Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 3/2020
Caràcter: extraordinari
Dia: 14 de maig de 2020
Hora: de 19 a 20.30 h en primera convocatòria
Lloc: Sala d’Alcaldia, de forma telemàtica
Assistents
Alcaldessa presidenta:

Sra. Joana Gomila Lluch

(PSM MxM)

3r tinent d’alcalde:
4a tinenta d’alcalde:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
1a tinenta d’alcalde
Regidor:
Regidora:
Regidora:
2n tinent d’alcalde:
Regidora:
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
Sr. Sergio Servera Moreno
Sra. Carla Gener Marquès
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 20-02-2020).
(https://vimeo.com/418850034#t=01m58s)
2. Comunicacions d’Alcaldia. (https://vimeo.com/418850034#t=02m24s)
3. Proposta de ratificació del punt primer d’acord de la Resolució d’Alcaldia número 28,
de dia 27 de febrer de 2020, de modificar les dedicacions parcials de l’Ajuntament
(expedient 2019/006777). (https://vimeo.com/418850034#t=02m35s)
4. Proposta de ratificació de la Resolució d’Alcaldia número 53, de 17 de març de 2020,
d’aprovar el programa temporal de desenvolupament del planejament municipal
(expedient 2020/002243). (https://vimeo.com/418850034#t=06m04s)
5. Proposta d’aprovar inicialment la modificació del pressupost número 4/2020, de
transferència
entre
partides
(expedient
2020/004517).
(https://vimeo.com/418850034#t=07m48s)
6. Proposta d’aprovar inicialment la modificació del pressupost número 5/2020, de
suplement de crèdit i crèdit extraordinari, per a l’aplicació del superàvit.
(https://vimeo.com/418850034#t=11m04s)
7. Proposta d’aprovar les bases i la convocatòria d’ajuts econòmics per a establiments
d’activitats
no
essencials
(expedient
2020/004508).
(https://vimeo.com/418850034#t=15m22s)
8. Proposta d’aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal número 30: taxa
per ocupació de via pública, en el sentit d’afegir-hi una disposició addicional
(expedient 2020/004516). (https://vimeo.com/418850034#t=17m33s)
9. Proposta d’aprovar el Pla de mesures socials i econòmiques, Covid-19 (expedient
2020/004627). (https://vimeo.com/418850034#t=20m01s)
10. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) amb relació al conveni amb ABAQUA del
preu
d’aigua
dessalada
no
subministrada
(expedient
2020/004519).
(https://vimeo.com/418850034#t=50m19s)
11. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) referent a destinar les partides de les
festes de Sant Joan a mesures per pal·liar la crisi (expedient 2020/004098).
(https://vimeo.com/418850034#t=1h05m55s)
12. Proposta d’Alcaldia amb relació a l’escrit de renúncia del senyor Andreu Bosch
Mesquida com a regidor d’aquest ajuntament (expedient 2019/006030).
(https://vimeo.com/418850034#t=1h16m17s)
Desenvolupament de la sessió i acords
El senyor Juaneda Cabrisas demana la paraula per sol·licitar que el Ple guardi un minut de
silenci en memòria i en record de les víctimes del Coronavirus; i diu que és la primera vegada
que es reuneix la corporació des de la declaració de l’estat d’alarma, de l’inici de la crisi. (https://
vimeo.com/418850034#t=00m24s)
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Intervé l’alcaldessa per a dir que
(https://vimeo.com/418850034#t=00m47s)

començaran

amb

un

minut

de

silenci.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari de dia 20-02-2020)
(https://vimeo.com/418850034#t=01m58s)
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 20 de febrer
de 2020).
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/418850034#t=02m24s)
Es fa constar que els regidors han rebut la llista de les comunicacions d’Alcaldia, juntament amb
la convocatòria de la sessió del Ple. A continuació, es transcriu la llista esmentada:
Núm.
ordre

1

2

3

Núm.
expedient

Resolució/
acord

2019/006774

Resolució
Alcaldia

2019/006777

Resolució
Alcaldia

2019/006775

Resolució
Alcaldia

2019/006778

Resolució
Alcaldia

5

2019/006778

Resolució
Alcaldia

6

2020/003103

4

Resolució
Alcaldia

Número

Data

Descripció

26

Modificació de la delegació de competències arran
de la presa de possessió de la regidora senyora
27-02-2020 Carla Gener Marquès del Grup Municipal Unidas
Podemos-Gent per Ciutadella, en substitució per
renúncia de la senyora Fàtima Anglada Ametller.

28

Modificació de les dedicacions parcials i del règim de
dedicacions i retribucions dels dos regidors del Grup
27-02-2020 Municipal d’Unidas Podemos-Gent per Ciutadella,
atesa la presa de possessió de la senyora Carla
Gener Marquès.

29

Modificació de la composició de les diferents
comissions informatives del Grup Muncipal Unidas
27-02-2020 Podemos-Gent per Ciutadella, atesa la presa de
possessió de la nova regidora del Grup Municipal
d’Unidas Podemos-Gent per Ciutadella.

30

Modificació de la composició del Grup Municipal
Unidas Podemos-Gent per Ciutadella als diferents
òrgans col·legiats de l’Ajuntament, a les entitats
28-02-2020
vinculades i en altres, atesa la presa de possessió de
la nova regidora del Grup Municipal d’Unidas
Podemos-Gent per Ciutadella.

34

Modificació del nomenament dels representants del
Grup Municipal Unidas Podemos-Gent per Ciutadella
02-03-2020 de l’Ajuntament a altres organismes o entitats, atesa
la presa de possessió de la nova regidora del Grup
Municipal d’Unidas Podemos-Gent per Ciutadella.

49

15-03-2020 Declaració dels serveis essencials que han de ser
preservats, i garantia de la continuïtat en la seva
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Núm.
ordre

Núm.
expedient

Resolució/
acord

Número

Data

Descripció
prestació durant la vigència de l’estat d’alarma
decretat mitjançant RD 463/2020, de 14 de març de
2020.
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2020/003103

Resolució
Alcaldia

50

Establiment d’un servei mínim del Servei Públic de
16-03-2020 taxi al municipi de Ciutadella de Menorca, atès l’estat
d’alarma.

8

2020/003103

Resolució
Alcaldia

52

Suspensió de la sessió plenària prevista per al dia 19
16-03-2020 de març de 2020, atesa la situació de l’estat
d’alarma.

56

Confirmació de la suspensió de l’obertura al públic de
les instal·lacions esportives municipals i de docència
d’activitats de les escoles esportives municipals de
l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, des del dia
16-03-2020 i fins al dia en què li sigui notificat el fi de
la suspensió, amb motiu del cessament de les
23-03-2020 circumstàncies o mesures que n'impedeixen la
prestació; i de suspendre l’emissió de rebuts i la
liquidació de les quotes als usuaris de les
instal·lacions esportives municipals i de docència
d’activitats de les escoles esportives municipals, pel
període comprès entre el dia 16-03-2020 i fins al dia
en què es reprengui l’activitat.

59

Modificació de la declaració de serveis essencials
feta mitjançant la Resolució d’Alcaldia número
49/2020, de dia 15 de març, amb l'ampliació de la
30-03-2020
consideració d'aquests, com aquells serveis que han
de ser preservats, i amb la garantia de la continuïtat
en la seva prestació.

61

Establiment de les sessions d’òrgans col·legiats de
l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca que es
convoquin mentre es mantengui l’estat d’alarma
declarat per RD 463/2020, de 14 de març, i se
celebrin de forma electrònica o telemàtica, de
01-04-2020
conformitat amb el que estableix l’article 46.3 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, atès que les limitacions vigents sobre la
mobilitat de les persones impedeixen el normal
funcionament presencial d’aquests òrgans de govern.

62

Aprovació de la relació d’empleats municipals que
han de prestar els serveis en la modalitat de
teletreball; d’aprovació de la relació d’empleats
municipals que, d’acord amb la Resolució d’Alcaldia
01-04-2020 número 59, en què es declaren els serveis essencials
municipals, han de prestar serveis de manera
presencial; i d’aprovació de la relació de treballadors
que, pel lloc de feina que ocupen, no poden o poden
fer-ho i no han sol·licitat treballar.

67

Deixar sense efecte, a partir de dia 18 d’abril de
2020, la Resolució d’Alcaldia número 164, de 19 de
desembre de 2019, de modificació de la delegació de
competències del Servei de Joventut; del Servei de
15-04-2020
Festes; i del Servei de Formació i Ocupació, atesa la
reincoporació de la regidora delegada, senyora Maria
Gràcia Mercadal Marquès, després del gaudi del
permís de maternitat.

9

10

11

12

13

2020/003103

2020/003103

2020/003103

2020/003541

2019/006774

Resolució
Alcaldia

Resolució
Alcaldia

Resolució
Alcaldia

Resolució
Alcaldia

Resolució
Alcaldia

4

Núm.
ordre

Núm.
expedient

Resolució/
acord

Número

Data

Descripció

14

2020/004258

Resolució
Alcaldia

72

28-04-2020

Ratificació de l’acord de suspensió de les festes de
Sant Joan de Ciutadella 2020, segons una
determinació assolida amb el consens unànime de
l’Ajuntament i la Junta de Caixers.

2020/002137

Acord Junta
de Govern

Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió
ordinària, de dia 26 de febrer de 2020, per la qual
26-02-2020 s’aprova la relació de factures número 4/2020 de
crèdit reconeguts per un import brut de 94.662,88
euros.

Acord Junta
de Govern

Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió
ordinària, de dia 4 de març de 2020, per la qual
04-03-2020 s’aprova la relació de factures número 5/2020 de
crèdit reconegut per un import brut de 4.230,33
euros.

Acord Junta
de Govern

Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió
ordinària, de dia 11 de març de 2020, per la qual
11-03-2020 s’aprova la relació de factures número 6/2020 de
crèdit reconegut per un import brut de 94.487,90
euros.

Acord Junta
de Govern

Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió
ordinària, de dia 18 de març de 2020, per la qual
18-03-2020 s’aprova la relació de factures número 7/2020 de
crèdit reconegut per un import brut de 13.664,71
euros.

Acord Junta
de Govern

8-04-2020

Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió
ordinària, de dia 8 d’abril de 2020, per la qual es
ratifica la Resolució de l’Àrea d’Organització i de
Seguretat Ciutadana número 362, de 25 de març de
2020, relativa a l’aprovació de la relació de factures
número 8/2020 de crèdit reconegut per un import brut
de 67.169,69 euros.

8-04-2020

Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió
ordinària, de dia 8 d’abril de 2020, per la qual es
ratifica la Resolució de l’Àrea d’Organització i de
Seguretat Ciutadana número 400, d’1 d’abril de 2020,
relativa a l’aprovació de la relació de factures número
9/2020 de crèdit reconegut per un import brut de
59.196,73 euros.

8-04-2020

Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió
ordinària, de dia 8 d’abril de 2020, per la qual es
ratifica la Resolució de l’Àrea d’Organització i de
Seguretat Ciutadana número 405, de 2 d’abril de
2020, relativa a l’aprovació de la relació de factures
número 10/2020 de crèdit reconegut per un import
brut de 550,00 euros.

8-04-2020

Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió
ordinària, de dia 8 d’abril de 2020, per la qual
s’aprova la relació de factures número 11/2020 de
crèdit reconegut per un import brut de 44.580,24
euros.

15

16

17

18

19

20

2020/002431

2020/002730

2020/003018

2020/003258

2020/003603

Acord Junta
de Govern

2020/003609

Acord Junta
de Govern

22

2020/003649

Acord Junta
de Govern

23

2020/003650

21

Acord Junta
de Govern

8-04-2020

Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió
ordinària, de dia 8 d’abril de 2020, per la qual
s’aprova la relació de factures número 12/2020 de
crèdit reconegut per un import brut de 12.470,84
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Núm.
ordre

Núm.
expedient

Resolució/
acord

Número

Data

Descripció
euros.

24

25

26

27

28

2020/003883

Acord Junta
de Govern

Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió
ordinària, de dia 22 d’abril de 2020, per la qual
22-04-2020 s’aprova la relació de factures número 13/2020 de
crèdit reconegut per un import brut de 59.874,15
euros.

2020/004255

Acord Junta
de Govern

Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió
ordinària, de dia 29 d’abril de 2020, per la qual
29-04-2020 s’aprova la relació de factures número 14/2020 de
crèdit reconegut per un import brut de 1.410,20
euros.

Acord Junta
de Govern

6-05-2020

Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió
ordinària, de dia 6 de maig de 2020, per la qual
s’aprova la relació de factures número 15/2020 de
crèdit reconegut per un import brut de 10.117,68
euros.

2018/002521

Acord Junta
de Govern

Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió
ordinària, de dia 11 de març de 2020, per la qual
s’aprova el reconeixement de deute i pagament de la
11-03-2020 factura 172/2018 relativa a les obres de reparació de
les parts de la biblioteca infantil, ubicada a la Casa de
Cultura, per un import total de 5.147,79 euros, IVA
inclusivament.

2020/004274

Resolució
de l’Àrea
d’Organitza
ció i
Seguretat
Ciutadana

Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits
número 3/2020 amb la modalitat de generació de
crèdits (15.500,00 euros) i transferència entre
partides (58.884,50 euros).

2020/004378

434

6-05-2020

Els presents acorden que en queden assabentats.
3. Proposta de ratificació del punt primer d’acord de la Resolució d’Alcaldia número 28,
de dia 27 de febrer de 2020, de modificar les dedicacions parcials de l’Ajuntament
(expedient 2019/006777) (https://vimeo.com/418850034#t=02m35s)
La senyora Gomila Lluch, alcaldessa, dona compte de la proposta d’Alcaldia, de dia 2 de març
de 2020, dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i de Seguretat Ciutadana, en
sessió ordinària celebrada el 13 de març de 2020, amb 3 vots a favor (PSM i GxC); i 2 reserves
de vots (PP i Cs), que diu:
«Assumpte: proposta de ratificació del punt primer d’acord de la Resolució d’Alcaldia
número 28, de dia 27 de febrer de 2020, de modificar les dedicacions parcials de
l’Ajuntament
Atès que l’Alcaldia, mitjançant la Resolució número 28, de dia 27 de febrer de 2020, va aprovar
en el punt primer d’acord, arran de la presa de possessió de la regidora senyora Carla Gener
Marquès, el següent:
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«PRIMER: Modificar les dedicacions parcials de l’Ajuntament en el sentit que els membres
electes que exerciran un 90 % de jornada sencera seran quatre regidors, els que exerciran un
75 % de jornada sencera seran tres regidors i el que exercirà un 35 % de jornada sencera serà
un regidor. S’elimina la dedicació del 50 % de jornada sencera en un regidor i es manté la
dedicació parcial d’un 40 % de jornada sencera en dos regidors. Per la qual cosa les
dedicacions parcials totals quedaran de la manera següent:
Els membres electes que exerciran el càrrec un 90 % de jornada sencera seran quatre regidors.
Els membres electes que exerciran el càrrec un 75 % de jornada sencera seran tres regidors.
Els membres electes que exerciran el càrrec un 40 % de jornada sencera seran dos regidors.
El membre electe que exercirà el càrrec un 35 % de jornada sencera serà un regidor.»;
Vist que en el punt tercer de la resolució s’indicava que el primer punt d’acord s’havia de ratificar
en la primera sessió del Ple de l’Ajuntament que se celebrés;
Per tot l’exposat,
PROPÒS:
Primer: Ratificar el punt primer d’acord de la Resolució de l’Alcaldia número 28, de dia 27 de
febrer de 2020.
Segon: Publicar aquest acord de ratificació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), a la
seu electrònica de l’Ajuntament i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament per a general
coneixement.»
No hi ha intervencions.
Acord
Se sotmet la proposta de ratificació a votació, que S’APROVA per tretze (13) vots a favor (7
PSM Més per Menorca, 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, el senyor Sergio SERVERA MORENO i la senyora
Carla GENER MARQUÈS; 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.
4. Proposta de ratificació de la Resolució d’Alcaldia número 53, de 17 de març de 2020,
d’aprovar el programa temporal de desenvolupament del planejament municipal
(expedient 2020/002243) (https://vimeo.com/418850034#t=06m04s)
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El senyor Fiol Benejam, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea de Territori i
Entorn i de Serveis Urbans (Servei d’Urbanisme), de dia 11 de maig de 2020, que diu:
«Atesa la Resolució d'Alcaldia número 53/2020 de dia 17-03-2020 següent:
"RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA
Atès que l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca està en les darreres fases de tramitació de la
revisió del PGOU, cosa que requereix que un arquitecte i un assessor jurídic de plantilla
dediquin gran part del seu temps a la revisió de les tasques que es duen a terme per part de
l’entitat concessionària de la redacció del planejament urbanístic general, així com de l'anàlisi i la
resolució de les al·legacions presentades i el seguiment d’informes sectorials, entre d’altres
qüestions;
Atès que el municipi de Ciutadella té per endavant grans reptes en l'àmbit urbanístic (entre
d’altres, finalitzar les fases relatives a la revisió del planejament general, desenvolupar el nou
planejament que s’aprovi, acabar amb la tramitació del sector B-9, resoldre expedients
d’expropiació, agilitar llicències, tramitar expedients de Disciplina Urbanística, etc.); tot açò tenint
en compte que la recuperació econòmica dels últims anys ha donat lloc a un constant augment
de les sol·licituds de llicències d’obres, juntament amb el fet que s’ha fet palès que, amb el
personal de què es disposa en plantilla, no es dona a l’abast per realitzar les tasques
esmentades, per la qual cosa escau prendre les decisions corresponents davant l’esmentada
conjuntura, i dotar, temporalment, dels recursos humans adients per tal de fer-hi front d’una
manera adequada;
Atès que s’ha de tenir en compte que la legislació bàsica estatal no permet l’increment de les
plantilles de personal dels ajuntaments més enllà de les taxes de reposició d’efectius que es
fixen a la legislació mateixa;
Atès que, a més, l’article 19.Dos de la LPGE 2018 diu: “Dos. No se podrá proceder a la
contratación de personal temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y
de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e
inaplazables”;
Atès que, tant l’article 10è del TRLEBEP (RDL 5/2015, de 30 d’octubre) com l’article 15 de la
LFPCAIB (Llei 3/2007, de 27 de març) preveuen els supòsits taxats en què és possible nomenar
personal funcionari interí, entre els quals trobam el motiu d’haver de desenvolupar programes
temporals que responguin a necessitats no permanents de l’administració;
Atès que el programa temporal que es porta a aprovació obeeix a una necessitat conjuntural,
temporal i no permanent pels motius exposats al programa temporal que s’adjunta a aquesta
proposta com a annex;
Atès que escau que el Ple de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca declari el programa
temporal que es presenta com a necessari, a l'efecte de justificar, excepcionalment, el
nomenament de dos funcionaris interins (un TAE arquitecte i un TAE assessor jurídic) per cobrir
la necessitat urgent i inajornable de desenvolupar el planejament general del municipi de
Ciutadella de Menorca, sens perjudici d’altres tasques addicionals, com ara seguir agilitant la
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concessió de llicències urbanístiques, així com tramitar els expedients de Disciplina Urbanística
que corresponguin, entre d’altres;
Atès que es considera que aquest programa temporal no ha de suposar cap entrebanc en el
compliment del principi de sostenibilitat financera de l’Ajuntament, atès que es tracta d’un
programa puntual perquè sigui executat en el termini d’un any, prorrogable per un any més i com
a màxim fins a tres anys; en qualsevol cas, les eventuals pròrrogues requeririen l’informe
corresponent per part de l’òrgan interventor;
Atesos els informes favorables emesos respecte a açò per la TAE de Recursos Humans i la
interventora municipal en data del 5-03-2020;
Atesa la proposta del regidor delegat de l'Àrea de Territori i Entorn i de Serveis Urbans de dia 1303-2020;
Atesa la declaració de l’estat d’alarma per part del govern central, mitjançant el Reial decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que complementa les mesures adoptades els darrers
dies, deixa palesa la situació d’excepcionalitat i emergència provocada per aquest virus, que
necessàriament implica l’adopció de mesures per protegir la salut i la seguretat de tota la
ciutadania, i per aquest motiu s'ha decidit no celebrar el Ple ordinari previst per al dia 19-032020;
Atès que, així mateix, es considera que l'aprovació d'aquest acord no es pot demorar a la
celebració del proper Ple;
RESOLC:
PRIMER: Aprovar el “Programa temporal de desenvolupament del planejament municipal”
que es troba incorporat com a document annex a l’expedient administratiu, i declarar-lo
necessari a l'efecte de justificar, excepcionalment, el nomenament de dos funcionaris interins (un
TAE arquitecte i un TAE assessor jurídic) per cobrir la necessitat urgent i inajornable de seguir
amb les darreres fases de la tramitació de la Revisió del planejament urbanístic general de
Ciutadella de Menorca, realitzar els tràmits corresponents el sector B-9 del polígon industrial, així
com el desenvolupament futur de les unitats d’actuació i de nous sectors urbanitzables, sens
perjudici d’impulsar expedients urbanístics, com ara modificacions puntuals del planejament en
vigor, agilitar sol·licituds de llicències i tramitar els expedients de Disciplina Urbanística que
corresponguin, entre d’altres.
S’estableix que el programa temporal tindrà una durada d’un any, i serà prorrogable per un any
més i fins a un màxim de tres, mentrestant sigui necessari pels motius que es justifiquen al
programa esmentat.
De conformitat amb l’article 16 de la Llei 3/2007 de la funció pública de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, els funcionaris interins nomenats a aquest efecte, hauran de cessar del seu
càrrec en finalitzar el programa temporal que motiva el seu nomenament.
Excepcionalment, atesa la naturalesa del programa, es podran autoritzar dues pròrrogues per un
any més, fins a un màxim de tres anys en total.
SEGON: Ratificar la present resolució a la propera sessió plenària que se celebri."
Atès l'establert al segon punt de la resolució;
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PROPOSA:
Ratificar la resolució d'Alcaldia número 53/2020 de dia 17-03-2020 esmentada.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
No hi ha intervencions.
Acord
Se sotmet la proposta de ratificació a votació, que S’APROVA per setze (16) vots a favor (7
PSM Més per Menorca, 4 PSIB-PSOE Ciutadella, 2 UP-GxC i 3 Cs): els de la Senyora
Alcaldessa, Joana GOMILA LLUCH, el senyor José LÓPEZ BOSCH, la senyora Laura
ANGLADA SEARA, el senyor Andreu CARDONA MIR, la senyora Maria Jesús BAGUR
BENEJAM, el senyor Pere FIOL BENEJAM, el senyor Damià MOLL CARDONA, la senyora
Noemí CAMPS VILLALONGA, el senyor Andreu BOSCH MESQUIDA, la senyora Maria Gràcia
MERCADAL MARQUÈS, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, el senyor Sergio
SERVERA MORENO, la senyora Carla GENER MARQUÈS, els del senyor Eudimio José
CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA BAGUR i la senyora Isabel LEÓN
MARTÍNEZ; i cinc (5) abstencions de vot (PP): les del senyor Antonio Luis JUANEDA
CABRISAS, la senyora Juana María PONS TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER,
el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS i la senyora María Antonia TALTAVULL
FERNÁNDEZ.
5. Proposta d’aprovar inicialment la modificació del pressupost número 4/2020, de
transferència
entre
partides
(expedient
2020/004517)
(https://vimeo.com/418850034#t=07m48s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
de Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de dia 12 de maig de 2020, que diu:
«Davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent per les
quals el crèdit consignat al vigent pressupost de la corporació és insuficient i no ampliable, i atès
que cal efectuar transferències de crèdits d'altres aplicacions de despeses del pressupost vigent
no compromeses pertanyents a aquesta àrea de despesa;
Atès que en data de l'11 de maig s’ha emès informe d'Intervenció;
Vists els antecedents i en procedir a la seva aprovació inicial pel Ple;
Pet tot l'exposat,
PROPÒS:
PRIMER: Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 4.2020 amb la
modalitat de transferència entre aplicacions amb diferent área de despesa, d'acord amb el detall
següent::
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A) FINANÇAMENT:
TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:
PARTIDA

PROJ.

DENOMINACIÓ

IMPORT

1532

227.99

Vies públiques, altres treballs fets per altres
empreses

46.804,07

338

226.99

Festes populars, altres despeses diverses

50.000,00

338

227.99

Festes populars, altres treballs fets per altres
empreses

200.000,00

338

250.00

Festes populars, treballs altres administracios
públiques

30.000,00

TOTAL TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:

326.804,07

TOTAL FINANÇAMENT:

326.804,07

B) APLICACIÓ:
TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:

PARTIDA

PROJ.

DENOMINACIÓ

442

622.70 BUSOS Projecte estacions d'autobusos

4312

481.00

Comerç - ajuts empreses

IMPORT
26.804,07
300.000,00

TOTAL TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES:

326.804,07

TOTAL APLICACIÓ:

326.804,07

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en BOIB, per quinze dies,
durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple.
L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s'haguessin
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/418850034#t=09m09s)
Intervé l’alcaldessa, la senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/418850034#t=10m37s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
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6. Proposta d’aprovar inicialment la modificació del pressupost número 5/2020, de
suplement de crèdit i crèdit extraordinari, per a l’aplicació del superàvit (expedient
2020/004647) (https://vimeo.com/418850034#t=11m04s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
de Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de dia 12 de maig de 2020, que diu:
«Davant la situació de pandèmia internacional declarada per l'Organització Mundial de la Salut,
ocasionada pel brot de Covid-19, i la posterior declaració de l'estat d'alarma pel Reial decret
463/2020, de 14 de març, són nombroses les mesures que l'Estat ha establert per a la gestió de
la situació de crisi sanitària ocasionada, tendents a assegurar l'aïllament social i l'adequada
prestació dels serveis socials i sanitaris bàsics.
En aquest context, a través de l'article 3 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures
urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, s'autoritza la
incorporació del superàvit pressupostari corresponent a la liquidació de 2019 al pressupost de
2020 per finançar despeses d'inversió incloses en la política de despesa 23 «serveis socials i
promoció social» mitjançant la modificació de crèdits número 5/2020 del pressupost en vigor, en
la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, amb un import total de 700.000,00
euros.
Atès que, en data del 12 de maig, s'ha emès informe d'Intervenció;
Vists els antecedents i en procedir la seva aprovació inicial pel Ple;
Per tot l'exposat,
PROPÒS:
PRIMER: Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 5/2020 amb la modalitat de
crèdit extraordinari i suplement de crèdit per a l'aplicació del superàvit de 2019, d’acord amb el
detall següent:
ALTES EN APLICACIONS DE DESPESA:
Suplement de crèdit
PROGRAMA

ECONÒMIC

IMPORT

2311

13119

39.932,42 €

2311

16000

21.090,91 €

2311

13001

25.976,67 €

2311

48019

300.000,00 €

2311

22619

105.000,00 €

2311

22799

88.000,00 €

2312

48000

10.000,00 €

2313

41000

70.000,00 €
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TOTAL

660.000,00 €

Crèdit extraordinari
PROGRAMA

ECONÒMIC

2311

41000

IMPORT
40.000,00 €

TOTAL

40.000,00 €

Finançament:
CONCEPTE

DESCRIPCIÓ

87000

RTDG

TOTAL

IMPORT
700.000,00 €
700.000,00 €

SEGON: Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en BOIB, per quinze dies,
durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple.
L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s'haguessin
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
No hi ha intervencions.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
7. Proposta d’aprovar les bases i la convocatòria d’ajuts econòmics per a establiments
d’activitats
no
essencials
(expedient
2020/004508)
(https://vimeo.com/418850034#t=15m22s)
La senyora Gomila Lluch, alcaldessa, dona compte de la proposta de l’Àrea Socioeducativa i de
Dinamització Econòmica (Servei de Comerç, Fires i Mercats), signada digitalment per ella
mateixa, de dia 12 de maig de 2020, que diu:
«PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA QUE REGEIXEN LA
CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS PER A L'ACTIVACIÓ I LA MILLORA DE LA QUALITAT
COMERCIAL, DESTINATS ALS ESTABLIMENTS D'ACTIVITATS NO ESSENCIALS QUE NO
HAN POGUT DUR A TERME LA SEVA ACTIVITAT, AFECTATS PEL REIAL DECRET
463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA COVID-19
Atès que el Govern, reunit en Consell de Ministres extraordinari dia 14 de març de 2020, aprovà
la declaració de l’estat d’alarma a tot el territori nacional (Reial Decret 463/2020, de 14 de març,
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publicat al BOE 67 de 14/03/20), per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
Covid-19;
Atès que, davant a la situació d’emergència sanitària i econòmica que estem vivint per mor de la
pandèmia del Covid-19, i amb l’objectiu de poder donar impuls a la reactivació de l’activitat
econòmica, l’Ajuntament de Ciutadella ja ha adoptat algunes mesures i n’està estudiant d’altres,
per tal que arribin al màxim de sectors d’activitat que han sofert de forma més directa els efectes
de la crisi;
Atès que l'objecte d'aquestes bases és la regulació de la convocatòria per a la concessió d'ajuts
econòmics a persones titulars d'establiments oberts al públic, afectades econòmicament per la
situació de crisi ocasionada pel Covid-19;
Atès que la finalitat d'aquests ajuts és aportar recursos econòmics a les persones titulars dels
establiments d'activitats no essencials que no han pogut dur a terme la seva activitat, per a
contribuir a la reactivació de les empreses, al manteniment del teixit comercial i empresarial de
Ciutadella, i a l'impuls de la promoció i la dinamització del sector;
Atès que es pretenen fomentar el desenvolupament econòmic local i la promoció turística del
municipi de Ciutadella, d'acord amb les competències atribuïdes a l'article 29.1.t) de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, amb la finalitat
d'augmentar la productivitat i la competitivitat dels comerços;
PROPÒS:
Primer. Aprovar les bases que regeixen la concessió d’ajuts econòmics per a l’activació i la
millora de la qualitat comercial, destinats als establiments d’activitats no essencials que no han
pogut dur a terme la seva activitat, afectats pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual
es declara l’estat de l’Alarma Covid-19 i la seva convocatòria, tal com consten a l'expedient.
Segon. Publicar les bases que regeixen la concessió d’ajuts econòmics per a l’activació i la
millora de la qualitat comercial, destinats als establiments d’activitats no essencials que no han
pogut dur a terme la seva activitat, afectats pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual
es declara l’estat de l’Alarma Covid-19 i la seva convocatòria en el web municipal, el tauler
d'edictes i en el BOB, per tal de donar-ne la suficient publicitat i a l'efecte d'iniciar-se el termini
per a la presentació de sol·licituds.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/418850034#t=17m04s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/418850034#t=17m15s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
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8. Proposta d’aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal número 30: taxa
per ocupació de via pública, en el sentit d’afegir-hi una disposició addicional
(expedient 2020/004516) (https://vimeo.com/418850034#t=17m33s)
La senyora Gomila Lluch, alcaldessa, dona compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i de
Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), signada digitalment per ella mateixa dia 11 de maig
de 2020, que diu:
«Atès que el Govern, reunit en Consell de Ministres extraordinari dia 14 de març de 2020,
aprovà la declaració de l’estat d’alarma a tot el territori nacional (Reial decret 463/2020, de 14 de
març, publicat al BOE 67 de 14/03/20), per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
pel Covid-19;
Atès que, davant de la situació d’emergència sanitària i econòmica que vivim per mor de la
pandèmia del Covid-19, i amb l’objectiu de poder donar impuls a la reactivació de l’activitat
econòmica, l’Ajuntament de Ciutadella ja ha adoptat algunes mesures i n’està estudiant d’altres,
per tal que arribin al màxim de sectors d’activitat que han sofert de forma més directa els efectes
de la crisi;
Atès que una de les mesures que es considera necessari aplicar és la reducció d’un 90 % de la
liquidació de les tarifes 3.2, 4, 6, 7.3 i 7.4 (article 6è de l’Ordenança) de la taxa d’ocupació de via
pública per a l’exercici 2020, mesura que compta amb el suport de tots els grups municipals;
Atès que, per fer efectiva aquesta reducció, és necessària la modificació de l’Ordenança fiscal
número 30 que regula la taxa per ocupació de la via pública;
PROPÒS:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal número 30: taxa per ocupació
de vía pública, amb l'afegit d'una disposició addicional amb el redactat següent:
«Disposició Addicional
Per tal de pal·liar els efectes econòmics provocats per la declaració de l’estat d’alarma derivats
de l’aprovació del Reial decret 863/2020, es liquidaran un 10 % de les quotes derivades de
l’aplicació de les tarifes 3.2, 4, 6, 7.3 i 7.4 (article 6 de la present ordenança) durant l’exercici
2020.»
SEGON: Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptives, mitjançant exposició
d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest ajuntament i en el BOIB, pel termini de trenta dies hàbils,
dins dels quals els interessats podran examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin
oportunes.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest ajuntament
[adreça www.ajciutadella.org].
TERCER: Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el termini
anteriorment indicat, que l'acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
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No hi ha intervencions.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
9. Proposta d’aprovar el Pla de mesures socials i econòmiques, Covid 19 (expedient
2020/004627) (https://vimeo.com/418850034#t=20m01s)
La senyora Gomila Lluch, alcaldessa, dona compte de la proposta d’Alcaldia, de dia 12 de maig
de 2020, que diu:
«Atès que la pandèmia de la COVID-19 ha posat el món en estat d'alarma; el virus ha sacsejat
els nostres fonaments, especialment en els àmbits sanitari, econòmic i social; vivim en una
situació d'incertesa, que, enfora d'haver acabat, condicionarà i alterarà tots els aspectes de la
nostra quotidianitat durant els pròxims mesos;
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella ha actuat decididament durant setmanes des de l'inici de la
crisi sanitària, en definir les mesures i posar en marxa iniciatives per protegir la ciutadania del
nostre municipi, i ha aplicat les mesures necessàries per minimitzar els riscos de contagi del
virus, amb l'atenció social a les persones vulnerables com a eix prioritari;
Atès que aquestes mesures d'urgència han estat per mitigar una situació sobrevinguda, amb
l'objectiu principal de cuidar els veïns i les veïnes del nostre municipi, i, superada la situació
inicial, ara cal prendre mesures per mitigar els efectes adversos que aquesta situació provocarà
en l'economia del nostre poble i en la nostra societat;
Atès que tots els grups polítics representats a l'Ajuntament de Ciutadella han elaborat aquest pla
de mesures socials i econòmiques COVID-19; un pla dinàmic que podrà incorporar noves
mesures al llarg del període de recuperació cap a la nova normalitat;
Atès que la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat farà la funció de comissió de
seguiment d’aquest pla per tal d’avaluar la seva aplicació i d'acordar les noves mesures a
adoptar;
Atès que aquest document presenta les mesures econòmiques i socials per aplicar durant els
pròxims mesos, i que han de servir per millorar l'economia i l’atenció social a les persones del
nostre poble, així com totes les mesures d’urgència que s’han aplicat per mitigar la situació;
És per la qual cosa que
PROPÒS:
Aprovar el Pla de mesures econòmiques i socials per aplicar durant els pròxims mesos, i que
han de servir per millorar l'economia i l’atenció social a les persones del nostre poble, així com
totes les mesures d’urgència que s’han aplicat per mitigar la situació, tal com ha estat redactat i
com consta a l’expedient, i que es divideixen en set blocs:
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- Mesures socials
- Mesures fiscals i pressupostàries
- Mesures d’estímul econòmic i foment del treball
- Mesures d'estímul per als establiments comercials i de serveis
- Mesures per a la dinamització turística
- Mesures d'estímul al sector cultural
- Mesures d’impuls a la sostenibilitat
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/418850034#t=24m00s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/418850034#t=31m05s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/418850034#t=34m50s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/418850034#t=39m31s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/418850034#t=42m15s)
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/418850034#t=44m02s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/418850034#t=46m55s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/418850034#t=49m03s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
10. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) amb relació al conveni amb ABAQUA
del preu d’aigua dessalada no subministrada (expedient 2020/004519)
(https://vimeo.com/418850034#t=50m19s)
El senyor Carrasco González, regidor, dona compte de la moció del Grup Municipal
Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic 006421, de dia 5 de maig de 2020, que ha
estat traduïda del castellà al català; i que, una vegada esmenat en sessió plenària el punt
primer d’acord pel regidor mateix, i a petició de l’equip de govern, diu:
«En el Ple d'octubre de 2018 es va aprovar el Conveni entre l'Ajuntament de Ciutadella i
ABAQUA per al subministrament d'aigua de la dessaladora d'aigua marina al nostre municipi.
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Segons aquest conveni, l'Ajuntament de Ciutadella es comprometia a consumir un volum
mínim anual de 950.000 m³ procedents de la dessaladora de Ciutadella a un preu de 0.95 €,
essent el cost total de 902.500 € anuals.
D'aquests 950.000 m³, 550.000 m³/any es preveia inicialment que es destinarien al
proveïment d'aigua per a les urbanizacions de Son Xoriguer, Cala en Bosc i Cap d’Artrutx;
altres 200.000 m³/any, per a Son Carrió, Cala Blanca pol. A i B, i altres 200.000 m³/any per al
nucli urbà. I, encara que en realitat Son Carrió, Cala Blanca i la petita part del nucli urbà a la
qual arriba consumeixen una mica més del que es preveu, la major part continua essent la
prevista per a la zona de Son Xoriguer-Cala en Bosc-Cap d’Artrutx.
En aquell Ple d'octubre de 2018, el Grup Municipal d'UPCM va votar en contra del Conveni
per la inclusió en aquest de la clàusula “QUARTA A)” que el portaveu Joan Triay va qualificar,
amb tota la raó, com a abusiva i “draconiana”, ja que estableix que el preu que pagarà
l'Ajuntament de Ciutadella “serà de 0,95 euros” per cada metre cúbic d'aigua subministrat,
però -en el cas que no s'aconseguís el consum total de 950.000 metres cúbics per qualsevol
causa no imputable a l'ABAQUA- resulta que “l’Ajuntament de Ciutadella es compromet a
abonar a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental la quantitat de 0,95 € per
m³ no subministrat”.
Així que, segons el Conveni, signat i aprovat per l'equip de govern, en no ser responsable
Abaqua de la disminució del consum ocasionat per la pandèmia, l'Ajuntament de Ciutadella
es veuria obligat a pagar l'aigua no consumida, com molt bé ho va advertir en el Ple d'octubre
de 2018 el regidor Joan Triay: “Quan el municipi de Ciutadella no tengui la capacitat de
consumir l'aigua contractada, ens veurem obligats a pagar 0,95 € el m³ consumit i el no
consumit, o, cosa que és el mateix, ens venen a 0,95 € aigua i a 0,95 € fum.”
Com a conseqüència de la crisi provocada pel COVID-19, és una realitat que aquest estiu el
consum d'aigua en allotjaments turístics i segones residències es veurà considerablement
reduït a les urbanitzacions del nostre municipi. Per tant, el consum d'aigua subministrada per
la dessaladora es veurà alterat i serà notablement inferior als 950.000 m³ que l'equip de
govern va contractar amb ABAQUA (a 0,95 euros el metre cúbic, tant per al m³ “subministrat”
com per al “no subministrat”).
Per aquests motius, el Grup Municipal Ciutadans, presenta al Ple de l'Ajuntament de
Ciutadella la moció següent:
1. Instar ABAQUA a la immediata suspensió excepcional per a l'any 2020 de la clàusula
“QUARTA A)” del Conveni amb l'ABAQUA -aprovat per l'equip de govern en el Ple ordinari
d'octubre de 2018- que estableix que el preu que pagarà l'Ajuntament de Ciutadella “serà de
0,95 euros” per cada metre cúbic d'aigua dessalada no subministrada fins a aconseguir els
950.000 m³ anuals. De manera que en el present exercici es pagaria únicament el metre
cúbic d'aigua dessalada subministrat.
2. Destinar la quantitat pressupostada i no gastada en aigua dessalada a pal·liar les
conseqüències de la crisi desencadenada pel COVID-19 entre la població de Ciutadella.»
Intervencions
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Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/418850034#t=54m30s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/418850034#t=55m52s)
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/418850034#t=56m38s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/418850034#t=59m53s)
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/418850034#t=1h02m28s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/418850034#t=1h03m58s)
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/418850034#t=1h04m35s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/418850034#t=1h05m07s)
Acord
Se sotmet la moció esmenada a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
11. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) referent a destinar les partides de les
festes de Sant Joan a mesures per pal·liar la crisi (expedient 2020/004098)
(https://vimeo.com/418850034#t=1h05m55s)
La senyora León Martínez, regidora, dona compte de la moció del Grup Municipal Ciudadanos
(Cs), amb registre d’entrada telemàtic 006112, de dia 22 d’abril de 2020, que diu:
«Degut a la crisi sanitària que estem vivint des de mitjan març del 2020, per les
circumstàncies actuals, i degut a les restriccions existents per l’estat d’alarma decretat pel
govern central per mor del Covid-19; som conscients que han de prevaler el compliment de
les normatives i el fet de garantir la salut i la vida de les persones, especialment de les més
vulnerables; per açò, després de la reunió mantinguda entre l’Ajuntament de Ciutadella i la
Junta de Caixers, el divendres 17-04-2020, l’alcaldessa va fer un comunicat de premsa
informant que s’havia pres la decisió de suspendre la festa de Sant Joan 2020;
Vist que en els pressupostos 2020 hi ha unes partides per fer front a les despeses de les
festes patronals del nostre municipi, com el Pla Director de Sant Joan, amb 10.455 €,
gratificacions extres del Pla Director de Sant Joan de 41.820 €, primes d'assegurances de
Sant Joan d'11.000 €, altres despeses diverses de Sant Joan de 62.000 €, treballs fets per
altres empreses per Sant Joan de 210.000 €, despeses en policies d’altres poblacions de
48.000 €, premis de Sant Joan de 2.000 €, les despeses en hores extres realitzades el mes
de juny (la majoria realitzades per Sant Joan) per la Policia (l’any passat van ser de
56.891,42 €), i la despesa de productivitat de la Policia per treballar en festius el juny (la
majoria realitzades per Sant Joan) (la de l’any passat puja a 16.606,31€); tot açò, fa un total
de 458.772,73 €;
Degut a aquesta situació, imprevista i excepcional, des del nostre grup creim que seria adient
poder emprar aquests doblers que estaven prevists per a les festes de Sant Joan 2020 per a
ajudar les famílies, petites empreses i, en definitiva, els ciutadans del nostre municipi a
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pal·liar els efectes de la crisi provocada per la pandèmia del Covid-19 i alleugerir aquesta
situació d’incertesa pel que fa a la crisi econòmica que es preveu que hi haurà a curt termini.
Per aquests motius i perquè són moments difícils, preocupants i d’incertesa, des del nostre
grup municipal
1) Instam l’equip de govern que estudiï emprar les partides que estaven destinades a
les festes de Sant Joan de Ciutadella en els pressuposts 2020 (ja que la festa s’ha
suspès) per pal·liar la crisi que esdevindrà per mor del Coronavirus al nostre
municipi.
Intervencions
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/418850034#t=1h08m41s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/418850034#t=1h09m30s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/418850034#t=1h10m01s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/418850034#t=1h10m50s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/418850034#t=1h12m10s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/418850034#t=1h13m10s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/418850034#t=1h13m36s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que S’APROVA per setze (16) vots a favor (7 PSM Més per
Menorca, 4 PSIB-PSOE Ciutadella, 2 UP-GxC i 3 Cs): els de la Senyora Alcaldessa, Joana
GOMILA LLUCH, el senyor José LÓPEZ BOSCH, la senyora Laura ANGLADA SEARA, el
senyor Andreu CARDONA MIR, la senyora Maria Jesús BAGUR BENEJAM, el senyor Pere
FIOL BENEJAM, el senyor Damià MOLL CARDONA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA,
el senyor Andreu BOSCH MESQUIDA, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la
senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, el senyor Sergio SERVERA MORENO, la senyora
Carla GENER MARQUÈS, els del senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor
Jaume ANGLADA BAGUR i la senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ; i cinc (5) abstencions de vot
(PP): les del senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la senyora Juana María PONS
TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David BENEJAM
ESCANELLAS i la senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ.
12. Proposta d’Alcaldia amb relació a l’escrit de renúncia del senyor Andreu Bosch
Mesquida
com
a
regidor
d’aquest
ajuntament
(expedient
2019/006030)
(https://vimeo.com/418850034#t=1h16m17s)
La senyora Gomila Lluch, alcaldessa, dona compte de la proposta d’Alcaldia de dia 7 de maig
de 2020, que diu:
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«Assumpte: proposta d’Alcaldia amb relació a l’escrit de renúncia del senyor Andreu
Bosch Mesquida com a regidor d’aquest ajuntament
Atès que el senyor Andreu Bosch Mesquida ha presentat, en data del 2 de maig de 2020,
amb registre d’entrada telemàtic número 006376, comunicació de la renúncia al càrrec de
regidor d’aquest ajuntament;
Atès que el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals
estableix a l’article 9è que el regidor perdrà la condició com a tal «per renúncia, que s’haurà
de fer efectiva mitjançant escrit davant el Ple de la corporació»;
Atès que, d’acord amb la Instrucció de la Junta Electoral Central sobre la substitució de
càrrecs representatius locals, de 19 de juliol de 1991, quan es presenti escrit de renúncia, el
Ple de l’entitat local de la qual en formi part prendrà coneixement d'aquesta, amb la remissió
del certificat de l’acord adoptat a la Junta Electoral de Zona, durant el període del mandat
d'aquesta i pel que fa a les eleccions locals, i a la Junta Electoral Central, una vegada
conclòs el manament d’aquella, a l'efecte de procedir a la seva substitució, conformement
amb el que disposa la Llei orgànica de règim electoral general, tot indicant el nom de la
persona que, a judici de la corporació, correspon cobrir la vacant;
Atès que la persona cridada a cobrir la vacant és el senyor Guillermo Ángel Bosch Llufriu, el
següent de la llista del grup polític del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE) a les
eleccions locals del 2019;
Aquesta alcaldia PROPOSA al Ple:
Primer: Que es PRENGUI EN CONSIDERACIÓ la renúncia presentada pel senyor Andreu
Bosch Mesquida al càrrec de regidor de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, que va
obtenir per la candidatura del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE).
Segon: Que se SOL·LICITI a la Junta Electoral Central que expedeixi i remeti la credencial
de qui resulti electe, a l'efecte que pugui prendre possessió del càrrec de regidor i cobrir la
vacant produïda, tenint en compte que, segons la llista presentada a les eleccions municipals
per la candidatura del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), LA CREDENCIAL A
EXPEDIR seria la del senyor GUILLERMO ÁNGEL BOSCH LLUFRIU, ja que és el següent
de la llista.
Tercer: Que es COMUNIQUI aquest acord a la Junta Electoral Central, perquè en prengui
coneixement i tengui els efectes que corresponguin, d'acord amb la instrucció per a la
substitució de càrrecs representatius locals.»
Intervencions
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/418850034#t=1h17m37s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/418850034#t=1h17m58s)
Intervé el senyor Servera Moreno (https://vimeo.com/418850034#t=1h18m40s)
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Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/418850034#t=1h19m20s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/418850034#t=1h20m18s)
Intervé el senyor Bosch Mesquida (https://vimeo.com/418850034#t=1h20m49s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/418850034#t=1h22m20s)
Acord
S’aprova la proposta amb l'assentiment de tots els membres presents.
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 Gomila Lluch, i per la senyora Caterina Barceló Martí, secretària de
l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, i es troba allotjat per a la seva comprovació de
signatures a:
https://drive.google.com/drive/folders/1cXCFgM39Rel38C-OnRioIEhHrOQBSeG2?
usp=sharing
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s’indiquen, aquests es reprodueixen a la
plataforma Vimeo.
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