. Els col·legis, el punt on s’han de
cobrir els punts de prevenció i l’ordre de prioritat en què s’han de cobrir són:
1. Col·legi VERGE DEL TORO, pas de vianants més pròxim a la porta de sortida.
2. Col·legi PERE CASASNOVAS, pas de vianants de l’avinguda Palma de Mallorca, just a la cruïlla amb el Camí
Vell.
3. Col·legi JOAN BENEJAM, pas de vianants de davant el col·legi.
4. Col·legi MARGALIDA FLORIT, pas de vianants de davant el col·legi.
5. Col·legi XIPELL, pas de vianants de l’avinguda Jaume I el Conqueridor amb la cruïlla amb el carrer de Sor
Águeda.
6. Col·legi PINTOR TORRENT, pas de vianants de davant el col·legi.
7. Col·legi CONSOLACIÓ, pas de vianants al Camí de Maó, cruïlla amb el carrer Orient.
8. Col·legi SALESIANS, pas de vianants al carrer Maria Auxiliadora.
Una vegada coberts els punts descrits amb anterioritat i, en el cas de l'existència d'un contingent major d'agents, es
procedirà a cobrir, seguint aquest ordre de prioritat, els següents emplaçaments:
1. Col·legi VERGE DEL TORO, pas de vianants més pròxim al pàrquing ubicat a la confluència dels carrers de la
Pau amb Sevilla i Josepa Rossinyol.
2. Col·legi PERE CASASNOVAS, entrada i sortida del pàrquing ubicat a l’av. Palma de Mallorca, just a la cruïlla amb
el Camí Vell.
3. Col·legi JOAN BENEJAM, pas de vianants de davant el banc BBV (ara BBVA).
4. Col·legi MARGALIDA FLORIT, pas de vianants alternatiu a l’entrada del col·legi.
5. Col·legi PINTOR TORRENT, pas de vianants de l’entrada al col·legi al carrer de la Mare Molas.

A l'expedient 9731/2018, de data 16 del novembre, s’informa a un centre educatiu de
Ciutadella que actualment s’ha de donar cobertura a un total de vuit col·legis, però que,
malauradament, no hi ha efectius per atendre’n la totalitat, per la qual cosa es prioritzen
aquestes cobertures d’acord amb les particularitats i la disponibilitat d’efectius.
En data del 10-10-2019 el cap de Policia ens informava, via correu electrònic, del següent:
“En primer lloc, el protocol de prioritats per cobrir els punts d'escola està vigent des de l’any 2010, si bé no varia
gaire de l'anterior que hi havia. El problema és la manca d'efectius reals de policies de servei i, per tant, el
nombre real de col·legis que podem cobrir. Tal com deim, hi ha 8 col·legis que hauríem de cobrir amb prevenció
escolar, però la realitat és que de servei sols hi ha entre 4 i 5 funcionaris. A més a més, per poder cobrir qualsevol
emergència que pogués sorgir durant aquest temps hi hem de destinar les unitats reactives amb parella i, per tant, el
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primer que feim es cobrir els més perillosos, que són av. Palma de Mallorca i c. de la Pau. Si tenim més personal, el
destinam a la resta de col·legis per ordre de prioritats”.

També el regidor de Mobilitat, textualment, en data del 30-10-2019, a resposta d’un missatge
de correu nostre, ens escrivia:
“Efectivament, existeix una instrucció de servei que data del 2010 i que estableix l'ordre de prioritat i el protocol a
l'hora de regular el trànsit a l'entrada i a la sortida de les escoles. T'adjunt el document (ja el tenc)… Com ja et va
contestar, crec, l'inspector en cap de Policia (ho he llegit abans), evidentment el criteri de servei, bé i estar
condicionat pel nombre d'efectius de Policia, que ha anat minvant amb el pas dels anys i que esperam començar
a revertir ja des d'enguany amb l'oferta pública prevista per a enguany (4 policies més, i la que intentarem preveure
pressupostàriament per a l'any que ve i els successius)… Ara mateix, la situació del Cos de Policia permet donar
compliment a la instrucció de servei als 5 primers col·legis de la llista de forma habitual; i el sisè sol ser
Consolació, ja que Pintor Torrent disposa d'elements, com bandes reductores i pas elevat, i, en aquest sentit, el
Camí de Maó presenta més dificultats de trànsit… Amb relació a açò, Pintor Torrent té pas elevat i gual, com et
coment. Quant a Calós, des de fa unes setmanes i després de reunir-me amb la directora (jo també hi vaig rallar),
també es va valorar i decidir, per la Comissió de Mobilitat, fer algunes actuacions, a partir de la reunió que vam tenir
amb la directora del centre. Com que ara mateix no és viable destinar un policia al carrer de Maria Auxiliadora per a
regular el trànsit, d'un carrer que tanmateix és secundari, sí que, emperò, treballam amb l'escola per solucionar
algunes coses que ens han demanat. Verge del Toro també té gual, i Consolació...”.

Per tots aquests fets fins ara explicats, el Grup Municipal de Cs Ciutadella presenta la
següent
MOCIÓ:
Atès que no s’arriba a complir totalment amb l’acordat segons la instrucció de servei número
09/10 de data del 30-09-2010 sobre el protocol d’actuació per a la regulació des trànsit
d’horari d’entrada i de sortida escolar; és a dir, que només es cobreixen habitualment (segons
el regidor de Mobilitat) 5 o 6 dels 8 col·legis que es consideren a la instrucció de servei aquí
esmentada, deixant-ne habitualment 2 o 3 sense aquesta cobertura policial a les hores de
més trull de fillets en els exteriors de les escoles; INSTAM:
1) A planificar un sistema per garantir que es dugui a terme la regulació de trànsit a l’hora
d’entrada i de sortida d’alumnes a tots els centres escolars de Ciutadella, i a organitzar el
dispositiu i el nombre d’efectius necessaris, sempre amb criteris d'objectivitat, per mor de
l’afluència del trànsit, les característiques del carrer, etc.
2) Perquè quan sigui la Policia Local, com succeeix a l'actualitat, qui realitzi aquestes
funcions de regulació de trànsit a l’hora d’entrada i de sortida d’alumnes i, a mesura que
aquest cos cobreixi vacants i disposi de més efectius al carrer per intentar donar servei de
regulació del trànsit a tots els centres de Ciutadella, demanam que es prioritzi durant el
període escolar i, amb la prèvia negociació, la presència d'efectius policials al torn de matí,
per respectar la recomanació de fer el servei en parelles a les ubicacions i situacions que així
ho recomani la direcció executiva del Cos.»
Intervencions
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/375355321#t=3h13m52s), que vol deixar
constància de la predisposició del senyor Jaume Anglada de reconsiderar reformular els punts
als quals instava a la primera moció, que va registrar acceptant les modificacions que li va
proposar, i que han donat com a resultat l’acceptació dels punts que porta avui a votació, que
van en consonància amb les recomanacions tècniques de la Direcció del Cos.
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/375355321#t=3h15m35s)
44

Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/375355321#t=3h16m00s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/375355321#t=3h18m32s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/375355321#t=3h19m50s)
Acord
Se sotmet la moció esmenada a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
16. Precs i preguntes (https://vimeo.com/375355321#t=3h21m00s)
Es dona compte dels precs i de les preguntes següents:
Precs
1. Prec del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic 020681 de
dia 28 d’octubre de 2019: (https://vimeo.com/375355321#t=3h21m08s)
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Amb data del 23 d’octubre de 2019, es produïa un fet trist, com és el fet que un arbre,
concretament un garrover dels plantats a la plaça d’Artrutx, caigués, tal com mostren les
imatges que presentam adjuntes, i que es pot corroborar per les xarxes socials i els mitjans
d’informació; fruit, a part del vent que bufava aquell dia, també de l’estat en què es trobava:
podrit de rel, com demostren les imatges adjuntes. Pensam que és curiós, perquè es tractava
d’un dels tres garroves joves que es van sembrar fa pocs anys. A més, hi va haver la mala
sort que va caure just damunt del banc de llenya del costat, i l’impacte, pensam, va rompre
una de ses tires per reposar-hi s’esquena (foto adjunta).
També es pot apreciar (mitjançant una altra foto adjunta) a la mateixa plaça com l’arbre del
costat (un garrover vell) té la pastereta ben plena d’aigua, la qual cosa podria afectar que en
un futur li pugui passar el mateix que li ha passat a l’arbre del costat i que ha caigut, ja que
un excés d’aigua, sigui de pluja o de rec, pot fer malbé tot l’arbre.
Aprofitant aquest prec, i sense sortir de la plaça d’Artrutx, també presentam adjunta una foto
on es pot comprovar que als bancs de llenya (als vuit que hi ha), mai es va acabar
d’enrajolar-hi davall, la qual cosa acaba donant un aspecte inacabat i deixat que no es mereix
una plaça tan cèntrica i important com és la d’Artrutx, ni cap altra plaça de Ciutadella.
PREC
Per tots els motius aquí explicats i il·lustrats, des de Ciutadans Ciutadella instam l’equip de
Govern que, com més prest millor, dugui a terme les següents quatre accions dins la plaça
d’Artrutx:
1a) Baratar el garrover que es va haver d’endur la Brigada (com mostren les imatges), per un
de sa.
45

2a) Arreglar el banc que va patir el petit (per sort) desperfecte, creim que degut a la caiguda
de l’arbre damunt.
3a) Comprovar l’estat en què es troben els restants set garrovers, a fi d’evitar que pugui
tornar a passar que, per raons meteorològiques o per corcat o podrit, qualcun d’aquells
també caigui, amb el consegüent perill per als vianants que açò comporta.
4a) Enrajolar el davall dels vuit bancs de la plaça amb les mateixes rajoles que en el seu
moment es van posar arreu de tota la plaça.
-Aquest document ve amb 9 fotos adjuntesJaume Anglada Bagur
Portaveu de C’s a l’ Ajuntament de Ciutadella»

Intervencions
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/375355321#t=3h23m35s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/375355321#t=3h25m30s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/375355321#t=3h26m19s)
2. Prec del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 021751 de dia
12
de
novembre
de
2019,
que,
traduït
del castellà
al
català,
diu:
(https://vimeo.com/375355321#t=3h27m24s)
El present prec es refereix als desperfectes en el paviment de pedra de formigó per possible
enfonsament de la base de suport, i a altres deficiències en voravies i carrers, que es
repeteix en diversos punts de la ciutat, com per exemple a les següents, amb caràcter
indicatiu i no exhaustiu:
- Carrer de Sant Pere d’Alcántara
- Carrer del Santíssim
Vesins de Ciutadella ens han informat que el lamentable estat del paviment ha provocat la
caiguda de diversos ciutadans.
L'anteriorment manifestat queda reflectit en les fotografies que s'adjunten a aquest prec:
Aquests desperfectes en el paviment de pedra de formigó deterioren clarament la imatge del
nucli històric de Ciutadella, la qual cosa no hauria de succeir, i suposen un perill de caigudes i
danys, especialment a persones grans, la qual cosa ja s'ha produït diverses vegades.
Pels motius abans referits SOL·LICITAM a l’Ajuntament de Ciutadella que procedeixi a
reparar el paviment de pedra de formigó, i altres deficiències en voravies i carrers, no només
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en les zones referides a l'inici del present prec, sinó també de tots aquells carrers que es
troben en idèntica situació.
Blanca de Olivar
Regidora del Partit Popular
Intervencions
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/375355321#t=3h28m54s)
Intervé la senyora de Olivar Oliver (https://vimeo.com/375355321#t=3h29m39s)
3. Precs del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 022224 de dia
18 de novembre de 2019: (https://vimeo.com/375355321#t=3h29m43s)
3.1. Prec sobre la zona de Santandria:
«Alguns vesins del nostre municipi ens han fet arribar diverses peticions sobre la situació de la
zona de Santandria, i per açò presentam aquests precs:
1. Hi ha un pi, que és dins una propietat privada, però, com es pot observar a la fotografia, ha
caigut i s’aguanta amb una farola, i està ben damunt la via pública; i açò suposa un perill per als
vianants que passen per allà.
2. A la zona de la banda dreta des Pinaret, les marques viàries i els aparcaments estan
esborrats pel pas del temps.
3. A la carretera de Ciutadella a Santandria hi ha bastants d’arbres morts fa més d’un any.
Per aquests motius, SOL·LICITAM que repintin les marques viàries a la zona del costat des
Pinaret; que se solucioni de manera urgent (ara que ja fa mal temps), per tal que no caigui el pi;
i, per altra banda, que se sol·liciti al Consell que reposi els arbres que estan morts a la carretera.
Ciutadella, 18 de novembre de 2019
JOAN BENEJAM ESCANELLAS
Regidor del Grup del Partido Popular»
Intervencions
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/375355321#t=3h31m06s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/375355321#t=3h31m54s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/375355321#t=3h32m23s)
Intervé l'alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/375355321#t=3h33m55s)
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3.2. Prec sobre màquines parquímetres: (https://vimeo.com/375355321#t=3h34m10s)
«Des del mes de juny, l’Ajuntament té noves màquines de parquímetre, en haver substituït les
antigues, que ja estaven obsoletes.
Hem pogut observar que ja hi ha màquines a les quals no funciona el pagament amb targeta de
crèdit, i hi ha un cartell que indica que està “fora de servei” el sistema de targetes.
Per la informació que tenim, sembla que a dia d’avui l’equip de govern no sap a qui i on ha de
comprar els recanvis de les màquines. Sembla que aquest tema hauria d’haver quedat clar a la
contractació d’aquest servei i/o del subministrament de les màquines.
Resulta sorprenent i crida l’atenció que l’Ajuntament s’hagi gastat amb cada màquina 9.000 €
per tenir un software modern i donar més prestacions, i resulti que les màquines estan fent la
meitat de les prestacions que haurien de fer.
Per aquests motius, SOL·LICITAM que posin com més prest millor les màquines en
funcionament correctament i amb totes les prestacions, i que s’aclareixi qui ha de posar els
recanvis.
Ciutadella, 18 de novembre de 2019
Juana Mari Pons Torres
Regidora del Grup del Partido Popular»
Intervencions
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/375355321#t=3h35m53s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/375355321#t=3h39m56s)
4. Prec del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic 022264 de
dia 19 de novembre de 2019: (https://vimeo.com/375355321#t=3h51m00s)
«CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA presenta el següent PREC davant l’Ajuntament
de Ciutadella de Menorca en el Ple de dia 21-11-2019 de la corporació municipal.
Ens han fet arribar reiterades queixes dels veïns de la plaça Sant Antoni i dels voltants,
relacionades amb els contenidors de reciclatge soterrats, que, segons els veïns, fa ja un any i
mig que no funcionen (com es pot veure a una de les fotografies que s’adjunten).
Tot aquest temps hi ha hagut unes planxes de ferro en terra tapant els forats on anaven els
contenidors soterrats, i un tancat metàl·lic amb un contenidor de paper i cartó i un contenidor de
plàstic situats a la part baixa de la voravia de la citada plaça.
És important dir que, a part d’oferir un aspecte lleig i brut a aquesta plaça tan polida que té
Ciutadella, amb un dels edificis amb més història del nostre poble, com es l’Hospital Municipal,
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on els nostres grans, familiars i visitants passegen, tenir aquestes vistes d’una tanca que fa nosa
durant ja fa molts de mesos no és donar molt bon exemple.
Des del nostre grup municipal, atès que durant un any i mig aquest equip de govern no ha
solucionat la situació, hem de dir que aquest temps és suficient per poder instal·lar novament
aquests contenidors de reciclatge soterrats.
(ES PRESENTEN FOTOGRAFIES ADJUNTES)
Per aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans:
1) Instam l’equip de govern a reparar i/o substituir els contenidors soterrats de reciclatge de la
plaça Sant Antoni amb la major urgència possible, degut a la problemàtica que suposa per als
veïns i ciutadans.
2) Si no han previst una partida pressupostària per a la compra i la instal·lació dels contenidors,
instam l’equip de govern a incloure dins el pressupost de 2020 la compra i la instal·lació dels
contenidors de reciclatge soterrats de la plaça Sant Antoni.
Isabel León Martínez (Regidora Cs)»
Intervencions
Intervé el senyor Cardona Mir (https://vimeo.com/375355321#t=3h52m48s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/375355321#t=3h54m04s)
Intervé el senyor Cardona Mir (https://vimeo.com/375355321#t=3h54m28s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/375355321#t=3h54m50s)
5. Prec del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic 022266 de
dia 19 de novembre de 2019, que, traduït del castellà al català, diu:
(https://vimeo.com/375355321#t=3h41m06s)
En el Ple de maig del 2018, UPCM va presentar un prec en el qual instava l'equip de govern
a eliminar i controlar els abocaments que es troben escampats per diferents punts del camí
de Son Morell, i a la millora del camí, a causa del lamentable estat en què es trobava. Si en
aquelles dates el regidor d'UPCM Joan Triay descrivia el camí com un rocòdrom horitzontal
on la vegetació envaïa l'asfalt, els puc assegurar que en l'actualitat el seu estat és molt pitjor.
Després d'un any i mig, no sols no s'han eliminat ni controlat els abocadors, sinó que fins i tot
han proliferat més punts d'abocaments incontrolats a la zona. El camí continua presentant
clots i forats en gran part del traçat, i són perillosos per a la circulació, com es pot observar
en les diferents fotografies adjuntes.
Instam l'equip de govern a eliminar i controlar definitivament els abocadors incontrolats que
es troben a la zona del camí de Son Morell.
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Instam l'equip de govern a exercir la competència pròpia que té assignada en matèria
d'infraestructura viària l'Ajuntament de Ciutadella, d'acord amb el que estableixen els articles
25.2.d i 26.1.a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. I, en
conseqüència, prestar adequadament el servei obligatori de pavimentació de les vies
públiques, i assegurar l'asfaltatge, la reparació i el manteniment del paviment del camí de
Son Morell.
Eudimio Carrasco González
Ciutadans
Intervé el senyor Cardona Mir (https://vimeo.com/375355321#t=3h42m56s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/375355321#t=3h43m39s)
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/375355321#t=3h46m41s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/375355321#t=3h47m29s)
Intervé el senyor Cardona Mir (https://vimeo.com/375355321#t=3h48m15s)
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/375355321#t=3h49m08s)
Intervé l'alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/375355321#t=3h49m37s)
6. Prec del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic 022267 de
dia 19 de novembre de 2019, que, traduït del castellà al català, diu:
(https://vimeo.com/375355321#t=3h55m25s)
Des de fa un temps, l'equip de govern va reduir l'atenció presencial i de telefonia de l'Àrea
d'Urbanisme en un 40 %, amb la qual cosa només és accessible per a la ciutadania els
dilluns, dimarts i dijous de 9 a 14 hores. Aquests dies són els únics dies en què els ciutadans
poden establir comunicació, ja sigui per via telefònica o presencial, amb el departament
esmentat.
És per açò que exposam el següent:
1. Els dies en què el Departament d'Urbanisme presta servei d'atenció resulten insuficients,
ateses l'alta demanda d'atenció dels ciutadans a l’àrea esmentada i la necessitat d'una
resposta ràpida.
2. A més, en aquells dies en què el servei hauria de romandre accessible a la ciutadania
contactar amb el departament via telefònica resulta una cadena de tràmits i de remissions
d'una àrea a una altra que no porten enlloc, i es presta així un servei insuficient i poc
resolutiu.
En definitiva, la reducció esmentada, juntament amb el deficient funcionament del servei en
l'horari d'atenció, produeix abundants queixes per part de la ciutadania que mereixen solució.
Instam l'equip de govern a:
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• Restablir l'horari presencial al ciutadà.
• Subsidiàriament, que els dimecres i divendres almenys s'atengui el telèfon des de l'Àrea
d'Urbanisme, i se resolguin les qüestions més senzilles i rutinàries que plantegen els
ciutadans.
• Prestar servei telefònic als ciutadans dilluns, dimarts i dijous.
Eudimio Carrasco González
Ciutadans
Intervé el senyor Fiol Benjam (https://vimeo.com/375355321#t=3h56m58s)
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/375355321#t=3h59m06s)
Intervé l'alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/375355321#t=4h00m22s)
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/375355321#t=4h00m30s)
Intervé l'alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/375355321#t=4h00m48s)
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/375355321#t=4h01m02s)
Intervé l'alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/375355321#t=4h01m09s)
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/375355321#t=4h01m15s)
Intervé l'alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/375355321#t=4h01m27s)
Preguntes (https://vimeo.com/375355321#t=4h01m39s)
1. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), de dia 11 de novembre de 2019, amb
registre d’entrada telemàtic 021995, de dia 14 de novembre de 2019:
(https://vimeo.com/375355321#t=4h01m47s)
«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
Ple de la corporació que se celebrarà el dijous 21 de novembre de 2019.
Preguntes relatives al Reglament orgànic municipal:
En reiterades ocasions s’ha posat de manifest que el Reglament orgànic municipal d’aquest
ajuntament té serioses mancances per a respondre a les necessitats i a la voluntat dels diferents
grups polítics i membres de la corporació per a desenvolupar la seva activitat.
No s’ajusta a la Llei 3/2017, de 7 de juliol, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, per introduir mesures de transparència i
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participació, normativa en matèria de règim local actualment en vigor, per la qual cosa se’n fa
necessària la revisió, l’actualització i l’adaptació.
Per açò, plantejam les preguntes següents:
Considera l’equip de govern que el Reglament orgànic municipal respon a les necessitats amb
què es troba avui en dia l’activitat d’aquest ajuntament?
Ha duit a terme, o té previst fer-ho a curt termini, una revisió del Reglament orgànic municipal
per tal d’adaptar-lo a la realitat actual i a la normativa en vigor en matèria de règim local?
Si ho ha fet, quin és el resultat d’aquesta revisió i quines mancances ha posat de manifest?
Quines previsions té l’equip de govern per a dur a terme la modificació del Reglament orgànic
municipal pel que fa a terminis, procediment, participació?
Ciutadella de Menorca, 11 de novembre de 2019
La regidora del Grup del Partit Popular
Blanca de Olivar Oliver»
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/375355321#t=4h02m56s)
2. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), de dia 14 de novembre de 2019, amb
registre d’entrada telemàtic 022231, de dia 18 de novembre de 2019:
(https://vimeo.com/375355321#t=4h04m51s)
«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
Ple de la corporació que se celebrarà el dijous 21 de novembre de 2019.
Preguntes relatives a l’apagada elèctrica
Dia 15 de novembre del 2108, en aquest plenari es van dur a debat i a aprovació tres mocions
referents a l’apagada que vam patir la majoria de menorquins i, especialment, els nostres
conciutadans, que van estar 56 hores a les fosques. En aquelles mocions es van adoptar, per
unanimitat, diferents acords.
Per açò, plantejam les preguntes següents:
1. Finalment, es construirà un segon enllaç elèctric entre Menorca i Mallorca?
Coneix l’equip de govern quines previsions existeixen en aquest sentit?
2. Un any després, han oferit cap infraestructura o mitjans necessaris per evitar més apagades?
3. Saben si Red Eléctrica de España ha garantit d’ofici els descomptes en la facturació dels
consumidors? Quines gestions ha fet l’equip de govern en aquest sentit?
4. En el Pla de contingència que ha redactat el Consell Insular, s’han recollit o tingut en compte
tots els punts de l’acord de Ple de dia 15 de novembre de 2018?
5. Saben si el Govern ha aprovat les línies d’ajut per fer front a les pèrdues que han sofert els
afectats per la interrupció del subministrament elèctric?
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6. Quantes ajudes van tramitar des de l’Ajuntament?
7. Saben si algú ha cobrat cap ajuda del Govern per aquest concepte? Si es que sí, quantes?
8. Ha informat la Conselleria de Territori, Mobilitat i Energia sobre el termini que tenen previst per
a la instal·lació de grups alternadors amb sistema d’emmagatzematge d’energia a les
subestacions des Mercadal i de Ciutadella?
Ciutadella de Menorca, 14 de novembre de 2019
La regidora del Grup del Partit Popular
Juana Mari Pons Torres»
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/375355321#t=4h05m39s)
3. Preguntes del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic
022255, de dia 18 de novembre de 2019, que, traduïdes del castellà al català, diuen:
(https://vimeo.com/375355321#t=4h12m23s)
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta les preguntes següents a l'Ajuntament
de Ciutadella de Menorca, perquè puguin ser contestades en el Ple de dia 21-11-2019
de la corporació municipal:
Els vesins del carrer de sa Pedrera de la urbanització de Cala en Blanes ens fan arribar
queixes sobre el mal estat del carrer a causa de les obres realitzades en el clavegueram i la
connexió d'aigua de la zona, que estan sense acabar des de fa mesos i no disposam
d'informació sobre els motius que n’han propiciat el retard.
1a En quines dates van començar les obres del carrer de sa Pedrera de la urbanització de
Cala en Blanes?
2a En quines dates es van paralitzar les obres del carrer de sa Pedrera de la urbanització de
Cala en Blanes?
3a Quan tenen previst finalitzar les obres del carrer de sa Pedrera de la urbanització de Cala
en Blanes?
(Es presenten adjuntes tres fotografies)
Eudimio Carrasco González
REGIDOR DE C’s
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/375355321#t=4h12m53s)
4. Preguntes del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic
022256, de dia 19 de novembre de 2019: (https://vimeo.com/375355321#t=4h13m49s)
«CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA presenta les següents preguntes a
l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca perquè siguin contestades al Ple de dia 21-11-2019 de la
corporació municipal.
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Degut al fet que els veïns dels carrers Santa Bàrbara, August Otto, Quintana de Mar, Ciutat de
l’Alguer... ens han fet arribar les seves queixes pel que fa a l’aspecte de deixadesa a la neteja
dels carrers abans citats, concretament, ens informen que a les voravies hi ha herbes que surten
de les rajoles i no es lleven:
1) Qui és el responsable de fer el desbrossament d’aquestes herbes? Quina empresa fa
aquestes tasques?
2) Cada quant de temps es fa el desbrossament de les voravies del municipi?
3) Té aquest equip de govern algun registre o full de ruta de les actuacions de desbrossament
que s’han fet durant l’any 2019?
4) Si és així: ens pot fer arribar una còpia del registre o full de ruta? Si no és així: de quina
manera controla aquest equip de govern que la feina de desbrossar les herbes es faci?
(ES PRESENTEN FOTOGRAFIES ADJUNTES)
Pel que fa a la poda d’arbres del nostre municipi:
1) Quants efectius de la Brigada Municipal hi ha per dur a terme aquesta tasca de poda d’arbres
en aquests moments?
2) Aquest equip de govern té un full de ruta dels carrers de Ciutadella on es va podar durant
l’any 2019 ? Si es així, ens podria donar una còpia del full de ruta del passat any?
3) Té aquest equip de govern un full de ruta dels carrers on s’ha de podar el 2020? Si és així,
ens en podria donar una còpia ?
Isabel León Martínez (Regidora CS)»
Intervencions a les preguntes que fan
(https://vimeo.com/375355321#t=4h14m12s)
Intervencions
a
les
preguntes
que
(https://vimeo.com/375355321#t=4h14m43s)

fan

referència

a

referència

la

neteja

a

la

de

poda

carrers
d’arbres

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
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l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, i es troba allotjat per a la seva comprovació de
signatures a: https://drive.google.com/open?id=1Q4uumxoYqbxZ5DBUpgkufAEDE-briBv7
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s’indiquen, aquests es reprodueixen a la
plataforma Vimeo.
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