Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 5/2020
Caràcter: extraordinari
Dia: 23 de juliol de 2020
Hora: de 19 a 23.15 h en primera convocatòria
Lloc: Can Saura (carrer del Santíssim, 2 de Ciutadella de Menorca)
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
Regidora:
Regidora:
Regidor:
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
Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
Sra. Maria Alexandra Moll Taltavull
Sr. Guillermo Ángel Bosch Llufriu
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 18-06-2020).
(https://vimeo.com/442984801#t=00m09s)

2.

Comunicacions d'Alcaldia. (https://vimeo.com/442984801#t=00m34s)

3.

Proposta d’establir les festes locals de l’any 2021 al municipi de Ciutadella de
Menorca (Exp EX005-2020-006529). (https://vimeo.com/442984801#t=04m30s)

4.

Proposta d’acord per tal de garantir la connectivitat aèria a través d’una obligació de
servei públic (OSP) en la ruta Menorca-Barcelona i la fixació d’una tarifa màxima per
trajecte (Exp EX144-2020-006794). (https://vimeo.com/442984801#t=06m05s)

5.

Proposta conjunta de tots els partits polítics amb representació municipal (PSM MxM,
PSIB-PSOE Ciutadella, UP-GxC, PP i Cs) relativa a instar el Govern de l’Estat a
establir una moratòria de nous projectes de recerca, exploració, i explotació
d’hidrocarburs i d’altres substàncies minerals (Exp EX084-2020-006347).
(https://vimeo.com/442984801#t=22m21s)

6.

Proposta de desestimació de la sol·licitud del Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de
la Naturalesa (GOB) de suspensió dels efectes, i posterior declaració de nul·litat de
ple dret d’una llicència urbanística d’obres concedida per acord de Junta de Govern
del 28 de desembre de 2016 amb relació al projecte promogut per Son Vell SRM
(Exp EX069-2019-005309). (https://vimeo.com/442984801#t=27m04s)

7.

Proposta d'aprovació inicial de la mutació demanial externa interadministrativa de la
parcel·la municipal a Santa Rita per la construcció dels jutjats (Exp EX144-2018013069). (https://vimeo.com/442984801#t=31m27s)

8.

Proposta d'aprovació de la bonificació del 78,00% del rebut de l'impost de béns
immobles al CASINO 17 DE GENER de l'exercici 2020 (Exp EX173-2019-013506).
(https://vimeo.com/442984801#t=39m05s)

9.

Proposta d'aprovació de la bonificació del 95,00% del rebut de l'impost de béns
immobles al CERCLE ARTÍSTIC DE CIUTADELLA de l'exercici 2020 (Exp EX1732019-012535). (https://vimeo.com/442984801#t=43m04s)

10. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a la compareixença de l’alcaldessa
davant el Ple municipal arran dels fets ocorreguts el dia 23 de juny de 2020 en el
carrer
Major
des
Born
(Exp
EX144-2020-006761).
(https://vimeo.com/442984801#t=43m45s)
11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a la compareixença per informar del
servei d’Escorxador i al Servei de Transport de Carn (Exp EX142-2020-006522).
(https://vimeo.com/442984801#t=59m12s)
12. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) sobre factures pendents de pagament
(exp EX183-2020-006817). (https://vimeo.com/442984801#t=1h24m50s)
13. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) sobre el desbrossament del camí de
l’Hort de ses Taronges, i del desbrossament i l’asfaltat del camí de la Trinitat (Exp
EX038-2020-006852). (https://vimeo.com/442984801#t=1h32m57s)
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14. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) amb relació a la contractació del servei
de programació i d’execució de continguts en línia de les festes de Sant Joan 2020
(Exp EX240-2020-007082). (https://vimeo.com/442984801#t=1h32m59s)
15. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) amb relació a l’adjudicació del contracte
menor de Servei d’Ajuda a Domicili a persones i famílies en situació de dependència
(Exp EX263-2020-006933). (https://vimeo.com/442984801#t=1h50m40s)
16. Moció presentada pel Grup Municipal Popular (PP) relativa a actes organitzats pels
ajuntaments, i a les mesures de seguretat i prevenció que s'han de complir (Exp
EX183-2020-007025). (https://vimeo.com/442984801#t=2h22m50s)
17. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) relativa a les mesures de seguretat
sanitària per a passatgers que arribin a Menorca per ports i aeroport (Exp EX1442020-007070). (https://vimeo.com/442984801#t=2h32m03s)
PUNT D’URGÈNCIA. Moció del Grup Municipal Popular relativa a l’alliberament de la
totalitat del superàvit dels ajuntaments per a la lluita contra els efectes de la COVID-19 (exp
EX183-2020-007892) (https://vimeo.com/442984801#t=2h42m09s)
18. Precs i preguntes. (https://vimeo.com/442984801#t=2h53m00s)
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (Ple ordinari de dia 18-06-2020)
(https://vimeo.com/442984801#t=00m09s)
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 18 de juny 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/442984801#t=00m34s)
La secretària dona compte de les comunicacions d’Alcaldia següents:
2.1. Resolució d’Alcaldia número 77, de dia 25 de maig de 2020, per la qual es reconeix amb
efectes retroactius l’aplicació de dia 30 de març fins a dia 26 d’abril d’un quadrant de serveis
extraordinari de la Policia amb motiu de l’estat d’alarma per la situació de la crisi sanitària; i
també s’acorda restaurar, des del dia 27 d’abril, l’aplicació del quadrant d’acord amb l’acord de
Ple del desembre de 2019 (expedient 2019/012973).
2.2. Resolució de l’Àrea d’Organització i de Seguretat Ciutadana número 513, de dia 1 de juliol
de 2020, per la qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdits número 8/2020 de generació
de crèdits i transferència entre partides per un import total de 573.061,75 euros (expedient
2020/006229).
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2.3. Resolució d’Alcaldia número 94, de dia 6 de juliol de 2020, per la qual s’aproven la
modificació i els canvis dels membres del Grup Municipal PSIB-PSOE Ciutadella en diferents
òrgans col·legiats de l’Ajuntament, a les entitats vinculades i altres entitats de fora de
l’Ajuntament (expedient 2019/006778):
«RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA
Assumpte: modificació de la composició del Grup Municipal PSIB-PSOE Ciutadella als
diferents òrgans col·legiats de l’Ajuntament, a les entitats vinculades i en altres
Atès que el senyor Guillermo Àngel Bosch Llufriu, en el Ple ordinari de dia 18 de juny de
2020, va prendre possessió del càrrec de regidor del Grup Municipal PSIB-PSOE Ciutadella
a l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, en substitució, per renúncia, del senyor Andreu
Bosch Mesquida, per la qual cosa es fa necessari fer els canvis oportuns en els
nomenaments dels representants del Grup Municipal PSIB-PSOE Ciutadella als diferents
òrgans col·legiats de l’Ajuntament, a les entitats vinculades i en altres on apareix nomenat el
regidor sortint;
Vist l’escrit de la portaveu del Grup Municipal PSIB-PSOE Ciutadella, la senyora Noemí
Camps Villalonga;
Atès que l’aprovació d’aquests nomenaments correspon a l’Alcaldia;
Per tot l’exposat,
RESOLC:
Primer: Aprovar els canvis, ressaltats en negreta, en la composició dels membres del Grup
Municipal PSIB-PSOE Ciutadella 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
de Seguretat
Ciutadana

Consell de
Ciutat

Titulars

Grup
Polític

1

Joana
Gomila
Lluch

2

Noemí
Camps
Villalonga

1r tinent
d'alcalde

PSIBPSOE
Ciutadella

3

Sergio
Servera
Moreno

2n tinent
d'alcalde

UP-GxC

José
López

3r tinent
d'alcalde

4

4

Càrrec

Alcaldessa PSM MxM

PSM MxM

Suplent/s Suplent/s

Bosch

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

Mesa
General de
Negociació

5

Laura
Anglada
Seara

6

Andreu
Cardona
Mir

4a tinent
d'alcalde

PSM MxM
Maria
Jesús
Bagur
Benejam

Titular

PSM MxM

7

Maria
Alexandra
Moll
Taltavull

Titular

Maria
PSIBGràcia
PSOE
Mercadal
Ciutadella
Marquès

8

Carla
Gener
Marquès

Titular

9

Antonio
Luis
Juaneda
Cabrisas

Titular

PP

Juana
María
Pons
Torres

10

Isabel
León
Martínez

Titular

Cs

Jaume
Anglada
Bagur

1

Laura
Anglada
Seara

2

Noemí
Camps
Villalonga

Titular

3

Sergio
Servera
Moreno

Titular

4

Juana
María
Pons
Torres

5

Isabel
León
Martínez

1

Laura
Anglada
Seara

UP-GxC

President
PSM MxM
titular

Titular

Titular

Damià
Moll
Cardona

José
López
Bosch

Maria
PSIBAlexandra
PSOE
Moll
Ciutadella
Taltavull
UP-GxC

Carla
Gener
Marquès

PP

Antonio
Luis
Juaneda
Cabrisas

Cs

Eudimio
José
Carrasco
González

President PSM MxM
titular

Damià
Moll
Cardona

José
López
Bosch

5

del Personal
Laboral de
l'Ajuntament
de Ciutadella
de Menorca

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

Comitè de
Seguretat i
Salut

Comissió
Paritària del

6

Maria
PSIBAlexandra
PSOE
Moll
Ciutadella
Taltavull

2

Noemí
Camps
Villalonga

Titular

3

Sergio
Servera
Moreno

Titular

4

Juana
María
Pons
Torres

5

Isabel
León
Martínez

1

Laura
Anglada
Seara

2

Noemí
Camps
Villalonga

Titular

3

Sergio
Servera
Moreno

Titular

4

Juana
María
Pons
Torres

5

Isabel
León
Martínez

1

Laura
Anglada
Seara

2

Noemí
Camps
Villalonga

Titular

3

Sergio
Servera
Moreno

Titular

UP-GxC

Titular

PSM MxM

1

Laura
Anglada

Titular

Titular

UP-GxC

Carla
Gener
Marquès

PP

Antonio
Luis
Juaneda
Cabrisas

Cs

Eudimio
José
Carrasco
González

President
PSM MxM
titular

Titular

Titular

Damià
Moll
Cardona

José
López
Bosch

Maria
PSIBAlexandra
PSOE
Moll
Ciutadella
Taltavull
UP-GxC

Carla
Gener
Marquès

PP

Antonio
Luis
Juaneda
Cabrisas

Cs

Eudimio
José
Carrasco
González

Regidor de
PSM MxM
Personal

Damià
Moll
Cardona

José
López
Bosch

Maria
PSIBAlexandra
PSOE
Moll
Ciutadella
Taltavull
Carla
Gener
Marquès
Damià
Moll

José
López

Personal
Laboral

Seara

Cardona

Bosch

Comissió
Paritària del
Personal
Funcionari

1

Laura
Anglada
Seara

Titular

PSM MxM

Damià
Moll
Cardona

José
López
Bosch

Comissió
d’interpretaci
ó, vigilància i
seguiment
del Conveni
col·lectiu del
personal
laboral

1

Laura
Anglada
Seara

Titular

PSM MxM

Damià
Moll
Cardona

José
López
Bosch

José
López
Bosch

Damià
Moll
Cardona

Maria
Jesús
Bagur
Benejam

Laura
Anglada
Seara

Àrea
Socioeducativa
i de
Dinamització
Econòmica

Comissió
Municipal de
Patrimoni
Històric de
Ciutadella

Comissió
Municipal
d'Arts
Plàstiques de
Ciutadella

1

Joana
Gomila
Lluch

President
(alcaldess
a delegarà
en el
PSM MxM
regidor de
Cultura o
d'Urbanis
me)

2

Pere Fiol
Benejam

Regidor
d'Urbanis PSM MxM
me

3

Andreu
Regidor de
Cardona
PSM MxM
Cultura
Mir

4

Blanca de
Olivar
Oliver

1

Joana
Gomila
Lluch

Presidenta PSM MxM

2

Andreu
Cardona
Mir

Vicepresid
ent
PSM MxM
(regidor de
Cultura)

3

Noemí
Camps
Villalonga

Regidor
delegat
equip
govern

Juan
David

Titular
(regidor

4

regidor
oposició

PP

Juan
David
Benejam
Escanellas

Laura
Anglada
Seara

José
López
Bosch

Maria
PSIBGràcia
PSOE
Mercadal
Ciutadella
Marquès
PP

Juana
María

7

Benejam
oposició)
Escanellas

Comissió per
a l'Avaluació
de
l'Ordenança i
altres
Aspectes de
les Festes de
Sant Joan

8

Eudimio
José
Carrasco
González

5

Jaume
Anglada
Bagur

1

Joana
Gomila
Lluch

2

Maria
Gràcia
Mercadal
Marquès

Regidor/a
de Festes

3

Maria
Jesús
Bagur
Benejam

Regidor/a
de
PSM MxM
Governaci
ó

4

Maria
Regidor
PSIBNoemí
Alexandra del PSIBPSOE
Camps
Moll
PSOE
Ciutadella Villalonga
Taltavull Ciutadella

Cs

Presidenta
,
PSM MxM
l’alcaldess
a

5

Sergio
Servera
Moreno

Regidor de
GxC

6

Maria
Antònia
Taltavull
Fernández

Regidor
del PP

7

Juana
María
Pons
Torres

Regidor
del PP

8
Consell
Municipal
d'Acció
Social

Titular
(regidor
oposició)

Pons
Torres

Eudimio
José
Regidor de
Carrasco
Cs
González

PSIBPSOE
Ciutadella
Laura
Anglada
Seara

GxC

Carla
Gener
Marquès

PP

Antonio
Luis
Juaneda
Cabrisas

PP

Juan
David
Benejam
Escanellas

Cs

Jaume
Anglada
Bagur

1

Joana
Gomila
Lluch

2

Laura
Anglada
Seara

Titular

PSM MxM

Maria
Jesús
Bagur
Benejam

3

Andreu

Titular

PSM MxM

Damià

Presidenta PSM MxM

Andreu
Cardona
Mir

Cardona
Mir

Comissió
Assessora
de Persones
Grans

Comissió
Municipal
d'Entitats de
Serveis
Socials

Moll
Cardona

4

Maria
Gràcia
Mercadal
Marquès

Titular

PSIBPSOE
Ciutadella

Noemí
Camps
Villalonga

5

Carla
Gener
Marquès

Titular

UP-GxC

Sergio
Servera
Moreno

6

María
Antonia
Taltavull
Fernández

Titular

PP

Juana
María
Pons
Torres

7

Juan
David
Benejam
Escanellas

Titular

PP

Blanca de
Olivar
Oliver

8

Jaume
Anglada
Bagur

Titular

Cs

Isabel
León
Martínez

1

Laura
Anglada
Seara

Presidenta
(regidor
Àrea
PSM MxM
Serveis
Socials)

Andreu
Cardona
Mir

2

Carla
Gener
Marquès

Vicepresid
ència
(regidor de
l’equip de
govern)

UP-GxC

Maria
Gràcia
Mercadal
Marquès

3

María
Antonia
Taltavull
Fernández

regidor
oposició

PP

Juan
David
Benejam
Escanellas

4

Eudimio
José
Carrasco
González

regidor
oposició

Cs

Jaume
Anglada
Bagur

1

Laura
Anglada
Seara

Presidenta
(regidor de
l’Àrea de PSM MxM
Serveis
Socials)

Andreu
Cardona
Mir

Carla
Gener
Marquès

Vicepresid
enta
(regidor de

Maria
Gràcia
Mercadal

2

UP-GxC

9

Comissió
Assessora
en Matèria de
Mobilitat
Reduïda

Consell
Escolar
Municipal

l’equip de
govern)

Marquès

3

María
Antonia
Taltavull
Fernández

regidor
oposició

PP

Juan
David
Benejam
Escanellas

4

Jaume
Anglada
Bagur

regidor
oposició

Cs

Eudimio
José
Carrasco
González

1

Laura
Anglada
Seara

Presidènci
a (alcalde
o regidor PSM MxM
en qui
delegui)

Sergio
Servera
Moreno

1

Maria
PSIBGràcia
Presidenta
PSOE
Mercadal
Ciutadella
Marquès

Laura
Anglada
Seara

2

Andreu
Cardona
Mir

PSM MxM

Carla
Gener
Marquès

PP

Juan
David
Benejam
Escanellas

3
Comissió
d’Associacio
ns de Veïns

1

2

10

Regidor
equip de
govern

María
Un regidor
Antonia
grup
Taltavull
oposició
Fernández
Andreu
Cardona
Mir

Presidènci
a (regidor
de l’Àrea
PSM MxM
del
Projecte
de Ciutat)

Damià
Moll
Cardona

Vicepresid
Maria
Noemí
ència
PSIBGràcia
Camps (regidor de
PSOE
Mercadal
Villalonga l’equip de Ciutadella
Marquès
govern)
Titular

PSM MxM

Maria
Jesús
Bagur
Benejam

4

Maria
Alexandra
Moll
Taltavull

Titular

PSIBPSOE
Ciutadella

Guillermo
Ángel
Bosch
Llufriu

5

Carla

Titular

UP-GxC

Sergio

3

Laura
Anglada
Seara

Gener
Marquès

Ple del
Consell
Municipal
d'Esports

Servera
Moreno

6

Juana
María
Pons
Torres

regidor
oposició

PP

Antonio
Luis
Juaneda
Cabrisas

7

Eudimio
José
Carrasco
González

regidor
oposició

Cs

Isabel
León
Martínez

1

Presidènci
Maria
a (alcalde/
PSIBAlexandra
ssa o
PSOE
Moll
regidor en
Ciutadella
Taltavull
qui
delegui)

2

Andreu
Cardona
Mir

Viceprèsid
encia
(regidor de
l’equip de
govern
que haurà
de formar PSM MxM
part de la
Comissió
Informativ
a
Socioeduc
ativa)

3

José
López
Bosch

Laura
Anglada
Seara

Titular

PSM MxM

Pere Fiol
Benejam

4

Noemí
Camps
Villalonga

Titular

PSIBPSOE
Ciutadella

Maria
Gràcia
Mercadal
Marquès

5

Carla
Gener
Marquès

Titular

UP-GxC

Sergio
Servera
Moreno

6

Juan
David
Benejam
Escanellas

Titular

PP

Juana
María
Pons
Torres

Titular

Cs

7

Eudimio
José
Carrasco
González

Isabel
León
Martínez

11

Comissió
Municipal de
Drogodepen
dència

Àrea de Territori
i Entorn i
Serveis Urbans

Junta
Municipal de
Cementeris

Comissió
d'Anàlisi,
Estudi i
Valoració de
les Possibles
Modificacion
s,
Actualitzacio
ns i Refosos
de les
Normatives
Urbanístique
s Actuals
Existents i
que Afecten
els Principals
Instruments
Urbanístics
Municipals,
essent
aquests el

12

1

Maria
Gràcia
Mercadal
Marquès

Regidor/a
de
Joventut

2

María
Antonia
Taltavull
Fernández

3

Isabel
León
Martínez

1

Joana
Gomila
Lluch

PSIBPSOE
Ciutadella

Laura
Anglada
Seara

regidor
oposició

PP

Juana
María
Pons
Torres

regidor
oposició

Cs

Jaume
Anglada
Bagur

Presidenta
(batle/ssa
o regidor PSM MxM
en qui
delegui)

2

regidor
Noemí
PSIBdelegat
Camps
PSOE
Cementeri
Villalonga
Ciutadella
s

3

Carla
Gener
Marquès

regidor
equip
govern

4

Jaume
Anglada
Bagur

representa
nt oposició

1

Pere Fiol
Benejam

Presidènci
a (regidor
PSM MxM
urbanisme
)

2

José
López
Bosch

3

Blanca de
Olivar
Oliver

4

Juan
David
Benejam
Escanellas

5

Noemí
Camps
Villalonga

Titular

Titular

Titular
Titular

UP-GxC

Sergio
Servera
Moreno

Cs

Eudimio
José
Carrasco
González
Maria
Jesús
Bagur
Benejam

Laura
Anglada
Seara

PSM MxM

Andreu
Cardona
Mir

Damià
Moll
Cardona

PP

Antonio
Luis
Juaneda
Cabrisas

PP

Juana
María
Pons
Torres

PSIBMaria
PSOE
Alexandra
Ciutadella
Moll
Taltavull

PGOU i el Pla
Especial de
Protecció del
Conjunt
Històric i
Artístic de
Ciutadella

6

Sergio
Servera
Moreno

Titular

UP-GxC

Carla
Gener
Marquès

7

Eudimio
José
Carrasco
González

Titular

Cs

Isabel
León
Martínez

ENTITATS VINCULADES
Àrea
Socioeducativa
i de
Dinamització
Econòmica

Patronat de
la Fundació
Ciutadella
Cultura

1

Joana
Gomila
Lluch

Presidènci
a
PSM MxM
(alcaldess
a)

Andreu
Cardona
Mir

Damià
Moll
Cardona

2

Andreu
Cardona
Mir

Vicepresid
ència
(regidor PSM MxM
delegat de
l’Àrea)

Laura
Anglada
Seara

Maria
Jesús
Bagur
Benejam

3

José
López
Bosch

4

Maria
Gràcia
Mercadal
Marquès

Titular
Titular
/Regidor
Educació

PSM MxM

Pere Fiol
Benejam

PSIBGuillermo
PSOE
Ángel
Ciutadella
Bosch
Llufriu
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Comitè
Executiu de
la Fundació
Ciutadella
Cultura

5

Noemí
Camps
Villalonga

Titular/
Regidora
Turisme

6

Carla
Gener
Marquès

Titular

7

Juan
David
Benejam
Escanellas

UP-GxC

Sergio
Servera
Moreno

Titular

PP

Juana
María
Pons
Torres

8

Antonio
Luis
Juaneda
Cabrisas

Titular

PP

Blanca de
Olivar
Oliver

9

Jaume
Anglada
Bagur

Titular

Cs

Isabel
León
Martínez

1

Andreu
Cardona
Mir

Consell
Rector del
Patronat
Municipal de
l'Hospital
1

Presidènci
a (regidor
PSM MxM
delegat de
l’Àrea)

José
López
Bosch

Laura
Anglada
Seara
(mitjançant
Resolució
Alcaldia
número
Presidenta PSM MxM
107 de 508-2019
s’especific
a que se li
delega la
presidènci
a)

2

José
López
Bosch

3

Maria
Gràcia
Mercadal
Marquès

4
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Maria
PSIBAlexandra
PSOE
Moll
Ciutadella
Taltavull

Carla
Gener
Marquès

Vicepresid
PSM MxM
ent

Andreu
Cardona
Mir

Titular

PSIBPSOE
Ciutadella

Noemí
Camps
Villalonga

Titular

UP-GxC

Sergio
Servera
Moreno

Laura
Anglada
Seara

Consell
Rector del
Patronat
Municipal
d'Escoles
Infantils

Consell
Rector del
Consorci per
al
Desenvolupa
ment
Esportiu de
Ciutadella

5

María
Antonia
Taltavull
Fernández

PP

Juan
David
Benejam
Escanellas

6

Blanca de
Olivar
Oliver

Titular

PP

Antonio
Luis
Juaneda
Cabrisas

7

Eudimio
José
Carrasco
González

Titular

Cs

Isabel
León
Martínez

1

Maria
Gràcia
President
Mercadal
(alcaldess
Marquès
ao
PSIB(per
persona
PSOE
delegació
en qui
Ciutadella
mitjançant
delegui
RA 76 de
legalment)
18-052020)

Titular

Regidor
Àrea
PSM MxM
Socioeduc
ativa

Noemí
Camps
Villalonga

2

Laura
Anglada
Seara

3

Carla
Gener
Marquès

Titular

UP-GxC

Sergio
Servera
Moreno

4

Isabel
León
Martínez

Titular

Cs

Jaume
Anglada
Bagur

1

2

José
López
Bosch

Maria
PSIBAlexandra Presidènci
PSOE
Moll
a
Ciutadella
Taltavull
José
López
Bosch

Vocal
titular

PSM MxM

Laura
Anglada
Seara

PP

Juana
María
Pons
Torres

ALTRES
Àrea
Socioeducativa
i de
Dinamització
Econòmica

Assemblea
Local de
Creu Roja

1

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

Signat a Ciutadella de Menorca en la data de la signatura electrònica que consta en aquest
document.»
2.4. Resolució d’Alcaldia número 95, de dia 7 de juliol de 2020, per la qual s’aproven els canvis
en el nomenament dels representants del Grup Municipal PSIB-PSOE Ciutadella a l’Ajuntament
i a altres organismes i entitats, els quals es detallen en la resolució (expedient 2019/006778):
«RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA
Assumpte: modificació del nomenament dels representants del Grup Municipal PSIBPSOE Ciutadella de l’Ajuntament a altres organismes o entitats
Atès que el senyor Guillermo Ángel Bosch Llufriu, en el Ple ordinari de dia 18 de juny de
2020, va prendre possessió del càrrec de regidor del Grup Municipal PSIB-PSOE Ciutadella
a l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, en substitució, per renúncia, del senyor Andreu
Bosch Mesquida, per la qual cosa es fa necessari fer els canvis oportuns en els
nomenaments dels representants del Grup Municipal PSIB-PSOE Ciutadella de l’Ajuntament
a altres organismes o entitats on apareix nomenat el regidor sortint;
Vist l’escrit de la portaveu del Grup Municipal PSIB-PSOE Ciutadella, la senyora Noemí
Camps Villalonga;
Per tot l’exposat,
RESOLC:
Primer: Aprovar els canvis, ressaltats en negreta, en el nomenament dels representants del
Grup Municipal PSIB-PSOE Ciutadella de l’Ajuntament a altres organismes o entitats, que
quedarà tal com es detalla a continuació:

Àrea

Òrgan o ens

Titulars

Càrrec

Grup
polític

Suplent/s Suplent/s

Àrea
Sergio
José López
d’Organització i
SILME
1 Servera
Titular
UP-GxC
Bosch
de Seguretat
Moreno
Ciutadana
Ple del Consell 1 José López
Titular
PSM MxM Noemí
Econòmic i
Bosch representant
Camps
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Laura
Anglada

Social de
Villalonga
Seara
Menorca (CES)
Comissió
Permanent del
Noemí
Laura
Consell
José López
Titular
1
PSM MxM Camps
Anglada
Econòmic i
Bosch representant
Villalonga
Seara
Social de
Menorca
Consell
Joana
Territorial de la
José López
1 Gomila Alcaldessa PSM MxM
Propietat
Bosch
Lluch
Immobiliària
Fundació
Andreu
Carla
Laura
Enciclopèdia de 1 Cardona
Titular
PSM MxM Gener
Anglada
Menorca
Mir
Marquès
Seara
Maria
Comissió de
Sergio
Titular
Gràcia
Protecció Civil 1 Servera
UP-GxC
representant
Mercadal
(PLA TERME)
Moreno
Marquès
Assemblea de
Maria
Socis de
Noemí
Jesús
Titular
l'Associació 1
PSM MxM Camps
Bagur representant
Leader Illa de
Villalonga
Benejam
Menorca
Consell
Sergio
Noemí
Assessor del
1 Servera Vocal titular UP-GxC
Camps
Centre Bit
Moreno
Villalonga
Menorca
Àrea
Laura Un regidor de
Carla
Assemblea Local
Andreu
Socioeducativa i
1 Anglada
l'equip de PSM MxM Gener
de Creu Roja
Cardona Mir
de Dinamització
Seara
govern
Marquès
Econòmica Consell Escolar
Maria
Maria
PSIBdel Centre de
Gràcia
Jesús
1
Titular
PSOE
Professorat de
Mercadal
Bagur
Ciutadella
Menorca
Marquès
Benejam
Consell Escolar
Maria
PSIBAndreu
del Col·legi
Gràcia
1
Titular
PSOE
Cardona
Públic Joan
Mercadal
Ciutadella
Mir
Benejam
Marquès
Consell Escolar
Maria
PSIBCarla
del Col·legi
Gràcia
1
Titular
PSOE
Gener
Públic Pere
Mercadal
Ciutadella Marquès
Casasnovas
Marquès
Consell Escolar 1
Maria
Titular
PSIBNoemí
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del Col·legi
Gràcia
Públic Mare de
Mercadal
Déu del Toro
Marquès
Consell Escolar
Maria
del Col·legi
Gràcia
1
Titular
Públic Pintor
Mercadal
Torrent
Marquès
Consell Escolar
Maria
de l'Institut
Gràcia
1
Titular
Josep Maria
Mercadal
Quadrado
Marquès
Maria
Consell Escolar
Gràcia
de l'Institut Maria 1
Titular
Mercadal
Àngels Cardona
Marquès
Consell Escolar
Maria
del Centre
Gràcia
d'Educació de 1
Titular
Mercadal
Persones
Marquès
Adultes
Consell Escolar
Maria
del Col·legi
Gràcia
1
Titular
Públic Margalida
Mercadal
Florit
Marquès
Consell Escolar
Maria
de l’Escola
Gràcia
1
Vocal titular
Oficial d’Idiomes
Mercadal
(EOI)
Marquès
Consell Escolar
del Centre
Maria
d'Educació
Gràcia
1
Titular
Infantil de Primer
Mercadal
Cicle EI ES
Marquès
MUSSOL
Consell Escolar
del Centre
Maria
d'Educació
Gràcia
1
Titular
Infantil de Primer
Mercadal
Cicle EI ROSER
Marquès
GENER
Consell Escolar 1
Maria
Titular
del Centre
Gràcia
d'Educació
Mercadal
Infantil de Primer
Marquès
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PSOE
Camps
Ciutadella Villalonga
PSIBPere Fiol
PSOE
Benejam
Ciutadella
Maria
PSIBAlexandra
PSOE
Moll
Ciutadella
Taltavull
PSIBJosé López
PSOE
Bosch
Ciutadella
PSIBAndreu
PSOE
Cardona
Ciutadella
Mir
PSIBPSOE
Ciutadella

Sergio
Servera
Moreno

PSIBPere Fiol
PSOE
Benejam
Ciutadella

PSIBPSOE
Ciutadella

Laura
Anglada
Saera

PSIBPSOE
Ciutadella

Sergio
Servera
Moreno

PSIBPSOE
Ciutadella

Laura
Anglada
Saera

Cicle EI SA
GALERA
Consell Escolar
del Centre
d'Educació
1
Infantil de Primer
Cicle EI ES
PORIOL
Consell Escolar
del Centre
d'Educació
Infantil de Primer 1
Cicle EI
FRANCESC DE
BORJA MOLL
Consell Escolar
del Centre
d'Educació
1
Infantil de Primer
Cicle EI XIPELL
Consell Escolar
del Centre
d'Educació
1
Infantil de Primer
Cicle EI
JOGUINA
Consell de la
Llengua
1
Catalana

Maria
Gràcia
Mercadal
Marquès

Titular

PSIBPSOE
Ciutadella

Maria
Gràcia
Mercadal
Marquès

Titular

PSIBCarla
PSOE
Gener
Ciutadella Marquès

Maria
Gràcia
Mercadal
Marquès

Titular

PSIBNoemí
PSOE
Camps
Ciutadella Villalonga

Maria
Gràcia
Mercadal
Marquès

Titular

PSIBNoemí
PSOE
Camps
Ciutadella Villalonga

Titular

PSM MxM

Titular

PSM MxM

Titular

PSM MxM

Joana
Gomila
Lluch
Joana
Consell Escolar
1 Gomila
de les Balears
Lluch
Andreu
Institut Menorquí
1 Cardona
d'Estudis
Mir
Carla
Fons Menorquí
1 Gener
de Cooperació
Marquès
Patronat de la
Fundació per a
Laura
Persones amb 1 Anglada
Discapacitat Illa
Seara
de Menorca
Ple del Consell 1
Laura

Titular

Maria
Jesús
Bagur
Benejam

Noemí
Camps
Villalonga
Andreu
UP-GxC Cardona
Mir

Titular

PSM MxM

Carla
Gener
Marquès

Titular

PSM MxM

Andreu
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Assessor de la
Anglada representant
Cardona
Gent Gran de
Seara
Aj.
Mir
Menorca
Fòrum de la
Carla
Andreu
Representant
Immigració de 1 Gener
UP-GxC Cardona
Aj.
Menorca
Marquès
Mir
Junta de Govern
Laura
del Consorci
Vocal
José López
1 Anglada
PSM MxM
Sociosanitari de
representant
Bosch
Seara
Menorca
Ple del Consell
Maria
Laura
Titular
de Serveis
Jesús
1 Anglada representant PSM MxM
Socials de
Bagur
Seara
Aj.
Menorca
Benejam
Maria
PSIBNoemí
Casa de Menorca
Gràcia
Titular
1
PSOE
Camps
a Barcelona
Mercadal representant
Ciutadella Villalonga
Marquès
Vocal titular
(representant
Laura
Carla
en matèria
1 Anglada
PSM MxM Gener
de Serv. Soc.
Seara
Marquès
i habitatge
Ple de la Mesa
social)
de l’Habitatge
Social de
Vocal titular
Menorca
Maria (representant
Andreu
Jesús
en matèria
2
PSM MxM Cardona
Bagur d’habitatge i
Mir
Benejam
medi
ambient)
Àrea de Territori Consorci de
Andreu
i Entorn i
Residus i
Pere Fiol
1 Cardona
Titular
PSM MxM
Serveis Urbans
Energia de
Benejam
Mir
Menorca
Maria
Taller Agenda
Andreu
Noemí
Jesús
Regidor de
Local 21 de
1
PSM MxM Cardona
Camps
Bagur Medi Ambient
Ciutadella
Mir
Villalonga
Benejam
Consell Social
Maria
de l'Agència
Andreu
Noemí
Jesús
Menorca
1
Vocal titular PSM MxM Cardona
Camps
Bagur
Reserva de
Mir
Villalonga
Benejam
Biosfera
Consorci per a la 1 Pere Fiol
Titular
PSM MxM José López
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ALCALDIA

Protecció de la
Legalitat
Urbanística en
Sòl Rústic de
l'Illa de Menorca
Junta Insular
d'Aigües de
Menorca
Assemblea del
Consorci
d'Aigües de les
Illes Balears
Consell de la
Mineria de les
Illes Balears
Ple de
l’Assemblea
General del
Consorci
d'Infraestructure
s de les Illes
Balears
Federació
d'Entitats Locals
de les Illes
Balears (FELIB)
Federación
Española de
Muncipios y
Provincias
(FEMP)

Benejam

Bosch

Noemí
PSIBTitular
José López
1 Camps
PSOE
representant
Bosch
Villalonga
Ciutadella
1

Noemí
PSIBTitular
José López
Camps
PSOE
representant
Bosch
Villalonga
Ciutadella

Titular
Pere Fiol
José López
1
representant PSM MxM
Benejam
Bosch
Aj.

1

José López
Titular
Pere Fiol
PSM MxM
Bosch representant
Benejam

1

Joana
Gomila
Lluch

Alcaldia

PSM MxM

Noemí
Camps
Villalonga

1

Joana
Gomila
Lluch

Alcaldia

PSM MxM

Noemí
Camps
Villalonga

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

Signat a Ciutadella de Menorca en la data de la signatura electrònica que consta en aquest
document.»
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2.5. Resolució d’Alcaldia número 99, de dia 8 de juliol de 2020, per la qual s’aprova la
modificació de la composició de les diferents comissions informatives per part dels membres del
Grup Municipal PSIB-PSOE Ciutadella, i s’esmenta a la relació com queden els membres de
cada una de les tres comissions (expedient 2019/006775):
«RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA
Assumpte: modificació de la composició de les diferents comissions informatives del
Grup Municipal PSIB-PSOE Ciutadella
Atès que el senyor Guillermo Ángel Bosch Llufriu, en el Ple ordinari de dia 18 de juny de
2020, va prendre possessió del càrrec de regidor del Grup Municipal PSIB-PSOE Ciutadella
a l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, en substitució, per renúncia, del senyor Andreu
Bosch Mesquida;
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 PSIB-PSOE Ciutadella, la senyora Noemí
Camps Villalonga, amb registre d’entrada telemàtic 009452, de dia 30 de juny de 2020, 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 PSIB-PSOE Ciutadella, que quedarà de la manera següent:

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA
Titular: Sra. Noemí Camps Villalonga
Suplent: Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ENTORN I SERVEIS URBANS
Titular: Sra. Maria Alexandra Moll Taltavull
Suplent: Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
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COMISSIÓ INFORMATIVA SOCIOEDUCATIVA I DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Titular: Guillermo Ángel Bosch Llufriu
Suplent: Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès

SEGON: Determinar que, d’acord amb aquesta resolució, amb la número 85 de 12 de juliol
de 2019, amb la número 109 de 19 d’agost de 2019, amb la número 155 de 31 d’octubre de
2019 i amb la número 29 de 27 de febrer de 2020, la composició de les comissions
informatives és la següent:
Òrgan o ens

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

Núm. Titulars

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

PSIBMaria Gràcia
PSOE
Mercadal Marquès
Ciutadella

5

Antonio Luis Juaneda
Titular
Cabrisas

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

Presidenta

PSM MxM José López Bosch

2

Pere Fiol Benejam

Titular

PSM MxM Laura Anglada Seara

3

Sergio Servera
Moreno

Titular

UP-GxC

Comissió
Informativa de
4
Territori i Entorn i
Serveis Urbans
5

Comissió
Informativa
Socioeducativa i
de Dinamització

Càrrec

Carla Gener Marquès

Carla Gener Marquès

Maria Alexandra Moll
Titular
Taltavull

PSIBMaria Gràcia
PSOE
Mercadal Marquès
Ciutadella

Juana María Pons
Torres

Titular

PP

Juan David Benejam
Escanellas

6

Blanca de Olivar
Oliver

Titular

PP

Antonio Luis Juaneda
Cabrisas

7

Eudimio José
Carrasco González

Titular

Cs

Isabel León Martínez

1

Guillermo Ángel
Bosch Llufriu

President

PSIBMaria Gràcia
PSOE
Mercadal Marquès
Ciutadella

2

Andreu Cardona Mir Titular

PSM MxM José López Bosch
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Econòmica

3

Laura Anglada Seara Titular

PSM MxM

Maria Jesús Bagur
Benejam

4

Carla Gener Marquès Titular

UP-GxC

Sergio Servera
Moreno

5

Juan David Benejam
Titular
Escanellas

PP

Antonio Luis Juaneda
Cabrisas

6

María Antonia
Taltavull Fernández

Titular

PP

Juana María Pons
Torres

7

Jaume Anglada
Bagur

Titular

Cs

Isabel León Martínez

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

Signat a Ciutadella de Menorca en la data de la signatura electrònica que consta en aquest
document.»
2.6. Acord de la Junta de Govern, de dia 1 de juliol de 2020, per la qual s’aprova la relació de
factures número 20/2020 de crèdit reconegut per un import brut de 6.674,96 euros (expedient
2020/006103).
2.7. Acord de la Junta de Govern, adoptat dia 1 de juliol de 2020, amb relació a l’expedient
10836 del 2016, per la qual s’aproven les mesures extraordinàries en relació, o aplicables, als
contractes de concessió administrativa per a l’explotació d’instal·lacions temporals de les platges
del terme de Ciutadella per a l’ocupació i les condicions d’ocupació d’aquest domini públic
durant la temporada del 2020 (expedient 2016/010836).
2.8. En el mateix sentit que l’anterior, es dona compte de l’acord de la Junta de Govern, de dia 1
de juliol de 2020, que s’aprova amb relació a una concessió, en concret, de sa Caleta, i és un
altre expedient: el 983 del 2019.
2.9. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió de dia 8 de juliol de 2020, per la qual
s’aproven mesures extraordinàries per aplicar en el contracte de concessió administrativa d’ús
privatiu de gestió i d’explotació de dues sales de projecció de cinema i bar, també amb mesures
excepcionals ocasionades per la crisi sanitària de la Covid; i aplicables només a l’any 2020
(expedient 2020/003459).
2.10. Comunicació de la portaveu del Grup Municipal PSIB-PSOE (registre d’entrada telemàtic
008295 de dia 8 de juny de 2020), que esmenta que la portaveu suplent d’aquest grup serà la
regidora Maria Alexandra Moll Taltavull (expedient 2019/006030).
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Els presents acorden que en queden assabentats.
3. Proposta d’establir les festes locals de l’any 2021 al municipi de Ciutadella de Menorca
(exp EX005-2020-006529) (https://vimeo.com/442984801#t=04m30s)
La senyora Anglada Seara, regidora delegada, dona compte de la proposta de l’Àrea
d’Organització i Seguretat Ciutadana (Servei de Recursos Humans), de dia 13 de juliol de 2020,
dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i de Seguretat Ciutadana, en sessió
extraordinària celebrada el dia 17 de juliol de 2020, per unanimitat, en sentit favorable (PSM,
PSOE, GxC, PP i Cs), i que diu:
“Vist que, ha arribat a l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca un ofici de la Direcció Deneral de
Treball i Salut laboral de la CAIB, amb registre de sortida de la seva institució el dia 16 de juny
de 2020, per mitjà del qual s’informa que el Consell de Govern, d’acord amb el que disposa el
Decret 75/1998, de 31 de juliol, per mitjà del qual es regula el calendari de les festes de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB nº 105, de 15 d’agost), i altra normativa
d’aplicació, ha aprovat el calendari de festes per a l’any 2021 a l’àmbit de les Illes Balears, per
acord de dia 5 de juny de 2020, publicat en el BOIB nº 103 de dia 6 de juny, i alhora sol·licita,
d’aquest ajuntament, que abans del dia 25 d’agost de 2020 comuniqui els dies que el Ple de
l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca fixi com a festius a l’àmbit del municipi per a l’any 2021.
Vist el calendari de festes pròpies de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els
costums i les tradicions d’aquesta localitat, s’ha manifestat la intenció de proposar, com a
dies festius, el dia 24 de juny (dijous, Dia de Sant Joan) i el dia 25 de juny (divendres, Dia de
Sant Joanet) de 2021.
Atès que els dos dies festius escollits s’han d’aprovar pel Ple d’aquest ajuntament,
PROPÒS:
PRIMER. Establir, com a festes locals per a l’any de 2021, el dia 24 de juny (dijous, Dia de
Sant Joan) i el dia 25 de juny (divendres, Dia de Sant Joanet), d’acord amb els costums i les
tradicions del municipi de Ciutadella de Menorca.
SEGON. Comunicar els dies fixats com a festes locals per a l’any 2021 a la Conselleria de
Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears, perquè en prengui
coneixement.
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).
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4. Proposta d’acord per tal de garantir la connectivitat aèria a través d’una obligació de
servei públic (OSP) en la ruta Menorca-Barcelona i la fixació d’una tarifa màxima per
trajecte (Exp EX144-2020-006794) (https://vimeo.com/442984801#t=06m05s)
La senyora Gomila Lluch, alcaldessa, dona compte de la proposta d’Alcaldia, de dia 14 de juliol
de 2020, dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió
extraordinària celebrada el dia 17 de juliol de 2020, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3
reserves de vot (PP i Cs), que diu:
«La connectivitat aèria i marítima és una peça clau per als menorquins i les menorquines.
Concretament, la ruta aèria entre Menorca i Barcelona és, des de diversos punts de vista, la
més important per als menorquins. Ho confirma el fet incontestable que actualment aquesta
ruta, segons dades del 2017, va tenir més de 600.000 passatgers anuals, dels quals es
calcula que uns 450.000 podrien ser turistes. Però no només és la ruta amb més passatgers
de l’Aeroport de Menorca, sinó que, a més a més, la segona sempre queda per davall de la
meitat de passatgers que té aquesta. La importància d’aquesta ruta per als ciutadans
menorquins s’explica per múltiples causes, com ara els desplaçaments per motius de salut,
de negocis o per la quantitat d’estudiants menorquins que es desplacen regularment a
Barcelona.
Tot i la importància d’aquesta ruta, durant els mesos de temporada baixa només és operada
per una companyia, circumstància que provoca una situació de monopoli que es tradueix en
preus abusius. Cal apuntar que aquest és un problema endèmic de l’illa de Menorca, atès
que les rutes més importants per a les altres illes són operades per més d’una companyia i,
en conseqüència, es poden trobar moltes més freqüències i preus més assequibles per a
aquestes rutes.
Al problema de la manca de connectivitat de Menorca se li ha d’afegir la situació provocada
per mor de la situació d’emergència sanitària derivada de la pandèmia de la COVID-19, que
ha provocat una reducció dràstica de la mobilitat. Tot i l’aixecament de l’estat d’alarma el
passat 21 de juny, aquesta mobilitat no ha tornat als nivells anteriors a la declaració de l’estat
d’alarma, per la qual cosa la demanda en la ruta Menorca-Barcelona és molt baixa i, en
conseqüència, els preus dels bitllets d’aquesta ruta s’han disparat.
Si bé és cert que el juliol del 2018 es va incrementar el descompte de resident per al
transport aeri i marítim, passant del 50% al 75% de bonificació del preu, aquesta mesura no
és suficient; fet pel qual es fa necessària l’aprovació d’una obligació de servei públic (OSP)
en la ruta aèria entre Menorca i Barcelona, per tal de poder fixar una tarifa màxima (com ja
existeix per als vols interilles) i unes freqüències mínimes per a aquesta ruta.
Les obligacions de servei públic (OSP) són una eina que permet als Estats membres de la
Unió Europea l’objectiu de garantir una prestació mínima de serveis aeris regulars en
determinades rutes perquè compleixin determinats requisits, com ara la regularitat de preus.
Per tots aquest motius, PROPÒS al Ple de l’Ajuntament :
1. Instar el Govern de les Illes Balears a concentrar tots els esforços de negociació amb
l’Estat i amb la Comissió Europea en la direcció d’assolir una obligació de servei
públic (OSP) en la ruta aèria entre Menorca i Barcelona, ja que aquesta connexió és
la que actualment suposa la barrera més gran de mobilitat entre les Illes Balears i la
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península, per tal de poder fixar una tarifa màxima, i una capacitat i unes freqüències
mínimes per a aquesta ruta.
2. Instar el Govern de l’Estat perquè, mitjançant un acord del Consell de Ministres,
estableixi l’obligació de servei públic (OSP) en la ruta aèria entre Menorca i
Barcelona, ja que aquesta connexió és la que actualment suposa la barrera més gran
de mobilitat entre les Illes Balears i la península, per tal de poder fixar una tarifa
màxima, i una capacitat i unes freqüències mínimes per a aquesta ruta.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé la senyora de Olivar Oliver (https://vimeo.com/442984801#t=08m25s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/442984801#t=16m00s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/442984801#t=16m24s)
Intervé la senyora de Olivar Oliver (https://vimeo.com/442984801#t=20m51s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per setze (16) vots a favor (7 PSM MxM, 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, la senyora Maria
Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, el senyor
Guillermo Ángel BOSCH LLUFRIU, 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 conjunta de tots els partits polítics amb representació municipal (PSM MxM,
PSIB-PSOE Ciutadella, UP-GxC, PP i Cs) relativa a instar el Govern de l’Estat a establir
una moratòria de nous projectes de recerca, exploració, i explotació d’hidrocarburs i
altres
substàncies
minerals
(Exp
EX084-2020-006347)
(https://vimeo.com/442984801#t=22m21s)
La senyora Gomila Lluch, alcaldessa, dona compte de la proposta conjunta de tots els grups
polítics amb representació municipal —signada pel portaveu del PSM MxM, senyor José López
Bosch; per la portaveu del PSIB-PSOE Ciutadella, senyora Noemí Camps Villalonga; pel
portaveu d’UP-GxC, senyor Sergio Servera Moreno; pel portaveu del PP, senyor Antonio Luis
Juaneda Cabrisas; i pel portaveu de Cs, senyor Jaume Anglada Bagur—, dictaminada a la
Comissió Informativa extraordinària de Territori i Entorn i Serveis Urbans, de dia 17 de juliol de
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2020, amb el vot favorable dels representants del PSM (2), del PSOE (1) i d’Unidas Podemos
(1); i la reserva de vot dels representants del PP (2) i Cs (1); i que diu:
«Des que es produïren les primeres evidències sobre l’existència de projectes de prospeccions
sísmiques, que constituïen una amenaça per a la conservació del nostre ecosistema marítim i
costaner al golf de València l’any 2013, s’han succeït 16 sol·licituds per a un conjunt d'actuacions
destinades a constatar l'existència d'hidrocarburs per a investigar i explorar la recerca de gas o
petroli dins la regió del llevant balear, amb l'objectiu d'obtenir els drets d'extracció i d’explotació
de jaciments petrolífers i gasífers.
L'estiu del 2013, arran de l'alarma generada per aquest tipus de pla i havent-se conegut
l'existència d'altres projectes amb característiques semblants i idèntic objectiu, s'engega un
moviment de resposta social, contrari a dita autorització, sense precedents pel que fa a
mobilització ciutadana i en defensa del medi ambient a les Illes Balears.
Mar Blava ha liderat aquesta resposta social com a aliança intersectorial integrada per
administracions públiques -entre les quals destaquen els consells insulars i els ajuntaments-;
entitats de sectors econòmics afectats, com puguin ser la pesca, el turisme o el sector nàutic;
organitzacions de caire social i ecologista; sindicats i institucions tant públiques com
privades; i un nombre important de voluntaris. Aliança que obté 8 sol·licituds d’exploració o
de recerca denegades o paralitzades al llarg dels darrers 7 anys, com a resultat de l’oposició
generalitzada del llevant balear en resposta als efectes negatius previsibles dins el conjunt
d’hàbitats marins i, en general, en el model socioeconòmic de tota la regió i, en especial, de
les Illes Balears.
Per una banda, la regió del llevant balear és extremadament vulnerable al canvi climàtic
degut al 75% de la crema de combustibles fòssils, com ho són el gas, el petroli o el carbó,
amb un fort impacte humà i econòmic. Una prova d’aquest fet són els episodis meteorològics
extrems patits durant els darrers mesos a la regió.
Per una altra, que la regió prosperi depèn majoritàriament d’activitats relacionades amb el
turisme o la pesca. A ambdues activitats els afecta negativament la recerca, l’exploració i
l’extracció d’hidrocarburs i d’altres substàncies minerals, degut al risc existent de vessaments
i d’accidents.
Malgrat la fita aconseguida amb els 8 projectes esmentats, d’altres segueixen vigents en fase
de tramitar-se, per a dur a terme prospeccions petrolíferes (campanyes d’adquisició sísmica,
o sondejos acústics, i sondejos d’exploració), incloent diverses sol·licituds de permisos de
cerca d’hidrocarburs davant el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic que
suposarien una greu amenaça per a la mar de les Illes Balears, així com per a la resta
d’aigües del litoral de la Mediterrània.
En resposta a la gran preocupació generada pels efectes del canvi climàtic i la pèrdua de
biodiversitat, al llarg de l’anterior legislatura i a petició de l’Aliança Mar Blava, el Parlament de
les Illes Balears va aprovar en dues ocasions i de forma unànime una proposició de llei sobre
la protecció de la Mar Mediterrània sota jurisdicció espanyola dels danys ocasionats per
l’exploració, la recerca i l’explotació d’hidrocarburs i d’altres substàncies minerals. La
proposició de llei esmentada té per objectiu la prohibició de totes les activitats relacionades
amb la cerca i l’extracció d’hidrocarburs i d’altres substàncies minerals del subsòl marí, i
respon a la necessitat de protegir de forma permanent la Mediterrània de dites activitats.
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Actualment la proposició de llei és en fase de presa en consideració al Congrés dels
Diputats.
Paral·lelament, el passat 20 de maig el Govern nacional enviava a les Corts Generals el
primer Projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, que conté, dins l’article 8è, la
prohibició de noves activitats de recerca, exploració i explotació d’hidrocarburs en tot el
conjunt del territori nacional i en aigües de jurisdicció espanyola. Tot i que el Projecte de Llei
de Canvi Climàtic i Transició Energètica considera les propostes del Parlament Balear de
prohibir noves activitats relacionades amb hidrocarburs, també permet que les sol·licituds de
permisos de noves explotacions i exploracions, presentades abans de l’entrada en vigor de la
Llei, puguin dur endavant la tramitació administrativa i, de forma eventual, prosperar. Segons
informa Miteco, en aquests moments hi ha 22 permisos de recerca d’hidrocarburs sol·licitats
en tot l’àmbit nacional. D’aquest total, 8 es localitzen a la mar del llevant balear. Fins i tot
podrien ser presentats en els propers mesos per les empreses promotores que vulguin
assegurar que la futura prohibició no afecti els seus plans.
La manca d’una moratòria a la presentació de nous projectes de recerca, exploració i
explotació d’hidrocarburs i d’altres substàncies minerals, mentre es duu a terme la tramitació i
l’aprovació de les dues iniciatives legislatives esmentades, podria produir-se un gens desitjat
“efecte crida” per a nous promotors i que, com a conseqüència, tindria efectes perjudicials
per a la protecció de la Mar Mediterrània i el clima, i contraris tant a l’essència del Projecte de
Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica com a la de la Proposició de Llei del Parlament
Balear sobre la Protecció de la Mar Mediterrània sota la jurisdicció espanyola, dels danys
ocasionats per l’exploració, la recerca i l’explotació tant d’hidrocarburs com d’altres
substàncies minerals.
Per tot l'exposat,
PROPOSAM:
Primer. Instar el Govern de l’Estat a establir una moratòria d’efecte immediat a la presentació
de nous projectes de recerca, d’exploració i d’explotació d’hidrocarburs i d’altres substàncies
minerals, mentre es tramiten i aproven el Projecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició
Energètica, i la Proposició de Llei del Parlament Balear sobre la Protecció de la Mar
Mediterrània sota la jurisdicció espanyola, dels danys ocasionats per l’exploració, la recerca i
l’explotació tant d’hidrocarburs com d’altres substàncies minerals.
No obstant, el Plenari municipal, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
No hi ha intervencions.
Acord
Se sotmet la proposta conjunta a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
6. Proposta de desestimació de la sol·licitud del Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la
Naturalesa (GOB) de suspensió dels efectes i posterior declaració de nul·litat de ple dret
d’una llicència urbanística d’obres concedida per acord de Junta de Govern de 28 de
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desembre de 2016 amb relació al projecte promogut per Son Vell SRM (Exp EX069-2019005309) (https://vimeo.com/442984801#t=27m04s)
El senyor Fiol Benejam, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea de Territori i
Entorn i Serveis Urbans (Servei d’Urbanisme i Activitats), de dia 14 de juliol de 2020,
dictaminada a la Comissió Informativa extraordinària de Territori i Entorn i Serveis Urbans, de dia
17 de juliol de 2020, amb el vot favorable dels representants del PSM (2), del PSOE (1) i
d’Unidas Podemos (1); i la reserva de vot dels representants del PP (2) i Cs (1), i que diu:
«Atès que, en data del 14 de maig de 2019 (RE núm. GE/008703/2019), el Sr. Carlos Coll Pons,
actuant en la seva condició de president de la Secció Insular de Menorca del Grup Balear
d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), va presentar una sol·licitud de suspensió dels
efectes i posterior declaració de nul·litat de ple dret d’una llicència urbanística d’obres concedida
mitjançant la modalitat de projecte bàsic per acord de Junta de Govern de 28 de desembre de
2016 i que disposa de projecte d’execució aprovat per acord de Junta de Govern de 20 de febrer
de 2019, a la mercantil Son Vell, SRM, per a conversió d’habitatge i edificis agrícoles en
agroturisme al lloc de Son Vell, a les parcel·les 26 i 29 del polígon 10 del cadastre rústic de
Ciutadella;
Atès que, en data del 29 d’agost de 2019, els Serveis Jurídics Municipals van emetre informe
i van considerar que s’havia de desestimar la sol·licitud de revisió d’ofici efectuada pel GOB;
així mateix, s’assenyalava que, prèviament a la desestimació, havia de donar-se audiència
de la proposta a la societat promotora de la llicència, Son Vell, SRM, i al GOB mateix;
Atès que el 30 d’agost de 2019, el regidor d’Urbanisme i Activitats va formular una proposta
de desestimació de la sol·licitud efectuada pel GOB, la qual es va traslladar al representant
de Son Vell, SRM en data del 2 de setembre de 2019 i al GOB en data 3 de setembre de
2019, i se’ls va atorgar, d’acord amb l’article 82 de la Llei 39/2015, un termini de quinze dies
per tal que poguessin presentar les al·legacions, els documents i les justificacions que
estimessin pertinents;
Atès que no consta que en el termini concedit s’hagin presentat al·legacions per part de cap
de les persones interessades;
Atesos els fonaments jurídics obrants a l'informe signat electrònicament dia 29-08-2019, que
són els següents:
"II. FONAMENTS JURÍDICS:
Normativa aplicable
Decret Llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística (DL
1/2016).
Decret Llei 2/2016, de 22 de gener, de modificació del Decret llei 1/2016, de 12 de
gener, de mesures urgents en matèria urbanística (DL 2/2016).
Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB).
Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl de les Illes Balears (LOUS).
Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears (LSR).
Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les directrius d'ordenació territorial i de mesures
tributàries (DOT).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPAC).
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Pla Territorial Insular (PTI) aprovat definitivament el 25-04-2003 i modificat el 26-062006.
Norma territorial transitòria (NTT), aprovada definitivament el 22-12-2014.
Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Ciutadella de Menorca (PGOU),
aprovat definitivament el 28-05-1991 i les modificacions posteriors.
Consideracions jurídiques
Quant a la forma
1. Segons l’article 185.1 de la LUIB, l’òrgan competent, d’ofici o a sol·licitud de
qualsevol persona, així com a instància dels consells insulars o de les entitats de
l’article 15.5 de la mateixa llei, ha de disposar la suspensió de l’eficàcia d’una
llicència urbanística o l’ordre d’execució i, consegüentment, la paralització immediata
dels actes que encara s’executen a la seva empara, quan el contingut d’aquests
actes administratius constitueixi o legitimi de manera manifesta alguna de les
infraccions urbanístiques greus o molt greus definides en aquesta llei. Aquesta
mesura cautelar s’ha d’adoptar en iniciar-se el procediment de revisió d’ofici de l’acte
administratiu o, fora d’aquest cas, mitjançant una resolució motivada que apreciï el
caràcter manifest, i greu o molt greu, de la infracció.
2. Així mateix, segons l’apartat cinquè de l’article 185 de la LUIB, sens perjudici de
l’anterior, l’òrgan municipal competent ha de revisar les llicències urbanístiques i les
ordres d’execució, com també qualsevol altre acte administratiu previst en aquesta
llei, el contingut del qual constitueixi o habiliti de manera manifesta alguna de les
infraccions urbanístiques greus o molt greus que s’hi defineixen, de conformitat amb
el que s’estableix en la legislació reguladora del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú. Els procediments de revisió o de
declaració de lesivitat són independents dels de caràcter sancionador.
3. L’article 106.1 de la LPAC assenyala que les administracions públiques, en
qualsevol moment, per iniciativa pròpia o a sol·licitud de l’interessat, i amb dictamen
favorable previ del Consell d’Estat o òrgan consultiu equivalent de la Comunitat
Autònoma, si n’hi hagués, declararan d’ofici la nul·litat dels actes administratius que
hagin posat fi a la via administrativa o que no s’hagin recorregut en termini, en els
supòsits prevists en l’article 47.1 de la mateixa llei.
4. Per altra banda, l’article 106.3 disposa que l’òrgan competent per a la revisió d’ofici
podrà acordar motivadament la inadmissió a tràmit de les sol·licituds formulades pels
interessats, sense necessitat de recaptar el dictamen del Consell d’Estat o òrgan
consultiu de la comunitat autònoma, quan les aquestes no es basin en alguna de les
causes de nul·litat de l’article 47.1 o estiguin mancades manifestament de fonament,
així com en el supòsit que s’haguessin desestimat quant al fons altres sol·licituds
substancialment iguals.
5. Segons l’article 106.5 de la mateixa llei, quan el procediment s’hagués iniciat a
sol·licitud de l’interessat, el transcurs del termini de sis mesos des del seu inici sense
que es dictàs resolució, comportaria que es pogués entendre aquesta desestimada
per silenci administratiu.
6. L’article 14 de la LUIB assenyala que l’acció per exigir davant els òrgans
administratius i els tribunals de la jurisdicció contenciosa el compliment del qual
disposen la referida llei i els instruments d’ordenació urbanística és pública,
mitjançant els recursos o les accions que corresponguin. A més, a aquest efecte, i
amb excepció dels expedients sancionadors i disciplinaris, es considera persona
interessada en un procediment, a més de qui el promogui o qui tengui drets que
puguin resultar afectats per la resolució que s’adopti, qui s’hi personi.
7. El GOB Menorca, en el seu escrit, assenyala que la llicència concedida incorre en
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el vici de nul·litat previst a l’article 47.1.f) de la LPAC, segons el qual són nuls de ple
dret els actes de les administracions públiques, expressos o presumptes, contraris a
l’ordenament jurídic, pels quals s’adquireixen facultats o drets quan no es disposa
dels requisits essencials per a la seva adquisició. Segons el GOB, la mercantil titular
de la llicència, Son Vell, SRM, hauria obtingut la llicència sense disposar dels
requisits essencials per a la seva adquisició, pels motius següents:
a) En data del 28 de desembre de 2016, la Junta de Govern va acordar
concedir la llicència urbanística d’obres mitjançant la modalitat de
presentació d’un projecte bàsic, per a la conversió d’habitatge i edificis
agrícoles en agroturisme, a la finca de Son Vell. L’acord esmentat va
condicionar la llicència, entre d’altres, a la presentació del projecte
d’execució en el termini màxim de sis mesos.
L’article 140.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl de
les Illes Balears (aplicable segons la data de la sol·licitud), estableix: «Quan
la llicència d’obres s’hagi sol·licitat i obtingut mitjançant la presentació d’un
projecte bàsic, és preceptiva, en el termini màxim de sis mesos des de la
seva concessió, la presentació del projecte d’execució ajustat a les
determinacions d’aquell. L’acte administratiu d’atorgament de la llicència ha
d’indicar expressament aquest deure, i la manca de presentació del projecte
d’execució dins aquest termini n’implica, per ministeri legal, l’extinció dels
efectes, cas en què s’ha de sol·licitar una nova llicència.»
Com que l’entrada a l’Ajuntament del projecte d’execució es va efectuar el
13 de juliol de 2017 (RE núm. GE/011574/2017), sobrepassant-se el termini
màxim de sis mesos comptat a partir del 28 de desembre de 2016, entén el
GOB que s’havia produït l’extinció dels efectes de la llicència concedida,
havent-ne de demanar, en qualsevol cas, una de nova.
b) Per a l’actuació pretesa era indispensable obtenir prèviament la declaració
d’interès general de l’òrgan competent del Consell Insular de Menorca. El
motiu és que, diu el GOB, l’apartat 4 de l’article 44 de la Llei 8/2012, de 19
de juliol, del turisme de les Illes Balears, que només exigia la prèvia obtenció
de la declaració d’interès general en el cas d’hotels rurals de nova creació,
estava derogat per la disposició addicional única del Decret llei 1/2016, de 12
de gener, de mesures urgents en matèria urbanística. I per la mateixa raó,
tampoc resultaria aplicable la disposició addicional novena de la Llei 8/2012,
que es pronunciava en el mateix sentit.
8. El GOB Menorca acaba el seu escrit sol·licitant:
«Primer. L’admissió a tràmit d’aquesta sol·licitud, d’acord amb el previst a
l’art. 106.3 Llei 39/2015 a contrario sensu, en tant que aquesta sol·licitud es
basa en una de les causes de nul·litat de l’article 47.1 i es fonamenta en uns
arguments sòlids. Per tant, l’Ajuntament ha de sol·licitar el dictamen del
Consell Consultiu de les Illes Balears.
Segon. Sol·licitam que, mentre no es resolgui per part de l’Ajuntament la
revisió de la llicència atorgada, se suspengui l’execució de les obres i de la
resta d’actuacions projectades, d’acord amb el previst als art. 108 de la Llei
39/2015 i 185.1 de la LUIB.
Tercer. Sol·licitam que, en cas de dictamen favorable del Consell Consultiu
de les Illes Balears, l’Ajuntament de Ciutadella revisi la llicència atorgada i la
declari nul·la de ple dret.»
9. La sol·licitud efectuada pel GOB no es pot considerar mancada manifestament de
fonament i, per tant, sense perjudici del que resulti del procediment, no es pot
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inadmetre. Així les coses, se li ha de donar curs, sol·licitant en el moment
procedimental oportú l’informe preceptiu del Consell Consultiu de les Illes Balears.
10. Quant a la tramitació a seguir, cal tenir present que l’article 82 de la Llei 39/2015
assenyala que, instruïts els procediments, i immediatament abans de redactar la
proposta de resolució, s’han de posar de manifest als interessats o, en el seu cas, als
seus representants, pel que es tindran en compte les limitacions previstes en el seu
cas en la Llei 19/2013, de 9 de desembre. Aquesta audiència als interessats serà
anterior a la sol·licitud del dictamen del Consell d’Estat o òrgan consultiu equivalent
de la Comunitat Autònoma, en el cas que aquests formessin part del procediment.
Els interessats disposaran d’un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze,
podran al·legar i presentar els documents i les justificacions que estimin pertinents i,
si abans del venciment del termini els interessats manifesten la seva decisió de no
efectuar al·legacions ni aportar nous documents o justificacions, es tindrà per
realitzat el tràmit.
11. No hi ha dubte que la mercantil Son Vell, SRM té la condició de persona
interessada en el procediment de revisió d’ofici, tota vegada que una eventual
declaració de nul·litat de la llicència suposaria que no es podrien dur a terme les
obres emparades en la mateixa. Per aquest motiu, corresponia donar-li audiència per
un termini de quinze dies hàbils, de conformitat amb els articles 4, 8 i 82 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Tal com consta en els antecedents d’aquest informe, el regidor delegat va formular
proposta de desestimació de la sol·licitud i es va donar audiència de la mateixa a
Son Vell, SRM i al GOB Menorca, a l’efecte que durant el termini de quinze dies
poguessin presentar les al·legacions que consideressin escaients. Passat aquest
termini, no consta que n’hagin presentat.
12. En conseqüència, en l’àmbit formal, correspon que l’alcaldessa elevi la proposta
de resolució al Consell Consultiu de les Illes Balears, a l’efecte que emeti el dictamen
corresponent d’acord amb l’article 18.12.b) de la Llei 5/2010, de 16 de juny,
reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears, en concordança amb l’article
106.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Es recorda que, d’acord amb l’article 21 de la Llei 5/2010,
la persona legitimada per sol·licitar el dictamen és l’alcaldessa de l’Ajuntament de
Ciutadella.
Quant al fons de l’assumpte
1. Respecte al primer motiu de suposada nul·litat, cal assenyalar el següent:
Si bé és cert que l’article 152.5 de la LUIB assenyala que, quan la llicència d’obres
s’ha sol·licitat i obtingut mitjançant la presentació d’un projecte bàsic, és preceptiva,
en el termini màxim de sis mesos des de la seva concessió, la presentació del
projecte d’execució ajustat a les determinacions d’aquell i que la manca de
presentació del mateix dins aquest termini n’implica, per ministeri legal, l’extinció dels
efectes, cal tenir en compte també la regla general que en dret administratiu imposa
que aquells actes que s’han de notificar a les persones interessades demorin la seva
eficàcia fins que no es notifiquin efectivament.
Així, l’article 39.2 de la Llei 39/2015, disposa textualment: «L’eficàcia quedarà
demorada quan així ho exigeixi el contingut de l’acte o estigui supeditada a la
seva notificació, publicació o aprovació superior.» I, sent clarament la concessió
d’una llicència urbanística un acte administratiu d’obligada notificació al sol·licitant,
entenc que els efectes d’aquesta, incloses les condicions a què es troba supeditada,
no són efectives fins que no s’ha notificat l’acte.
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Quant al còmput del termini, l’article 30.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, assenyala: «Si el
termini es fixa en mesos o anys, aquests es computaran a partir del dia següent a
aquell en què tengui lloc la notificació o publicació de l’acte de què es tracti, o des
del següent a aquell en què es produeixi l’estimació o desestimació per silenci
administratiu».
Aplicada aquesta regla al cas que ens ocupa, tenim que l’acord de concessió de
llicència de conformitat amb el projecte bàsic presentat es va notificar al representant
de la persona promotora el 16 de gener de 2017 (RS núm. 865 de la mateixa data) i
si iniciam el còmput dels sis mesos a partir de l’endemà d’aquesta data, el
darrer dia per presentar el projecte d’execució era el 17 de juliol de 2017 (el 16
de juliol era inhàbil perquè queia en Diumenge). Com que la promotora va
presentar el projecte d’execució el 13 de juliol de 2017 (RE núm.
GE/011575/2017) hem de concloure que aquesta presentació es va fer en
termini i que, per aquest motiu, no va quedar sense efecte l’acord de la Junta de
Govern de 28 de desembre de 2016, de concessió de llicència urbanística de
conformitat amb el projecte bàsic.
2. Respecte al segon motiu de suposada nul·litat, cal assenyalar el següent:
El Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística, es
va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) en data del 13 de gener de
2016 i, d’acord amb la seva disposició final única, va entrar en vigor l’endemà de la
seva publicació, o sigui, el 14 de gener de 2016.
La disposició addicional única del Decret llei 1/2016, efectivament, assenyala que,
fins que no s’aprovi la modificació de les disposicions que més endavant s’indiquen,
o com a màxim fins al 31 de desembre de 2017, si abans no s’hagués fet efectiva
l’esmentada modificació, no seran aplicables en tot el territori de les Illes Balears les
previsions contingudes en determinades disposicions, entre les quals es troben el
punt 4 de l’article 44 i la disposició addicional novena, ambdós de la Llei 8/2012, de
19 de juliol, del turisme de les Illes Balears.
Cal dir, no obstant, que el GOB no té en compte el contingut de la disposició
transitòria primera del mateix Decret llei 1/2016, que textualment indica: «Els
projectes presentats amb la documentació imprescindible per a la seva
tramitació, de sol·licitud de llicència urbanística o d’informe preceptiu davant
l’administració municipal, turística o agrària, respectivament, corresponents a
procediments iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquest decret llei continuen
la seva tramitació d’acord amb la normativa vigent en el moment del seu inici
davant l’administració turística, agrària o municipal, excepte els projectes relatius
a la disposició addicional denovena de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de
les Illes Balears, als quals s’ha d’aplicar aquest decret, llevat que el projecte en el
seu conjunt, inclosa al seu cas, l’oferta complementària d’allotjament ja hagi obtingut
la declaració d’interès general».
Doncs bé, tenint en compte que el projecte d’agroturisme que ens ocupa no se
sustenta en la disposició addicional denovena de la Llei 8/2012, li és de plena
aplicació la regla general de transitorietat fixada en la disposició transitòria primera
del Decret llei 1/2016. Revisades la data de presentació de la sol·licitud de llicència
amb projecte bàsic, que va ser el 14 d’agost de 2014, i la documentació que va
acompanyar la sol·licitud (projecte bàsic visat, justificació del pagament de la taxa
per llicència urbanística, full d’assumpció de la direcció de l’obra per arquitecte,
acreditació de la representació, etc), no hi ha dubte que aquesta s’ha de
considerar presentada amb la documentació imprescindible per a la seva
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tramitació i, per tant, s’havia de continuar tramitant segons redactat de l’article
44.4 i disposició addicional novena de la Llei 8/2012 anterior a l’entrada en
vigor del Decret llei 1/2016.
Per tant, cal concloure que, per concedir la llicència que ara es discuteix, no s’havia
d’obtenir prèviament la declaració d’interès general del Consell Insular de Menorca.
3. Respecte a la sol·licitud d’adopció de la mesura cautelar de suspensió dels efectes
de la llicència mentre no s’hagi resolt el procediment de revisió d’ofici, cal assenyalar
que, d’acord amb els arguments indicats als punts immediatament anteriors, no
pareix que la declaració de nul·litat hagi de prosperar, tota vegada que no s’aprecia
que l’acte administratiu posat en entredit constitueixi o habiliti de manera manifesta
alguna de les infraccions greus o molt greus definides en la Llei d’urbanisme de les
Illes Balears. Així les coses, en concordança amb els principis de proporcionalitat,
efectivitat i menor onerositat prevists en l’article 56 de la Llei 39/2015, entenc que
correspon no accedir a la sol·licitud de suspensió";
Atès que, de conformitat amb l'informe esmentat, l'alcaldessa, d’acord amb els articles
18.12.b) i 21 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes
Balears, en concordança amb l’article 106.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, va sol·licitar el dictamen
del Consell Consultiu de les Illes Balears amb relació a la següent proposta de
resolució de desestimar la sol·licitud presentada pel Sr. Carlos Coll Pons, actuant en la
seva condició de president de la Secció Insular de Menorca del Grup Balear d’Ornitologia i
Defensa de la Naturalesa (GOB), de suspensió dels efectes i posterior declaració de nul·litat
de ple dret d’una llicència urbanística d’obres concedida mitjançant la modalitat de projecte
bàsic per acord de Junta de Govern de 28 de desembre de 2016 i que disposa de projecte
d’execució aprovat per acord de Junta de Govern de 20 de febrer de 2019, a la mercantil Son
Vell, SRM, per a conversió d’habitatge i edificis agrícoles en agroturisme al lloc de Son Vell, a
les parcel·les 26 i 29 del polígon 10 del cadastre rústic de Ciutadella, pels motius exposats en
els fonaments jurídics de l’informe jurídic emès el 29 d’agost de 2019;
Atès que, arran de la petició esmentada, el Consell Consultiu de les Illes Balears ha emès el
dictamen núm. 24/2020 en sessió de dia 23 de juny de 2020 i informa desfavorablement la
petició de revisió d'ofici;
Per tot l’exposat, d’acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears,
PROPÒS:
Primer. Desestimar la sol·licitud presentada pel Sr. Carlos Coll Pons, actuant en la seva
condició de president de la Secció Insular de Menorca del Grup Balear d’Ornitologia i
Defensa de la Naturalesa (GOB), de suspensió dels efectes i posterior declaració de nul·litat
de ple dret d’una llicència urbanística d’obres concedida mitjançant la modalitat de projecte
bàsic per acord de Junta de Govern de 28 de desembre de 2016 i que disposa de projecte
d’execució aprovat per acord de Junta de Govern de 20 de febrer de 2019, a la mercantil Son
Vell, SRM, per a conversió d’habitatge i edificis agrícoles en agroturisme al lloc de Son Vell, a
les parcel·les 26 i 29 del polígon 10 del cadastre rústic de Ciutadella, pels motius exposats en
els fonaments jurídics de l’informe jurídic emès el 29 d’agost de 2019, així com el dictamen
núm. 24/2020 de dia 23 de juny de 2020 del Consell Consultiu de la Illes Balears, còpia del
qual s'adjuntarà a la notificació del present acord.
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Segon. Notificar l'acord que adopti el Ple de l'Ajuntament a la Secció Insular de Menorca del
Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), a la mercantil Son Vell SRM i al
Consell Consultiu de les Illes Balears.
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 setze (16) vots a favor (7 PSM MxM, 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, la senyora Maria
Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, el senyor
Guillermo Ángel BOSCH LLUFRIU, 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.
7. Proposta d'aprovació inicial de la mutació demanial externa interadministrativa de la
parcel·la municipal a Santa Rita per a la construcció dels jutjats (Exp EX144-2018-013069)
(https://vimeo.com/442984801#t=31m27s)
La senyora Gomila Lluch, alcaldessa, dona compte de la proposta d’Alcaldia, de dia 20 de juliol
de 2020; i, atès que la proposta no va ser dictaminada per la comissió informativa respectiva, se
sotmet a votació la ratificació de la seva inclusió en l'ordre del dia (d'acord amb l'article 53.3. del
Reglament orgànic municipal), la qual va ser aprovada per unanimitat (21 vots a favor); i que,
traduïda del castellà al català, diu:
«ASSUMPTE:
APROVACIÓ
INICIAL
DEL
LA
MUTACIÓ
DEMANIAL
EXTERNA
(INTERADMINISTRATIVA) DEL BÉ IMMOBLE MUNICIPAL (PARCEL·LA S5 DEL PLA ESPECIAL DEL
SISTEMA GENERAL D'EQUIPAMENTS DE L'ÀMBIT DE “SANTA RITA”), PER A LA SEVA AFECTACIÓ
A l'EXECUCIÓ DEL NOU EDIFICI ADMINISTRATIU I SEU DELS JUTJATS DEL PARTIT JUDICIAL
NÚMERO 6 DE LES ILLES BALEARS I LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC JUDICIAL I SERVEIS DE
SUPORT A LA FUNCIÓ JUDICIAL DEL MINISTERI DE JUSTÍCIA.

Considerant que, en data del 17-07-2020, mitjançant provisió d'inici d'Alcaldia, es va disposar
l'inici del procediment de mutació demanial, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca al
Ministeri de Justícia, respecte de la parcel·la de titularitat municipal S5 del Pla Especial del
Sistema General d'Equipaments de l'àmbit de “Santa Rita” al Ministeri de Justícia, per a la seva
afectació al servei públic judicial i als seus serveis de suport a la funció judicial en el municipi de
Ciutadella de Menorca;

36

Considerant que, en data del 17-07-2020, per part d’Alcaldia, es va emetre la memòria
justificativa de les finalitats i dels beneficis als habitants del municipi de Ciutadella de Menorca
de la cessió de la parcel·la assenyalada al Ministeri de Justícia, mitjançant mutació demanial,
per a la seu dels jutjats del partit judicial núm. 6 de Balears a Ciutadella de Menorca;
Consta incorporat al present expedient la documentació identificativa del bé immoble objecte de
mutació demanial, consistent en: nota simple del Registre de la Propietat de Ciutadella de
Menorca de la finca registral número 35964; certificat de la secretària de la inscripció de la
parcel·la S5 de “Santa Rita” a l'Inventari municipal; i informació cadastral descriptiva i gràfica
d'aquesta parcel·la.
Consta incorporat a l'expedient informe jurídic en compliment de l'article 110.1.e) del Reglament
de béns de les entitats locals i del requeriment efectuat per la subdirecció general d'Obres, emès
pel TAE assessor jurídic de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca en data del 28-03-2020, i en
el qual conclou el següent:
“(…) III. CONCLUSIÓ:
D'acord amb l'exposat fins al moment, pot afirmar-se el següent:
Primer. La parcel·la S5 del Pla Especial del Sistema General d'Equipament Públic de Santa Rita, de
6.634,96 m² de superfície, es troba completament urbanitzada i té les característiques per a ser
considerada un solar, d'acord amb la Llei d'Urbanisme de les Illes Balears.
Segon. Aquesta parcel·la disposa, entre altres usos d'equipament públic, de l'ús administratiu, amb el qual
la construcció en aquesta d'un edifici que albergui els jutjats del partit judicial de Ciutadella és viable
urbanísticament.
Tercer. La parcel·la en qüestió té naturalesa demanial, no es troba compresa en cap pla d'ordenació,
reforma o adaptació que pugui suposar un canvi en les seves condicions urbanístiques actuals i no és, ara
mateix, necessària per a situar altres equipaments comunitaris, ni és previsible que ho sigui en els deu anys
immediats, atès el fet que en la mateixa zona hi ha altres tres parcel·les vacants qualificades com a
equipament públic.(...)”.

Considerant que en data del 20-07-2020, per part del servei jurídic municipal, es va emetre
informe jurídic sobre la mutació demanial proposta de la parcel·la municipal S5 del Pla Especial
del Sistema General d'Equipaments de l'àmbit de “Santa Rita” per a l'afectació al servei públic
judicial i als seus serveis de suport a la funció judicial del Ministeri de Justícia, el qual compta
amb la conformitat de la secretària de la corporació municipal, i el qual es transcriu literalment a
continuació:
“(…) ANTECEDENTS
1. En data del 29-11-2018, amb registre número O00000251s1800055457, es va registrar
d'entrada a l'Oficina Central d'Atenció al Ciutadà i Registre General del Ministeri de Justícia, amb
destinació a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, l'ofici de la subdirectora general d'Obres i
Patrimoni del Ministeri de Justícia, per mitjà del qual va comunicar i va requerir el següent:
«(...) Amb relació a la cessió gratuïta d'un solar municipal a l'Administració General de l'Estat per a la seva
posterior afectació al Ministeri de Justícia, s'ha valorat molt positivament la informació remesa.
Correspon a l'Ajuntament de Ciutadella reunir la documentació considerada per l'article 109 i els següents
del Reglament de béns de les corporacions locals, a fi de remetre-la a la Direcció General de Patrimoni de
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l'Estat, sol·licitant la mutació demanial considera a l'article 73 i els següents del Reial decret 1373/2009, de
28 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les
administracions públiques.
Respecte a les característiques del sòl oferit, aquests serveis tècnics consideren que es tracta d'una opció
adequada a les necessitats del Departament a Ciutadella.
Amb relació a l'estudi de detall previ i necessari per a iniciar els tràmits de cessió, s'informa que, consultats
els serveis jurídics i econòmics del Ministeri de Justícia, ha estat denegada la possibilitat d'escometre'l des
d'aquests serveis tècnics (...)».

2. En data del 5-11-2018, registre número REGAGE18e00000402554, es va registrar d'entrada
a l'Oficina de Registre de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, amb destinació a la
Subdirecció General d'Obres i Patrimoni, una carta mitjançant la qual la Sra. Alcaldessa va
sol·licitar al Ministeri de Justícia la subscripció d'un protocol d'actuació per a formalitzar l'acord
de cessió dels terrenys de “Santa Rita” per a la construcció dels Jutjats en el municipi de
Ciutadella de Menorca.
3. En data del 8-01-2019, amb registre número O00000251s1900001035, es va registrar
d'entrada a l'Oficina Central d'Atenció al Ciutadà i Registre General del Ministeri de Justícia, amb
destinació a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, carta de la subdirectora general d'Obres i
de Patrimoni en virtut de la qual va comunicar a l'Ajuntament: “(…) A fi d'avançar sense demora
en els tràmits relatius a la cessió en tant que es disposa del necessari estudi de detall sobre la
parcel·la oferida per l'Ajuntament, la Direcció General de Patrimoni de l'Estat ha comunicat a
aquests serveis tècnics que no mostra inconvenient a procedir a una “cessió condicionada a
l'aprovació del citat estudi de detall”.
4. Consta incorporada a l'expedient la nota simple de la finca número 35964, expedida pel
Registre de la Propietat de Ciutadella de Menorca en data del 29-10-2019.
5. En data del 9-01-2020, en virtut de la resolució de l’Àrea de Territori, Entorn i Serveis Urbans
número 2020/LD3101/0000030, es va resoldre autoritzar la llicència d'agregació i de segregació
d'acord amb el Projecte d'agregació i segregació de finques en el sector nord de Santa Rita, del
terme municipal de Ciutadella de Menorca, redactat per l'arquitecte municipal i signat en data del
2-12-2019, en tractar-se d'una llicència vàlida a l'efecte d'agrupació i de segregació sense que
comporti la legalització de possibles construccions o edificacions que s'hagin executat sense
llicència urbanística. (Exp. Admin. 009202/2019).
La finca resultant de l'agrupació i la segregació, en la qual es proposa la construcció de la seu
dels Jutjats, d'acord amb el projecte assenyalat, és la següent:

Número
parcel·la
projecte
1
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No finca
Registre
Propietat
35964

Superfície
resultant
6.583,49 m2

Descripció resultant
1. La primera finca situada a l'extrem est correspondrà a la parcel·la que té
accés des del carrer d’Orient, el vial situat al sud, i confrontarà amb el
domini públic de carreteres. Aquesta finca es caracteritza per tenir
actualment una «era», que es troba inclosa dins del catàleg de béns amb
referència CIU / B-HOD-E015 i que serà objecte de protecció amb un grau
3. Actualment a la parcel·la trobam diversos trams de paret seca i poca
vegetació, a excepció d'alguna figuera de moro. La parcel·la resultant

proposada tindrà una forma pràcticament trapezoïdal, confrontarà amb els
carrers d'Orient a l'est, la via de Ronda al costat nord i la segona parcel·la
objecte d'aquest projecte. La superfície total de la parcel·la serà de
6.583,49 m².

Si bé actualment aquesta llicència d'agrupació i de segregació es troba pendent d'accedir al
Registre de la Propietat de Ciutadella de Menorca per a la seva inscripció en el foli corresponent.
6. En data del 28-03-2020, el TAE assessor jurídic de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca va
emetre informe jurídic en compliment de l'article 110.1 e) del Reglament de béns de les entitats
locals i del requeriment efectuat per la subdirecció general d'Obres i de Patrimoni, i en el qual
conclou el següent:
“(…) III. CONCLUSIÓ:
D'acord amb l'exposat fins al moment, pot afirmar-se el següent:
Primer. La parcel·la S5 del Pla Especial del Sistema General d'Equipament Públic de Santa Rita, 6.634,96
m² de superfície, es troba completament urbanitzada i té les característiques per a ser considerada un solar,
d'acord amb la Llei d'urbanisme de les Illes Balears.
Segon. Aquesta parcel·la disposa, entre altres usos d'equipament públic, de l'ús administratiu, amb el qual
la construcció en aquesta d'un edifici que albergui els Jutjats del partit judicial de Ciutadella és viable
urbanísticament.
Tercer. La parcel·la en qüestió té naturalesa demanial, no es troba compresa en cap pla d'ordenació,
reforma o adaptació que pugui suposar un canvi en les seves condicions urbanístiques actuals, i no és ara
mateix necessària per a situar altres equipaments comunitaris ni és previsible que ho sigui en els deu anys
immediats, atès el fet que en la mateixa zona hi ha altres tres parcel·les vacants qualificades com a
equipament públic.(...)”.

7. En data del 22-04-2020, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Ciutadella va acordar aprovar
inicialment l'estudi de detall promogut pel Ministeri de Justícia, redactat per l'arquitecta en cap
del Servei Tècnic de la Subdirecció General d'Obres i Patrimoni del Ministeri de Justícia, de data
del 7-04-2020, corresponent a la parcel·la S5 del Pla Especial del Sistema General
d'Equipaments de l'àmbit de “Santa Rita”, condicionada a la inclusió tècnica consistent en
l'ajustament de la cota de referència de la planta baixa amb la finalitat de limitar que la
plataforma d'anivellament del costat dels límits no se situï a més d'1 m per damunt o a més de
2,2 m per davall de la cota natural del límit, el seu sotmetiment al tràmit d'informació pública per
30 dies, la sol·licitud de determinats informes a administracions sectorials, i la suspensió de la
tramitació i l’aprovació de plans de desenvolupament, instruments de gestió, llicències, etc., en
l'àmbit objecte de l'estudi de detall, fins que aquest sigui aprovat definitivament (Exp. Admin.
010558/2019).
8. En data del 14-07-2020 es va emetre el certificat de la secretària de la inscripció de la
parcel·la S5 de “Santa Rita” a l'Inventari Municipal.
Si bé queda pendent l'actualització de l'Inventari Municipal respecte d'aquests terrenys, d'acord
amb la llicència d'agregació i de segregació de la parcel·la, segons el Projecte d'agregació i de
segregació de finques en el sector nord de Santa Rita del terme municipal de Ciutadella de
Menorca i la correcció de la naturalesa del bé que és de domini públic i no patrimonial.
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9. En data del 17-07-2020, mitjançant provisió d'inici d'Alcaldia, es va disposar l'inici del
procediment de mutació demanial, de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca al Ministeri de
Justícia, respecte de la parcel·la de titularitat municipal S5 del Pla Especial del Sistema General
d'Equipaments de l'àmbit de “Santa Rita” al Ministeri de Justícia, per a la seva afectació al servei
públic judicial i als seus serveis de suport a la funció judicial en el municipi de Ciutadella de
Menorca.
10. En data del 17-07-2020, per part d’Alcaldia es va emetre la memòria justificativa de les
finalitats i dels beneficis als habitants del municipi de Ciutadella de Menorca de la cessió de la
parcel·la assenyalada al Ministeri de Justícia, mitjançant mutació demanial, per a la seu dels
jutjats del partit judicial núm. 6 de Balears a Ciutadella de Menorca.
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
Prèvia. Règim jurídic aplicable
(i) La legislació aplicable al present expedient és la següent:










Constitució Espanyola.
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local.
Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Reial decret 1373/2009, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei 33/2003,
de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.
Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de béns de les entitats
locals.
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, de
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

(ii) Aplicació supletòria de la normativa estatal
L'article 149.3 de la Constitució Espanyola determina que les matèries no atribuïdes
expressament a l'Estat per aquesta Constitució podran correspondre a les comunitats
autònomes, en virtut dels seus respectius estatuts. La competència sobre les matèries que no
s'hagin assumit pels estatuts d'autonomia correspondrà a l'Estat, les normes del qual prevaldran,
en cas de conflicte, sobre les de les comunitats autònomes en tot el que no sigui atribuït a
l'exclusiva competència d'aquestes. El dret estatal serà, en tot cas, supletori del dret de les
comunitats autònomes.
La Disposició transitòria primera de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim
local, determina que les disposicions que ha de refondre el Govern en ús de l'autorització que li
confereix la disposició final primera d'aquesta llei constitueixen la legislació de l'Estat
transitòriament aplicable en els termes dels diferents apartats del seu articule 5, tenint, en
conseqüència, segons els diversos supòsits que s’hi consideren, el caràcter de normativa estatal
bàsica o, si escau, supletòria de la qual puguin anar aprovant les comunitats autònomes.
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Basant-se en açò, els preceptes estatals sobre règim local que no tenguin caràcter bàsic seran
igualment aplicables si la comunitat autònoma corresponent no ha dictat la pròpia normativa en
l’exercici de les seves competències.
La Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears regula
únicament la mutació demanial objectiva de béns de domini públic en la pròpia administració
local o en òrgans dependents d'aquesta, sense establir el corresponent procediment.
Ens trobam davant una normativa autonòmica que no regula els diferents supòsits de la mutació
demanial, entre els quals es troba la mutació demanial entre diferents administracions públiques
o subjectiva, que sí preveu la legislació estatal en la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de
patrimoni de les administracions públiques.
Així mateix, ni el Reglament de béns de les entitats locals ni el text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local regulen la figura de la mutació demanial subjectiva.
Per tot açò, resulta d'aplicació supletòria al present expedient la legislació estatal de patrimoni,
és a dir, la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques i el
seu reglament de desenvolupament.
Primera. Concepció de la mutació demanial
1.1. L'article 71 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions
públiques determina: “(…) La mutació demanial és l'acte en virtut del qual s'efectua la
desafectació d'un bé o dret del patrimoni de l'Estat, amb simultània afectació a un altre ús
general, fi o servei públic de l'Administració General de l'Estat o dels organismes públics
vinculats o dependents d'aquesta. Les mutacions demanials hauran d'efectuar-se de manera
expressa, excepte el que es preveu en l'apartat següent per al cas de reestructuració d'òrgans.
(…) Reglamentàriament es regularan els termes i les condicions en què els béns i drets
demanials de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics podran afectar-se
a altres administracions públiques per a destinar-los a un determinat ús o servei públic de la
seva competència. Aquest supòsit de mutació entre administracions públiques no alterarà la
titularitat dels béns ni el seu caràcter demanial, i serà aplicable a les comunitats autònomes
quan aquestes prevegin en la seva legislació la possibilitat d'afectar béns demanials de la seva
titularitat a l'Administració General de l'Estat o als seus organismes públics, per a la dedicació a
un ús o servei de la seva competència.(...)”
1.2. En l'assumpte que ens ocupa, l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca és propietària de la
parcel·la S5 del Pla Especial del Sistema General d'Equipaments de l'àmbit de “Santa Rita”, de
6.583,49 m² de superfície, obtinguda mitjançant la institució jurídica de l'expropiació forçosa i
qualificada, pel vigent Pla General d'Ordenació Urbana de Ciutadella de Menorca i pel Pla
especial que ordena l'àmbit de Santa Rita, com a equipament públic destinat a ús sanitari i
assistencial, administratiu, docent i cultural. Fet pel qual es tracta d'un bé immoble la naturalesa
del qual és “domini públic (ús públic dotacional)”.
Pel Ministeri de Justícia i l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca es proposa la desafectació del
bé d'un servei públic municipal (equipament públic) per a la seva afectació simultània a un altre
ús general o servei públic (servei judicial i els seus serveis de suport) d'una altra administració
pública (Ministeri de Justícia), sense alterar-se la titularitat del bé ni el seu caràcter demanial,
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sinó que només es modifica la titularitat del domini públic del bé per un canvi en l'afectació
d'aquest.
Tot açò està admès expressament a l'article 71 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de
patrimoni de les administracions públiques, i l’article 73 del seu reglament de desenvolupament,
els quals possibiliten l'ús d'un bé de domini públic d'una administració pública en favor de
l'Administració General de l'Estat i per a la dotació d'un servei de caràcter públic.
D'acord amb l'article 73.2 del Reial decret 1373/2009, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el
Reglament general de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions
públiques, les mutacions demanials de béns o drets d'altres administracions públiques a favor de
l'Administració General de l'Estat s'acceptaren pel ministre d'Economia i Hisenda, a proposta del
departament interessat.
Segona. Tramitació administrativa
2.1. Segons l'article 74.1 del Reglament general de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, la
tramitació del procediment de mutació demanial s'iniciarà d'ofici, bé a iniciativa pròpia o a petició
de l'administració pública interessada. En el procediment que se substanciï haurà d'aportar-se la
documentació identificativa del bé o dret la mutació del qual interessa, així com una memòria
justificativa en la qual es descrigui el fi, l’ús o el servei públic al qual es destinarà aquest.
Respecte de la documentació assenyalada per aquest precepte normatiu, consta en aquest
expedient la memòria justificativa d'Alcaldia de necessitat i d’identificació del bé i les condicions
de la mutació demanial de data del 17-07-2020, nota simple registral i certificat de secretària de
l'immoble a l'inventari municipal, si bé ambdós documents estan pendents d'actualitzar, segons
l'indicat en la part fàctica del present escrit.
2.2. Pel que concerneix al procediment de mutació demanial, aquest no apareix regulat de
manera detallada ni en la Llei 33/2003, de 3 de novembre ni en el seu Reglament general de
desenvolupament. Per tant, ens trobam davant l'absència de regulació en la legislació
patrimonial de l'Estat i el seu reglament de desenvolupament, en la legislació de bases de règim
local i en la legislació de béns de les entitats locals.
Davant aquest buit legal, s'ha d'acudir per analogia als articles 109 i 110 del Reglament de béns
de les entitats locals, a excepció del caràcter patrimonial del bé pel fet de ser el bé assenyalat
demanial, ja que, amb la mutació demanial, el subjecte titular del domini passarà d'una
administració pública a una altra a causa d'un canvi en l'afectació del bé.
Segons l'article 110.1 del Reglament de béns de les entitats locals, la instrucció de l'expedient es
realitzarà conformement als requisits següents:
a) Justificació documental per l’entitat mateixa o la institució sol·licitant del seu caràcter públic i
memòria demostrativa que les finalitats que persegueix han de redundar de manera evident i
positiva en benefici dels habitants del terme municipal.
Consta a l'expedient la memòria justificativa de les finalitats perseguides amb la mutació demanial
del bé immoble assenyalat i el benefici que açò comportarà a la ciutadania, emesa per l’Alcaldia
en data del 17-07-2020.
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b) Certificació del Registre de la Propietat acreditativa que els béns es troben degudament inscrits
en concepte de patrimonials de l'entitat local.
Consta a l'expedient nota simple del Registre de la Propietat de Ciutadella de Menorca de data
del 29-10-2019, identificativa del número de finca registral, descripció i titularitat del bé, i en la qual
consta la qualificació urbanística del bé com a sistema general d'equipament públic.
No obstant açò, ha de procedir-se a l'actualització, en el Registre de la Propietat, de les dades de
la finca objecte de la mutació demanial, d'acord amb la llicència d'agrupació i de segregació
aprovada per resolució de l’Àrea de Territori, Entorn i Serveis Urbans número

2020/LD3101/0000030, de data 9/1/2020, la qual avui en dia es troba pendent d'accedir
al Registre de la Propietat per a la seva posterior inscripció. En tot cas, aquest tràmit
haurà d'efectuar-se amb caràcter previ a l'aprovació definitiva del present expedient de
mutació demanial.
c) Certificació del secretari de la corporació en la qual consti que els béns figuren en l'inventari
aprovat per la corporació amb l'avantdita qualificació jurídica.
Consta a l'expedient certificat de la secretària de la Corporació, emès en data del 14-07-2020,
sobre la inscripció del bé objecte de mutació demanial (parcel·la S5 del Pla Especial del Sistema
General d'Equipaments de l'àmbit de “Santa Rita”) a l'inventari municipal en el número d'ordre
000160.

Si bé la inscripció d'aquest bé immoble a l'inventari haurà de ser actualitzada d'acord
amb la llicència d'agrupació i de segregació aprovada per resolució de l’Àrea de Territori,
Entorn i Serveis Urbans número 2020/LD3101/0000030 de data del 9-1-2020 i, al seu
torn, corregida la naturalesa del bé que és de domini públic i no patrimonial pel fet de
ser adquirida per expropiació i ser qualificada pel vigent PGOU i pel pla especial de
“Sistema General d'Equipament Públic de Santa Rita”.

En tot cas, aquesta actualització de l'inventari respecte de la finca assenyalada haurà
d'efectuar-se amb caràcter previ a l'aprovació definitiva del present expedient de
mutació demanial.
d) Informe de l'interventor de fons en el qual provi no haver-hi deute pendent de liquidació amb
càrrec al pressupost municipal.
Actualment queda pendent de la seva emissió per la interventora municipal. En tot cas, aquest
informe favorable haurà de ser incorporat al present expedient prèviament a l'aprovació definitiva
d'aquesta mutació demanial.
e) Dictamen subscrit per tècnic que asseveri que els béns no es troben compresos en cap pla
d'ordenació, reforma o adaptació, no són necessaris per a l'entitat local ni és previsible que ho
siguin en els deu anys immediats.
Consta incorporat a l'expedient l'informe del TAE assessor jurídic de l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca de data del 28-03-2020, en el qual conclou que el bé objecte de mutació demanial no és
necessari per a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca ni és previsible que ho sigui en els 10 anys
immediats.
2.3. Amb relació a les garanties procedimentals, per analogia, resulta d'aplicació l'article 128.3 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, que determina: ”(…) La

resolució dels expedients d'alteració de la qualificació jurídica dels béns dels ens locals
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correspon al Ple, amb la prèvia informació pública pel termini d'un mes. L'acord d'alteració haurà
d'adoptar-se amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació(...)”. En el mateix sentit, apareix regulat en l'article 8.2 del Reglament de béns de les
entitats locals.
En conseqüència, s'haurà de sotmetre l'expedient de mutació demanial del bé immoble municipal (parcel·la
S5 del Pla Especial del Sistema General d'Equipaments de l'àmbit de “Santa Rita”) per a

l'afectació al servei públic judicial i als seus serveis de suport a la funció judicial del Ministeri de
Justícia, a informació pública pel termini d'1 mes, durant el qual, examinat l'expedient, qualsevol
persona interessada pugui formular les al·legacions que consideri oportunes. A aquest efecte,
s'haurà de publicar en el BOIB, en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i en el tauler d'edictes de la
seu electrònica municipal, l'acord d'aprovació inicial de l'expedient, juntament amb la
documentació que normativament escaigui.
2.4. L'article 109.2 del Reglament de béns de les entitats locals determina que els béns immobles

patrimonials no podran cedir-se gratuïtament sinó a entitats o institucions públiques per a
finalitats que redundin en benefici dels habitants del terme municipal, així com a les institucions
privades d'interès públic sense ànim de lucre. D'aquestes cessions també es donarà compte a
l'autoritat competent de la comunitat autònoma.
En conseqüència, en aplicació per analogia d'aquest precepte normatiu, l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca haurà de comunicar a l'autoritat competent de la comunitat autònoma
(Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, Servei de Patrimoni, del Govern Illes Balears)
l'acord d'aprovació de la present mutació demanial que es proposa.
Tercera. Formalització de conveni interadministratiu
3.1. L'article 55.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases del règim Local (d'ara en
endavant “LRBRL”) determina: “(…) Per a l'efectiva coordinació i l’eficàcia administrativa,
l'Administració General de l'Estat, així com les administracions autonòmica i local, d'acord amb
el principi de lleialtat institucional, hauran de, en les seves relacions recíproques: e) Prestar, en
l'àmbit propi, la cooperació i l’assistència actives que les altres administracions poguessin
necessitar per a l'eficaç compliment de les seves tasques(...)”.
Al seu torn, l'article 57.1 de la LRBRL regula: “(…) La cooperació econòmica, tècnica i
administrativa entre l'Administració local i les administracions de l'Estat i de les comunitats
autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d'interès comú, es desenvoluparà amb
caràcter voluntari, sota les formes i en els termes previstos en les lleis, podent tenir lloc, en tot
cas, mitjançant els consorcis o els convenis administratius que subscriguin(...)”.
3.2. L'article 140.1.d i g) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (d'ara
en endavant “LRJSP”) determina que les diferents administracions públiques actuen i es
relacionen amb altres administracions i entitats o organismes vinculats o dependents d'aquestes
mitjançant la cooperació, quan dues o més administracions públiques, de manera voluntària i en
exercici de les seves competències, assumeixen compromisos específics en nom d'una acció
comuna, i la responsabilitat de cada administració pública en el compliment de les seves
obligacions i els seus compromisos.
Es podrà donar compliment al principi de cooperació d'acord amb les tècniques que les
administracions interessades estimin més adequades, i en particular, en aquest cas, mitjançant

44

actuacions de cooperació en matèria patrimonial, inclosos els canvis de titularitat i la cessió de
béns, previstos en la legislació patrimonial, segons estableix l'article 144.1.g) de la LRJSP.
D'acord amb l'apartat 2 d'aquest precepte normatiu, en els convenis i acords en els quals es
formalitzi la cooperació es preveuran les condicions i els compromisos que assumeixen les parts
que els subscriuen.
3.3. Respecte del contingut dels convenis, aquest apareix regulat a l'article 49 de la LRJSP.
L'apartat IV de la memòria justificativa de data del 17-07-2020 proposa els pactes mínims que
haurà de contenir el conveni que reguli la mutació demanial objecte del present expedient, els
quals s'ajustin en el fonamental al que s'estableix en aquest article 49. Si bé, en el conveni que
es redacti, a part d'aquests pactes proposats, s'hauran d'incloure aquells altres aspectes no
proposats i que regula aquest article 49, sempre que siguin compatibles i necessaris per a la
mutació demanial.
Quarta. Òrgan competent
4.1. L'article 47.2. n), ñ) i o) de la LRBRL determina que es requereix el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de les corporacions per a l’adopció d'acords en
les matèries següents: alteració de la qualificació jurídica dels béns demanials o comunals;
cessió gratuïta de béns a altres administracions o institucions públiques; les restants
determinades per la llei.
Així mateix, recordar que l'article 128.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears i l’article 8.2 del Reglament de béns de les entitats locals, atribueixen la
competència per a l'adopció de l'acord d'anàloga naturalesa a la mutació demanial al Ple de la corporació i
per majoria absoluta.

4.2. Una vegada estigui finalitzada la tramitació de l'expedient de mutació demanial que ens
ocupa, també correspondrà al Ple l'aprovació definitiva d'aquesta mutació demanial, per acord
de la majoria absoluta legal dels seus membres, essent tal aprovació requisit de la seva validesa
i eficàcia.
Cinquena. Inscripció de la mutació demanial a l'Inventari municipal, al Registre de la Propietat i
al Cadastre Immobiliari.
Una vegada s'hagi tramitat i aprovat l'expedient corresponent de la mutació demanial, el bé
immoble municipal (parcel·la S5 del Pla Especial del Sistema General d'Equipaments de l'àmbit de
“Santa Rita”) per a l'afectació al servei públic judicial i per als seus serveis de suport a la funció
judicial del Ministeri de Justícia, s'haurà de procedir a la seva inscripció en l'epígraf corresponent
(reversió) de l'inventari municipal i la realització dels tràmits corresponents per a inscriure’l al
Registre de la Propietat i comunicar-ho per a l'actualització de la informació en el Cadastre.
Sisena. Informes preceptius
D'acord amb l'article 3.3.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, per la secretària de la
corporació s'haurà d'emetre informe previ o nota de conformitat
CONCLUSIÓ
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En conseqüència, de conformitat amb els fets i les condicions jurídiques exposades, qui subscriu
informa favorablement l'aprovació inicial del present expedient de mutació demanial del bé
immoble municipal (parcel·la S5 del Pla Especial del Sistema General d'Equipaments de l'àmbit de
“Santa Rita”) per a l'afectació al servei públic judicial i als seus serveis de suport a la funció
judicial del Ministeri de Justícia, havent-se de tenir en compte les precisions, tràmits i actuacions
que han de dur-se a terme a fi de procedir posteriorment a l'aprovació definitiva d'aquest
expedient.
Així mateix, es proposa al Ple de la corporació l'adopció dels acords del tenor literal següent:
PRIMER. Aprovar inicialment la mutació demanial externa (interadministrativa) del bé immoble
de titularitat municipal que es descriu a continuació, parcel·la S5 del Pla Especial del Sistema
General d'Equipaments de l'àmbit de “Santa Rita”, per a la seva afectació a l'execució del nou
edifici administratiu i seu dels jutjats del Partit Judicial número 6 de les Illes Balears (Ciutadella
de Menorca) i la prestació del servei públic judicial i serveis de suport a la funció judicial, del
Ministeri de Justícia.
Aquesta mutació demanial del bé immoble referit no produirà alteració en la titularitat del bé, que
continuarà sent municipal, ni en la qualificació de domini públic del bé ni en la destinació prevista
pel planejament urbanístic vigent, sinó que simplement suposarà la seva afectació a l'ús i al
servei públic assenyalat del Ministeri de Justícia i alteració de la titularitat del domini públic del bé
referit al Ministeri de Justícia.
Descripció del bé immoble:

A) Identificació:

Ubicació: parcel·la situada al nord del nucli urbà del municipi, en la confluència de
la ronda Nord (RC1) y el carrer d’Orient.
Referencia cadastral: 07015A002002160000OJ
Número de finca registral: 35964 del Registre de la Propietat de Ciutadella de
Menorca
Propietat: Ajuntament de Ciutadella de Menorca

B)
Característiques:

Límits: parcel·la amb accés des del carrer d’Orient, de forma trapezoïdal, limita a
l’est amb el carrer d’Orient; al nord amb la via Ronda i amb parcel·la municipal.
Superfície: 6.583,49 m2
Naturalesa del bé: domini públic (ús públic dotacional)
Estat actual: la parcel·la es troba completament urbanitzada i té les
característiques urbanístiques per a ser considerada un solar.

C) Règim
urbanístic:

Classificació: sòl urbà
Qualificació: sistema general d’equipament públic
Tipus d’ordenació: aïllada
Ocupació màxima: 50%
Edificabilitat: 0,8 m2st/m2s
Altura màxima: 8 metres, planta baixa i pis
Separació mínima als límits del solar: 5 metres
Usos admesos: únicament els usos sanitari i assistencial, administratiu, docent i
cultural.

SEGON. La mutació demanial del bé immoble descrit en el punt primer quedarà subjecta a les
següents condicions generals:
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• Destinació i afectació del bé immoble objecte de la mutació demanial:
1. El fi únic i exclusiu pel qual es disposa la mutació demanial de la parcel·la municipal S5 del Pla Especial
del Sistema General d'Equipaments de l'àmbit de Santa Rita a favor del Ministeri de Justícia, és l'execució
del nou edifici administratiu i seu dels jutjats del partit judicial número 6 de les Illes Balears i la prestació del
servei públic judicial i els serveis de suport a la funció judicial.
2. El Ministeri de Justícia haurà d'acreditar a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca la finalització de
l'execució del nou edifici i la seva destinació en el termini màxim de 5 anys, a comptar des de la
formalització del conveni.
3. El terreny objecte de la present mutació demanial haurà de quedar afectat, pel Ministeri de Justícia, amb
caràcter permanent al servei públic judicial i als seus serveis de suport a la funció judicial per un període
mínim de 30 anys. En cas de no destinar la parcel·la assenyalada a aquest servei públic aquesta revertirà
immediatament a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.
• Posada a disposició del bé immoble:
1. L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca es compromet a posar a la disposició del Ministeri de Justícia la
parcel·la S5 de l'àmbit del Sistema General d'Equipament Públic de Santa Rita amb les característiques
urbanística i jurídica actuals en la qual es troba.
2. El terreny se cedirà en l'estat en el qual es troba en l'actualitat, com a cos cert, no corresponent a
l'Ajuntament la realització de cap obra d'urbanització, de modificació de xarxes existents, etc.
3. L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca no es farà càrrec de cap tribut, arbitri, ni d’altres despeses que
poguessin afectar el solar esmentat ni al futur edifici.
• Execució d'obres i instal·lacions:
1. L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca permet l'execució de les obres necessàries per a l'execució del
nou edifici judicial, amb la prèvia obtenció pel Ministeri de Justícia de la llicència d'obres i activitats, de
conformitat amb el projecte que sigui redactat a aquest efecte, i altres autoritzacions que siguin preceptives
d'altres administracions sectorials.
2. L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca es compromet a facilitar i impulsar els tràmits administratius
necessaris per a l'obtenció pel Ministeri de Justícia d'aquestes llicències, permisos i d’altres autoritzacions
que siguin de la seva competència.
• Finançament de la inversió prevista:
El Ministeri de Justícia es farà càrrec del finançament econòmic de les obres d'edificació i de posada en
funcionament de l'edifici administratiu i seu dels jutjats del partit judicial número 6 de les Illes Balears, així
com les despeses de redacció de projecte i altres despeses que puguin sorgir, no intervenint l'Ajuntament
de Ciutadella de Menorca en finançament de cap mena ni per cap concepte.
• Titularitat demanial del bé:
L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca manté la titularitat del bé immoble objecte de la present mutació
demanial, modificant-se la titularitat del domini públic d'aquest bé que passa a ser del Ministeri de Justícia
per un canvi d'afectació del bé a la finalitat descrita en la clàusula “Destinació i afectació del bé immoble
objecte de la mutació demanial” i pel temps que duri aquesta afectació.
• Reversió de la titularitat demanial del bé
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1. La titularitat demanial del bé immoble objecte de mutació demanial revertirà automàticament en
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, amb totes les seves pertinences, accessions i construccions, en
correcte estat de conservació i sense cap cost per a l'Ajuntament, quan concorrin algunes de les
circumstàncies següents:
i. Que el bé immoble objecte de mutació demanial no hagi estat destinat a l'ús públic descrit en la clàusula
“Destinació i afectació del bé immoble objecte de la mutació demanial” pel temps regulat o bé deixi de
destinar-se posteriorment.
ii. Es modifiqui la finalitat i destinació del bé a un altre servei públic no considerat en aquest conveni.
iii. S'incompleixi pel Ministeri de Justícia alguna de les condicions establertes.
iv. Mutu acord entre les parts.
• Prohibició de cessió o alienació:
La parcel·la objecte de mutació demanial té la naturalesa de bé de domini públic, no sent susceptible de
tràfic jurídic privat ni d'aprofitament lucratiu, per la qual cosa queda prohibida la seva cessió o alienació.
• Vigència del conveni:
La vigència del present conveni es troba vinculada al manteniment i a l’afectació de la parcel·la S5 del Pla
Especial del Sistema General d'Equipaments de l'àmbit de Santa Rita al servei públic judicial i de suport a la
funció judicial, pel Ministeri de Justícia.

TERCER. Traslladar al Ministeri de Justícia el present acord, a fi que s'iniciïn els tràmits legals
oportuns per a l'acceptació de la mutació demanial de la finca descrita en el punt primer i
recepció d’aquesta i, en conseqüència, acceptació de les condicions generals determinades en
el punt segon. Adjuntar al present la documentació següent: nota simple registral, certificació
d'inventari municipal, resolució de l’Àrea de Territori, Entorn i Serveis Urbans número
2020/LD3101/0000030 de 9/01/2020, memòria justificativa, informe jurídic de data del 28-032020, i l'informe de no haver-hi deute pendent de liquidació amb càrrec al pressupost municipal,
una vegada aquest sigui obtingut.
QUART. Sotmetre el present expedient de mutació demanial per canvi del subjecte titular del
domini públic per un canvi en l'afectació del bé a favor del Ministeri de Justícia, a informació
pública pel termini d'un mes perquè, una vegada examinat l'expedient, qualsevol persona
interessada pugui formular les al·legacions que consideri oportunes, a l'efecte de les quals haurà
de publicar-se en el BOIB, en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i en el tauler d'edictes de la seu
electrònica municipal; tot açò a l'empara de l'article 128.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears i l’article 8.2 del Reglament de béns de les entitats
locals.
CINQUÈ. La mutació demanial del bé immoble de titularitat municipal (parcel·la S5 del Pla
Especial del Sistema General d'Equipaments de l'àmbit de “Santa Rita”), per a la seva afectació
a l'execució del nou edifici administratiu i seu dels jutjats del Partit Judicial número 6 de les Illes
Balears (Ciutadella de Menorca) i la prestació del servei públic judicial i dels serveis de suport a
la funció judicial, del Ministeri de Justícia, haurà de formalitzar-se mitjançant conveni
interadministratiu, a subscriure per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i el Ministeri de
Justícia, i haurà de contenir com a mínim les condicions generals descrites en l'anterior punt
segon, a l'empara de l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local i l’article 140 i concordants de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de règim jurídic del sector
públic.
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SISÈ. Que pel servei corresponent d'aquest ajuntament es procedeixi a realitzar els tràmits
necessaris per a depurar la finca objecte de mutació demanial, mitjançant l'actualització en
l'inventari municipal i en el Registre de la Propietat, de les dades de la finca objecte de la
mutació demanial, d'acord amb la llicència d'agrupació i de segregació aprovada per resolució
de l’Àrea de Territori, Entorn i Serveis Urbans número 2020/LD3101/0000030 de data del 9-12020. Així mateix, haurà de procedir-se a la rectificació en aquest inventari municipal de la
naturalesa del bé que és de domini públic i no patrimonial.
SETÈ. Finalitzada la tramitació del present expedient de la mutació demanial, correspondrà al
Ple de la corporació la competència per a l'aprovació definitiva d'aquesta mutació demanial,
l'acord de la qual haurà d'adoptar-se per la majoria absoluta legal dels seus membres.
Significant que, una vegada aprovat definitivament aquest expedient, es posarà a la disposició
del Ministeri de Justícia l'immoble assenyalat. Al seu torn, l'acord d'aprovació haurà de
comunicar-se a l'autoritat competent de la comunitat autònoma, i haurà d'inscriure's en el
Registre de la Propietat, al Cadastre Immobiliari i en l'epígraf corresponent de l'Inventari
municipal.
VUITÈ. Facultar la Sra. alcaldessa presidenta de la corporació a subscriure tots aquells
documents relacionats amb el present assumpte. (...)”.
Vist l'article 47.2. n), ñ) i o) de la LRBRL, l'article 128.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears i l’article 8.2 del Reglament de béns de les entitats
locals, correspon al Ple de la corporació l'aprovació del present expedient.
Examinada la documentació que consta en el present expedient i de conformitat amb les
competències legalment conferides, al Ple de la corporació PROPÒS:
PRIMER. Aprovar inicialment la mutació demanial externa (interadministrativa) del bé immoble
de titularitat municipal que es descriu a continuació, parcel·la S5 del Pla Especial del Sistema
General d'Equipaments de l'àmbit de “Santa Rita”, per a la seva afectació a l'execució del nou
edifici administratiu i seu dels jutjats del Partit Judicial número 6 de les Illes Balears (Ciutadella
de Menorca) i la prestació del servei públic judicial i dels serveis de suport a la funció judicial, del
Ministeri de Justícia.
Aquesta mutació demanial del bé immoble referit no produirà alteració en la titularitat del bé, que
continuarà sent municipal, ni en la qualificació de domini públic del bé ni en la destinació prevista
pel planejament urbanístic vigent, sinó que simplement suposarà la seva afectació a l'ús i al
servei públic assenyalat del Ministeri de Justícia i d’alteració de la titularitat del domini públic del
bé referit al Ministeri de Justícia.
Descripció del bé immoble:
A) Identificació:

Ubicació: parcel·la situada al nord del nucli urbà del municipi, en la confluència de la
ronda Nord (RC1) i el carrer d’Orient.
Referència cadastral: 07015A002002160000OJ
Número de finca registral: 35964 del Registre de la Propietat de Ciutadella de
Menorca
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Propietat: Ajuntament de Ciutadella de Menorca

B)
Característiques:

Límits: parcel·la amb accés des del carrer d’Orient, de forma trapezoïdal, limita a l'est
amb el carrer d'Orient; al nord amb la via Ronda i amb parcel·la municipal.
Superfície: 6.583,49 m²
Naturalesa del bé: domini públic (ús públic dotacional)
Estat actual: la parcel·la es troba completament urbanitzada i té les característiques
urbanístiques per a ser considerada un solar.

C) Règim
urbanístic:

Classificació: sòl urbà
Qualificació: sistema general d'equipament públic
Tipus d'ordenació: aïllada
Ocupació màxima: 50%
Edificabilitat: 0,8 m2st/m2s
Altura màxima: 8 metres, planta baixa i pis
Separació mínima als límits del solar: 5 metres
Usos admesos: únicament els usos sanitari i assistencial, administratiu, docent i
cultural.

SEGON. La mutació demanial del bé immoble descrit en el punt primer quedarà subjecta a les
condicions generals següents:
• Destinació i afectació del bé immoble objecte de la mutació demanial:
1. El fi únic i exclusiu pel qual es disposa la mutació demanial de la parcel·la municipal S5 del Pla Especial
del Sistema General d'Equipaments de l'àmbit de Santa Rita a favor del Ministeri de Justícia és l'execució
del nou edifici administratiu i seu dels jutjats del partit judicial número 6 de les Illes Balears, i la prestació del
servei públic judicial i dels serveis de suport a la funció judicial.
2. El Ministeri de Justícia haurà d'acreditar a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca la finalització de
l'execució del nou edifici i la seva destinació en el termini màxim de 5 anys, a comptar des de la
formalització del conveni.
3. El terreny objecte de la present mutació demanial haurà de quedar afectat, pel Ministeri de Justícia, amb
caràcter permanent al servei públic judicial i als seus serveis de suport a la funció judicial per un període
mínim de 30 anys. En cas de no destinar-li la parcel·la assenyalada a aquest servei públic, aquesta
revertirà immediatament en l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.
• Posada a disposició del bé immoble:
1. L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca es compromet a posar a la disposició del Ministeri de Justícia la
parcel·la S5 de l'àmbit del Sistema General d'Equipament Públic de Santa Rita amb les característiques
urbanística i jurídica actual en la qual es troba.
2. El terreny se cedirà en l'estat en el qual es troba en l'actualitat, com a cos cert, i no correspon a
l'Ajuntament la realització de cap obra d'urbanització, de modificació de xarxes existents, etc.
3. L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca no es farà càrrec de cap tribut, arbitri, ni d’altres despeses que
poguessin afectar el solar esmentat ni el futur edifici.
• Execució d'obres i d’instal·lacions:
1. L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca permet l'execució de les obres necessàries per a l'execució del
nou edifici judicial, amb la prèvia obtenció pel Ministeri de Justícia de la llicència d'obres i activitats, de
conformitat amb el projecte que sigui redactat a aquest efecte, i altres autoritzacions que siguin preceptives
d'altres administracions sectorials.
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2. L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca es compromet a facilitar i impulsar els tràmits administratius
necessaris per a l'obtenció pel Ministeri de Justícia d'aquestes llicències, dels permisos i d’altres
autoritzacions que siguin de la seva competència.
• Finançament de la inversió prevista:
El Ministeri de Justícia es farà càrrec del finançament econòmic de les obres d'edificació i de posada en
funcionament de l'edifici administratiu i seu dels jutjats del partit judicial número 6 de les Illes Balears, així
com les despeses de redacció de projecte i d’altres despeses que puguin sorgir, no intervenint l'Ajuntament
de Ciutadella de Menorca en finançament de cap tipus ni per cap concepte.
• Titularitat demanial del bé:
L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca manté la titularitat del bé immoble objecte de la present mutació
demanial, i es modifica la titularitat del domini públic d'aquest bé, que passa a ser del Ministeri de Justícia
per un canvi d'afectació del bé a la finalitat descrita en la clàusula “Destinació i afectació del bé immoble
objecte de la mutació demanial” i pel temps que duri aquesta afectació.
• Reversió de la titularitat demanial del bé
1. La titularitat demanial del bé immoble objecte de mutació demanial revertirà automàticament en
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, amb totes les seves pertinences, accessions i construccions, en
correcte estat de conservació i sense cap cost per a l'Ajuntament, quan concorrin algunes de les
circumstàncies següents:
i. Que el bé immoble objecte de mutació demanial no hagi estat destinat a l'ús públic descrit en la clàusula
“Destinació i afectació del bé immoble objecte de la mutació demanial” pel temps regulat o bé s’hi deixi de
destinar-se posteriorment.
ii. Es modifiqui la finalitat i la destinació del bé a un altre servei públic no considerat en aquest conveni.
iii. S'incompleixi per part del Ministeri de Justícia alguna de les condicions establertes.
iv. Mutu acord entre les parts.
• Prohibició de cessió o alienació:
La parcel·la objecte de mutació demanial té la naturalesa de bé de domini públic, no sent susceptible de
tràfic jurídic privat ni d'aprofitament lucratiu, per la qual cosa queda prohibida la seva cessió o alienació.
• Vigència del conveni:
La vigència del present conveni es troba vinculada al manteniment i a l’afectació de la parcel·la S5 del Pla
Especial del Sistema General d'Equipaments de l'àmbit de Santa Rita al servei públic judicial i de suport a la
funció judicial, pel Ministeri de Justícia.

TERCER. Traslladar al Ministeri de Justícia el present acord, a fi que s'iniciïn els tràmits legals
oportuns per a l'acceptació de la mutació demanial de la finca descrita en el punt primer i la
recepció d’aquesta i, en conseqüència, l’acceptació de les condicions generals determinades en
el punt segon. Adjuntar al present la següent documentació: nota simple registral, certificació
d'inventari municipal, resolució de l’Àrea de Territori, Entorn i Serveis Urbans” número
2020/LD3101/0000030 de 9/01/2020, memòria justificativa, informe jurídic de data del 28-032020, i l'informe de no haver-hi deute pendent de liquidació amb càrrec al pressupost municipal,
una vegada aquest s’hagi obtingut.
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QUART. Sotmetre el present expedient de mutació demanial per canvi del subjecte titular del
domini públic per un canvi en l'afectació del bé a favor del Ministeri de Justícia, a informació
pública pel termini d'un mes perquè, una vegada examinat l'expedient, qualsevol persona
interessada pugui formular les al·legacions que consideri oportunes, a l'efecte de les quals haurà
de publicar-se en el BOIB, en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i en el tauler d'edictes de la seu
electrònica municipal; tot açò a l'empara de l'article 128.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears i l’article 8.2 del Reglament de béns de les entitats
locals.
CINQUÈ. La mutació demanial del bé immoble de titularitat municipal (parcel·la S5 del Pla
Especial del Sistema General d'Equipaments de l'àmbit de “Santa Rita”), per a la seva afectació
a l'execució del nou edifici administratiu i seu dels jutjats del Partit Judicial número 6 de les Illes
Balears (Ciutadella de Menorca) i la prestació del servei públic judicial i serveis de suport a la
funció judicial, del Ministeri de Justícia, haurà de formalitzar-se mitjançant conveni
interadministratiu, a subscriure per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i el Ministeri de
Justícia, i haurà de contenir com a mínim les condicions generals descrites en l'anterior punt
segon, a l'empara de l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, i l’article 140 i els concordants de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de règim jurídic del sector
públic.
SISÈ. Que per part del servei corresponent d'aquest ajuntament es procedeixi a realitzar els
tràmits necessaris per a depurar la finca objecte de mutació demanial, mitjançant l'actualització
en l'Inventari Municipal i en el Registre de la Propietat, de les dades de la finca objecte de la
mutació demanial, d'acord amb la llicència d'agrupació i de segregació aprovada per resolució
de l’Àrea de Territori, Entorn i Serveis Urbans número 2020/LD3101/0000030, de data del
9/1/2020. Així mateix, haurà de procedir-se a la rectificació en aquest inventari municipal de la
naturalesa del bé que és de domini públic i no patrimonial.
SETÈ. Finalitzada la tramitació del present expedient de la mutació demanial, correspondrà al
Ple de la corporació la competència per a l'aprovació definitiva d'aquesta mutació demanial,
l'acord de la qual haurà d'adoptar-se per la majoria absoluta legal dels seus membres.
Significa que, una vegada aprovat definitivament aquest expedient, es posarà a la disposició del
Ministeri de Justícia l'immoble assenyalat. Al seu torn, l'acord d'aprovació haurà de comunicar-se
a l'autoritat competent de la comunitat autònoma, i haurà d'inscriure's en el Registre de la
Propietat, al Cadastre Immobiliari i en l'epígraf corresponent de l'Inventari Municipal.
VUITÈ. Facultar la Sra. alcaldessa presidenta de la corporació a subscriure tots aquells
documents relacionats amb el present assumpte.
No obstant açò, el Ple de la corporació, 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).
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8. Proposta d'aprovació de la Bonificació del 78,00% del rebut de l'impost de béns
immobles al CASINO 17 DE GENER de l'exercici 2020 (Exp EX173-2019-013506)
(https://vimeo.com/442984801#t=39m05s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de dia 20 de juliol de 2020; i, atès que la proposta no
va ser dictaminada per la comissió informativa respectiva, se sotmet a votació la ratificació de la
seva inclusió en l'ordre del dia (d'acord amb l'article 53.3. del Reglament orgànic municipal), la
qual s’aprova per unanimitat (21 vots a favor); i que diu:
«Atès que, en data del 16 de desembre de 2019 (registre d'entrada núm. 024530/2019), el
CASINO 17 DE GENER presenta escrit davant l'Ajuntament de Ciutadella, sol·licitant la
bonificació dels rebuts d'IBI corresponents a l'exercici 2020, amb relació a l’immoble amb
referència cadastral 1986107EE7218N0001BK;
Atès que a l’expedient de referència (013506/2019) consta còpia del model 036 en el qual
queda acreditat que el CASINO 17 DE GENER compta amb els Serveis Culturals com a
activitat principal que desenvolupa, juntament amb altres activitats empresarials;
Atès que, una vegada revisada tota la documentació aportada per l'entitat cultural, i seguint
els criteris generals establerts per l'Ajuntament de Ciutadella, imprescindibles per poder optar
a la bonificació de l'impost de béns immobles, es constata que:
1. L'entitat cultural és una entitat sense ànim de lucre.
2. L'entitat cultural està registrada al Registre d'Entitats de la CAIB i de l'Ajuntament de
Ciutadella.
3. L'entitat cultural realitza activitats dirigides a infants, a gent gran o a col·lectius en risc
d'exclusió social;

Atès que l'Ajuntament de Ciutadella, a l’Ordenança fiscal núm.1 reguladora de l'impost sobre
béns immobles, estableix, a l’article 5·5: «Gaudiran d'una bonificació de fins al 95% de la
quota de l'impost els immobles en els quals es desenvolupin activitats econòmiques que
siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal pel fet de concorre-hi circumstàncies
socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin aquesta
declaració»;
Atès que, una vegada consultades les dades cadastrals de l’immoble objecte de la
bonificació, i que s’adjunten a aquest expedient, es determina que:
 El 78% de l’espai de l’immoble 1986107EE7218N0001BK es destina a activitats
culturals (1.163m² d’un total de 1.492m²);
Vist l’informe favorable del tècnic de Cultura de data del 20 de juliol de 2020;
Es proposa al Ple Municipal l’adopció dels acords següents:
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Aprovar una bonificació del 78,00% del rebut de l'impost de béns immobles amb referència
cadastral 1986107EE7218N0001BK al CASINO 17 DE GENER de l'exercici 2020, per tots
els motius exposats anteriorment.

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).
9. Proposta d'aprovació de la bonificació de l’IBI al CERCLE ARTÍSTIC DE CIUTADELLA
de l'exercici 2020 (Exp EX173-2019-012535) (https://vimeo.com/442984801#t=43m04s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dona compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de dia 20 de juliol de 2020; i, atès que la proposta no
va ser dictaminada per la comissió informativa respectiva, se sotmet a votació la ratificació de la
seva inclusió en l'ordre del dia (d'acord amb l'article 53.3. del Reglament orgànic municipal), la
qual s’aprova per unanimitat (21 vots a favor).
«Atès que en data del 21 de novembre de 2019 (registre d'entrada núm. 022539/2019) el
CERCLE ARTÍSTIC DE CIUTADELLA, presenta escrit davant l'Ajuntament de Ciutadella,
sol·licitant la bonificació dels rebuts d'IBI corresponents a l'exercici 2020, amb relació als
immobles amb referències cadastrals 1484128EE7218S0001QE i 1484103EE7218S0001FE;
Atès que en la mateixa sol·licitud de bonificació s’adjunta còpia del model 036 en el qual
queda acreditat que el CERCLE ARTÍSTIC DE CIUTADELLA compta amb els Serveis
Culturals com a activitat principal, que desenvolupa juntament amb altres activitats
empresarials;
Atès que, una vegada revisada tota la documentació aportada per l'entitat cultural, i seguint
els criteris generals establerts per l'Ajuntament de Ciutadella, imprescindibles per poder optar
a la bonificació de l'impost de béns Immobles, es constata que:
1. L'entitat cultural és una entitat sense ànim de lucre.
2. L'entitat cultural està registrada al Registre d'Entitats de la CAIB i de l'Ajuntament
de Ciutadella.
3. L'entitat cultural realitza activitats dirigides a infants, a gent gran o a col·lectius en
risc d'exclusió social;
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella a l’Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'impost sobre
béns immobles estableix a l’article 5·5: «Gaudiran d'una bonificació de fins al 95% de la
quota de l'impost els immobles en els quals es desenvolupin activitats econòmiques que
siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal pel fet de concorre-hi circumstàncies
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socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin aquesta
declaració»;
Atès que, una vegada consultades les dades cadastrals dels immobles objecte de la
bonificació, es determina que:
 El 67% de l’espai de l’immoble 1484103EE7218S0001FE es destina a
activitats culturals (376m² d’un total de 564m²).
 El 100% de l’espai de l’immoble 1484128EE7218S0001QE es destina a
activitats culturals;
Vist l’informe favorable del tècnic de Cultura, de data del 20 de juliol de 2020;
Es proposa al Ple Municipal l’adopció dels acords següents:
1.

Aprovar una bonificació del 67,00% del rebut de l'impost de béns immobles amb
referència cadastral 1484103EE7218S0001FE al CERCLE ARTÍSTIC DE
CIUTADELLA de l'exercici 2020, per tots els motius exposats anteriorment.

2.

Aprovar una bonificació del 95,00% del rebut de l'impost de béns immobles amb
referència cadastral 1484128EE7218S0001QE al CERCLE ARTÍSTIC DE
CIUTADELLA de l'exercici 2020, per tots els motius exposats anteriorment.

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. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a la compareixença de l’alcaldessa
davant el Ple municipal arran dels fets ocorreguts el dia 23 de juny de 2020 en el carrer
Major des Born (Exp EX144-2020-006761) (https://vimeo.com/442984801#t=43m45s)
Moció del Grup Municipal Popular, de dia 25 de juny de 2020, amb registre d’entrada telemàtic
009297 de dia 26 de juny de 2020, dictaminada a la Comissió Informativa Socioeducativa i de
Dinamització Econòmica, en sessió extraordinària celebrada el dia 16 de juliol de 2020, amb 2
vots a favor (PP); i amb 5 reserves de vot del PSM (2), del PSOE (1), de GxC (1) i de Cs (1), i
que diu:
«MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL PLE DE
L’AJUNTAMENT, RELATIU A COMPARÈIXER DAVANT EL PLE MUNICIPAL
Davant els fets que es van produir el dia 23 a les 14 h al carrer Major des Born, que poden tenir
greus conseqüències sanitàries, ja que, com hem pogut veure, no s’ha complert la distància
social establerta per les autoritats sanitàries.
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Menorca és una de les destinacions considerades segures degut al fet que la incidència de la
Covid-19 a l’illa ha estat mínima, però, arran dels fets ocorreguts, la imatge que transmetem a
l’exterior de Ciutadella i de Menorca pot afectar la imatge que havíem donat fins al dia d’avui.
Aquest no ha estat un fet aïllat, sinó que hem pogut veure imatges d’altres indrets que també
deixen molt a desitjar, i hi hem trobat a faltar presència policial.
Per tot açò, el Grup Municipal del Partit Popular presenta la moció següent:
Sol·licitam la compareixença de la Sra. Alcaldessa de Ciutadella per poder fer una valoració i
que ens informi de tots els fets transcorreguts per Sant Joan 2020, així com de les
conseqüències».
El senyor Juaneda Cabrisas, portaveu, diu que esmenen la moció en el sentit que demanen
la compareixença de l’alcaldessa o del regidor delegat. Per tant, demanen que quedi
incorporada aquesta esmena a hora de la votació. I diu que, sobre el procediment, no deixa de
ser curiós que, per a una compareixença, s’hagi de votar primer; fer una moció perquè es
decideixi comparèixer o no; i després es pugui tramitar la compareixença amb preguntes
prèvies, etc. Sembla que amb la petició de compareixença hauria de ser suficient, i que
l’interpel·lat o el compareixent fos qui respongui a les preguntes que es fan. Però és cert que així
és com ho preveu el Reglament d’organització i de funcionament de l’Ajuntament; i aprofita per
demanar, una vegada més, que facem feina en la seva modificació. [...]
Intervencions
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch, que explica que va entendre que es va dir a la Junta
de Portaveus que s’havia de definir exactament qui s’ha de fer comparèixer en aquest cas. Per
tant, demana que ho indiquin, si ha de comparèixer l’alcaldessa o el regidor delegat. I demana
confirmació a la secretària de si és així. (https://vimeo.com/442984801#t=53m58s)
Intervé la secretària, senyora Barceló Martí, que diu que, d’acord amb l’article 76 del ROM, es
demana la compareixença d’una persona en concret, amb delegacions de govern.
(https://vimeo.com/442984801#t=54m50s)
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas (https://vimeo.com/442984801#t=55m18s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch, i li demana que indiqui qui ha de comparèixer.
(https://vimeo.com/442984801#t=55m48s)
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas
(https://vimeo.com/442984801#t=56m03s)

per

dir

que

comparegui

l’alcaldessa.

Intervé el senyor Anglada Bagur: (https://vimeo.com/442984801#t=56m06s)
Acord
Se sotmet la moció tal com es presenta, sense esmenes, a votació, que S’APROVA per
unanimitat (21 vots a favor).
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11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a la compareixença per informar del
servei d’Escorxador i relativa al servei de transport de carn (Exp EX142-2020-006522)
(https://vimeo.com/442984801#t=59m12s)
El senyor Benejam Escanellas, regidor, dona compte de la moció del Grup Municipal Popular
(PP), de dia 2 de juliol de 2020, amb registre d’entrada telemàtic 009681, de dia 4 de juliol de
2020, dictaminada a la Comissió Informativa extraordinària de Territori i Entorn i Serveis Urbans,
de dia 17 de juliol de 2020, amb el vot favorable dels representants del PP (2); i la reserva de vot
dels representants del PSM (2), del PSOE (1), d’Unidas Podemos (1) i de Cs (1); que, una
vegada esmenada en sessió plenària pel regidor mateix en el punt primer d’acord en el sentit de
canviar: «aprovar la compareixença de l’alcaldessa o de la regidora delegada» per: «aprovar la
compareixença de la regidora delegada», diu:
«MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL PLE DE
L’AJUNTAMENT, RELATIVA AL CONTRACTE AMB EL SERVEI D’ESCORXADOR I AL
SERVEI DE TRANSPORT DE CARN
Dia 4 de novembre de 2008 es va adjudicar el contracte de prestació del servei de matança
de l’Escorxador Municipal a l’empresa Serveis Escorxador S. Coop. Ltda per un període de 4
anys.
El 2012 es va resoldre la continuació del servei per raons d’interès públic i fins que el nou
contractista es fes càrrec del servei, entenent que s’estava tramitant una nova licitació o que
aquesta s’havia d’iniciar de forma immediata, com correspon segons la normativa sobre
contractació.
A data d’avui el contracte està vençut i el concessionari, per la seva part, considera que
encara està vigent. En qualsevol cas, aquesta situació no s’ajusta a la normativa vigent, ja
que s’ha convertit en un contracte sense una duració determinada i el que s’hauria d’haver fet
és una nova contractació.
El servei a prestar, segons es desprèn del contracte signat i dels plecs de condicions
aprovats al moment oportú, és per al sacrifici animal i per al seu transport.
Al contracte signat el 2008 el preu del concepte “transport” estava fixat en 0,0256 €/kg, un
servei que s’ha de prestar des del concessionari Serveis Escorxador S. Coop. Ltda. Però, a
partir del novembre de 2018, de forma unilateral per part del concessionari, s’incrementa el
preu del transport fins a 0,2662 €/kg; és a dir, augmenta el preu del transport en un 1039,84
%.
Quan es demanen explicacions, el concessionari presenta un escrit explicant que la revisió
es fa a preus de mercat per tal de mantenir la rendibilitat del servei. En qualsevol cas,
aquesta revisió no es pot fer o els preus no es poden aplicar de forma unilateral; el que
s’hauria d’haver fet és una nova licitació.
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Paral·lelament, el 2016 s’adjudica a Serveis Escorxador S. Coop. Ltda el servei de distribució
de canals de l’Escorxador Municipal, mitjançant un contracte menor que va finalitzar el 31 de
desembre de 2016 per un import de 1.900 € mensuals més IVA.
A data d’avui aquest contracte menor està vençut i, per tant, no existeix cap contracte en
vigor pel concepte de distribució de canals de l’Escorxador.
El que es desprèn de l’expedient és que el servei de transport i distribució el segueix prestant
el concessionari, però el subcontracta a la vegada a l’empresa Transport Paco i Nasi SL,
mercantil que va presentar oferta al contracte menor del 2016.
Per tant, el concessionari del servei de l’Escorxador presenta mensualment dues factures:
una en concepte de transport a un preu 10 vegades superior al pactat; i una altra factura en
concepte de distribució de canals en virtut d’un contracte que va finalitzar el 2016. I, tot açò,
prestant el servei una tercera empresa, subcontractada, que res té a veure amb els
contractes inicials.
I aquesta situació es ve produint des del mes de novembre de 2018, sense que ningú de
l’actual equip de govern se n’hagi assabentat, fins que el Partit Popular ha destapat la mala
gestió actual.
El març del 2020 es fa un informe conjunt des de Secretaria i Intervenció de l’Ajuntament, on
es fan una sèrie d’advertències, s’hi posa de manifest que s’està produint una situació
irregular que requereix una solució immediata i s’hi qualifiquen de lamentables algunes de les
operacions que s’han duit a terme.
El març del 2020, 17 mesos després d’haver presentat la factura amb l’increment del preu
de transport del 1039,84 % esmentat, hi ha un informe del tècnic de l’Escorxador que explica,
però no justifica, aquest augment.
El mes d’abril de 2020 es paguen les factures de gener, febrer i març de 2020, amb un
informe contrari emès per Intervenció Municipal; en qualsevol cas, l’informe resumeix de
forma clara i precisa que la situació no es nova d’ara i que s’ha de solucionar.
No és la primera vegada que el Partit Popular ha de dur la iniciativa quant a l’Escorxador: a
l’anterior legislatura va ser el Partit Popular qui va haver de donar la solució al greu problema
dels SANDACH; o que activessin la trituradora per disminuir-ne el volum... La gestió de
l’Escorxador no és, ni d’enfora, satisfactòria.

Per aquests motius, i davant una situació irregular i una actuació que consideram negligent
per part de l’equip de govern de l’Ajuntament, el Grup Municipal del Partit Popular presenta la
MOCIÓ següent:
Primer. Aprovar la compareixença de la regidora delegada del servei davant el Ple, per tal
d’informar i donar les explicacions oportunes sobre la gestió de l’Escorxador Municipal,
especialment sobre els fets descrits a l’exposició de motius d’aquesta moció.
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Segon. Instar l’equip de govern a la tramitació urgent d’una nova contractació del servei de
transport de carn de l’Escorxador
Tercer. Instar l’equip de govern a la tramitació urgent d’una nova contractació del servei de
sacrifici animal de l’Escorxador».
Intervencions
Intervé la senyora Moll Taltavull, que demana una esmena al tercer punt d’acord de la moció en
el sentit que quedi així: «Instar l’equip de govern a la tramitació urgent d’una nova contractació
del Servei d’Escorxador», —no tan sols de «sacrifici», ja que ho inclou tot—; i, si ho vol, eliminar
el segon punt d’acord de la moció. (https://vimeo.com/442984801#t=1h08m29s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/442984801#t=1h16m24s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas, que diu que accepta les esmenes que proposa la
senyora Moll. (https://vimeo.com/442984801#t=1h17m52s)
Intervé la senyora Moll Taltavull (https://vimeo.com/442984801#t=1h21m19s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/442984801#t=1h23m04s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/442984801#t=1h24m01s)
Una vegada esmenada la moció, els dos punts resultants que se sotmeten a votació són els
següents:
Primer. Aprovar la compareixença de la regidora delegada del servei davant el Ple per tal
d’informar i donar les explicacions oportunes sobre la gestió de l’Escorxador Municipal,
especialment sobre els fets descrits a l’exposició de motius d’aquesta moció.
Segon. Instar l’equip de govern a la tramitació urgent d’una nova contractació del Servei de
l’Escorxador.
Acord
Se sotmet la moció esmenada a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
12. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) sobre factures pendents de pagament
(Exp EX183-2020-006817) (https://vimeo.com/442984801#t=1h24m50s)
El senyor Anglada Bagur, portaveu, dona compte de la moció del Grup Municipal Ciudadanos
(Cs), amb registre d’entrada telemàtic número 009981, de dia 9 de juliol de 2020, dictaminada a
la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat Ciutadana, en sessió extraordinària celebrada
el dia 17 de juliol de 2020, amb 1 vot a favor (Cs); i 6 reserves de vots (PSM, PSOE, GxC i PP),
que diu:

59

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Al punt 20 del passat Ple, de dia 18 de juny, el regidor de Serveis Econòmics, el Sr. Josep
López, reconeixent que no s’havia seguit el procediment adequat per a l’adjudicació en el cas
concret que exposava aquella moció (factura del 2018 a favor d’Acústic Menorca), va dir
també: “Es motiu de la demora en el pagament podria ser perquè s’enganxessin o
s’engronessin les factures pendents”. També va dir: “Per passar la llista de totes les factures
que es deuen des de l’Ajuntament no es disposa d’una forma automàtica per fer-ho”, i que
era una llista que “cap organisme de control li demana” i que no hi veia “cap urgència a ferho”. A tot açò, nosaltres ho consideram massa subjectiu per acceptar-ho com a explicació
detallada i argumentada.
Des de Cs Ciutadella ens vam sorprendre d’aquestes respostes. Fins i tot li vam formular
durant la rèplica a la resposta preguntes diferents i concretes, com per exemple:
- No sap quantes factures hi ha pendents (de pagament) a l’Ajuntament ara mateix?
- Qui ho ha de saber?
- A vostè, no li consta a quina empresa no ha pagat l’Ajuntament?
... I altres preguntes per un estil d’aquestes.
Ens va semblar greu que no ens donés accés a les factures pendents o que digués que no
les tenia -per mà- i que fins i tot que afegís: “les factures d’anys enrere me les van entregar
en una capsa i no estan ni comptabilitzades”. Tampoc ens val açò com a resposta. A més, per
empitjorar-ho, va reconèixer obertament: “N’hi ha més d’una, de factura pendent”, i “N’hi
ha més de 10”. Fins i tot la Sra. Alcaldessa va recordar que n’hi ha encara de “pendents del
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011...” i s’entén que successivament; afegint el Sr.
López, que encara “es deu la plaça d’Artrutx”, com si fos una cosa normal (o no urgent).
Per acabar la seva intervenció, que no valorarem, va afegir que, si un dia tranquil·lament
tenia temps i treia uns llista, que “en passaria copia als dos grups que formam l’oposició”, la
qual cosa sembla que encara haurem d’agrair-li.
Recordaré també que a la contrarèplica, aquest grup municipal va tornar a incidir de forma
explícita que el que se li demanava no eren les factures des del 2005 cap endavant (ni cap
enrere), ni que reconegués les més de 10 a les quals ell al·ludia (la qual cosa ja és greu),
sinó que, exactament li vam demanar, per fer-ho més senzill, que enviés aquelles de les
quals ell mateix en tingués constància, esperant un acte de comprensió cap a la feina de
l’oposició. Així i tot, però, els 13 vots dels tres grups que formen l’equip de govern van ser
contraris al punt 1 de la moció, que era, concretament, entregar-nos les factures (relació)
pendents de pagament a proveïdors per un correcte estudi des deutes municipals a
aquests.
I, posats en antecedents, pel que demanam a continuació, i ajustant avui encara més el tipus
de sol·licitud que tornam a fer amb bona voluntat; el Grup Municipal Cs Ciutadella presenta a
Ple la següent

MOCIÓ:
1. Sol·licitam a l’equip de govern en general i al regidor de Serveis Econòmics en particular,
que ens faci arribar una relació de les factures, dels convenis i/o contractes pendents
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de pagament a proveïdors, empreses i/o entitats (ja siguin pagaments pendents sencers o
parcials), concretament des del dia 13 de juny de 2015 (data de presa de possessió de l’actual
equip de govern a l’anterior legislatura) fins a dia d’avui, 23 de juliol de 2020 ; i a fer-ho en el
termini de temps que va d’avui a set dies abans del pròxim Ple ordinari a celebrar-se
per part d’aquest ajuntament (setembre de 2020), per a un correcte estudi, per part del
grup que presenta aquesta moció, dels al·ludits possibles deutes municipals.»
Intervencions
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/442984801#t=1h28m14s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/442984801#t=1h29m12s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/442984801#t=1h29m31s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/442984801#t=1h31m14s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/442984801#t=1h31m41s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/442984801#t=1h32m10s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/442984801#t=1h32m24s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/442984801#t=1h32m27s)
La secretària indica que la paraula «actual» del punt d’acord proposat s’hauria d’eliminar.
El primer punt d’acord, i únic de la moció, una vegada llevada la paraula «actual», i que se
sotmet a votació queda de la manera següent:
1. Sol·licitam a l’equip de govern en general i al regidor de Serveis Econòmics en particular que
ens faci arribar una relació de les factures, dels convenis i/o contractes pendents de
pagament a proveïdors, empreses i/o entitats (ja siguin pagaments pendents sencers o parcials),
concretament des del dia 13 de juny de 2015 (data de presa de possessió de l’equip de govern a
l’anterior legislatura) fins al dia d’avui, 23 de juliol de 2020 ; i a fer-ho en el termini de temps
que va d’avui a set dies abans del pròxim Ple ordinari a celebrar-se per part d’aquest
ajuntament (setembre 2020), per a un correcte estudi, per part del grup que presenta aquesta
moció, dels al·ludits possibles deutes municipals.»
Acord
Se sotmet la moció a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
13. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) sobre el desbrossament del camí de s’Hort
de ses Taronges, i del desbrossament i l’asfaltat del camí de la Trinitat (Exp EX038-2020006852) (https://vimeo.com/442984801#t=1h32m57s)
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Moció del Grup Municipal del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) amb registre d’entrada telemàtic
número 010276, de dia 14 de juliol de 2020, dictaminada a la Comissió Informativa
extraordinària de Territori i Entorn i Serveis Urbans, de dia 17 de juliol de 2020, amb el vot
favorable del representant de Cs (1); i la reserva de vot dels representants del PSM (2), del
PSOE (1), d’Unidas Podemos (1) i del PP (2), que diu:
«EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
És per a tothom, de sobres coneguda, la importància que tenen per al nostre poble tant els
camins rurals com els hortals o com es llocs de què disposa el nostre municipi. Devers
tothom ha d’agafar aquests camins secundaris per anar a aquells indrets que ens serveixen,
de segona residència, d’estada per al cap de setmana, per fer qualque dinar amb familiars i
amics, o per anar a cuidar el que tenim sembrat o a regar, o, simplement, a viure-hi. I fins i
tot, darrerament, aquests camins, uns més que els altres, s’han convertit també en un punt
saludable on es pot fer velo, bones caminades o on van a córrer aquells que practiquen
aquesta modalitat d’esport. Volem dir amb açò que aquests camins són com a artèries per al
nostre poble.
Per emprar aquests camins ara mateix però, s’ha d’anar alerta, ja sigui al cotxe, o en una
altra forma per desplaçar-se. Avui farem esment de dos camins des quals, com es pot
observar en el llarg reportatge de fotos adjuntes, es necessita un adequat manteniment per a
poder transitar-hi de forma que sigui segura. Són el camí de s’Hort de ses Taronges i el camí
de la Trinitat. El primer, que dona a centenars (possiblement) d’hortals d’aquest terme
municipal (de So n’Allet i de Torrevila principalment) i que va a enllaçar, al tram final, amb la
carretera de cala en Bosch, passant per davant de molts de llocs on s’hi viu i que estan a ple
rendiment per la nostra gent del camp. I del segon camí que comentarem, la problemàtica
comença al gir cap al camí de sa Llegítima, que condueix tot recte fins a la Trinitat, el darrer
tros, que és on acaba el camí. Explicarem la problemàtica a les dues bandes, i deixarem per
a un altre moment les incidències a altres camins o zones de camins que segurament durem
un altre dia en funció del resultat i de la solució d’aquesta moció d’avui.
Al camí de s’Hort de ses Taronges, començant per allà on enllaça amb la ronda (que dóna a
les platges o a la carretera general) i acabant, com hem dit, al tros que enllaça amb la
carretera de cala en Bosc, hi ha pràcticament tots aquests quilòmetres que tenen infinitat
d’herbes, arbres, enfiladisses i altra vegetació que no fa més que tapar la visibilitat, sobretot
als revolts, i estrènyer de forma perillosa el camí per als conductors, en alguns casos de
forma molt significativa. Recalcam tant es perill als revolts sense prou visibilitat com a les
rectes on s’estreny tant el camí que de vegades només pot passar un sol cotxe on abans en
circulaven dos. Presentam adjuntes 12 fotos demostratives del que aquí esmentam.
I al camí de la Trinitat passa exactament igual, amb la falta de desbrossament generalitzat,
tal vegada de forma no tan greu per a la vista, però sí que està molt abandonat i també es
genera perill als revolts. Presentam adjuntes 6 fotos que demostren el que deim. Hi ha
l’afegit, però, a diferència de l’altre camí que hem mencionat, que a partir del revolt a la dreta
(en sentit a la Trinitat) que dona a sa Llegítima fins on acaba pròpiament es camí, que aquest
està ple, però absolutament ple, de forats a la calçada. L’asfalt nou o en bon estat acaba on
hi ha, com hem dit, el revolt a sa Llegítima, però d’allà cap endavant hi ha uns quants
quilòmetres que amenacen clar perill per a qualsevol que hi circuli. Es veu que anys enrere
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s’han anat tapant aquests forats, però de cada vegada en surten de nous o es reprodueixen
els antics. Presentam adjuntes 6 fotos com a exemple clar.
Per tots aquests temes exposats, el Grup Municipal Cs Ciutadella demana a l’equip de
govern que faci fer les següents intervencions, que venen recollides a la següent
MOCIÓ:
1. Fer desbrossar el camí de s’Hort de ses Taronges, començant des de la ronda, on
comença el camí, fins arribar a l’enllaç amb la carretera de cala en Bosc, per retornar,
així, la visibilitat perduda i l’amplària de camí més adequada per circular-hi.
2. Fer desbrossar el camí de la Trinitat, des del revolt fins a sa Llegítima, fins al final
des camí que duu a la Trinitat mateixa, per retornar, així, la visibilitat perduda i
l’amplària de camí més adequada per circular-hi.
3. Fer asfaltar de ben nou tot el camí que hem comentat al punt 2 d’aquesta moció; o,
en el seu defecte, continuar tapant tots els forats que han anat apareixent des de la
darrera intervenció i que es troben constantment en aquest camí i es converteixen en
un gran i real perill per a qualsevol tipus de circulació.
4. Fer que els responsables del seu manteniment facin un control exhaustiu de la resta
de camins rurals de Ciutadella per detectar que no hi hagi les mateixes deficiències
que en els dos camins objecte d’aquesta moció.
Jaume Anglada Bagur.
Portaveu Grup Municipal Cs Ciutadella.»

Acord
El Grup Municipal Ciudadanos (Cs) l’anul·la mitjançant el registre d’entrada telemàtic número
010630 de dia 20 de juliol de 2020.
L’alcaldessa diu que es retira la moció. (https://vimeo.com/442984801#t=1h32m57s)
14. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) amb relació a la contractació del servei de
programació i d’execució de continguts en línia de les festes de Sant Joan 2020 (exp
EX240-2020-007082) (https://vimeo.com/442984801#t=1h32m59s)
La senyora León Martínez, regidora, dona compte de la moció del Grup Municipal Ciudadanos
(Cs), amb registre d’entrada telemàtic número 010320, de dia 14 de juliol de 2020, dictaminada
a la Comissió Informativa Socioeducativa i de Dinamització Econòmica, en sessió extraordinària
celebrada el dia 16 de juliol de 2020, amb 1 vot a favor (Cs); i amb 6 reserves de vot de (2)
PSM, PSOE (1), PP (2) i GxC (1), i que diu:
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«Amb relació al procediment seguit en la contractació del servei de programació i d’execució
de continguts en línia de les festes de Sant Joan 2020 amb expedient administratiu
EX027/2020/05067;
Amb data del 27 de maig del 2020, se sol·licita a tres empreses que presentin pressupost i
projecte per dur a terme la programació i l’execució de continguts en línia per a les festes de
Sant Joan 2020, suspeses des del mes d’abril. Especificant tècnicament que les propostes
han de presentar un projecte amb totes les accions i activitats detallades, amb un pressupost
que ha d’incloure totes les despeses (producció, difusió, publicitat, emissió...). A la vegada,
informen que el pressupost s’ha de presentar fins a la data límit de dia 2 DE JUNY DE 2020,
ABANS DE LES 12 h.
Una de les dues empreses que no presenten cap pressupost respon que renuncia a
presentar pressupost per al projecte de contingut en línia de les festes de Sant Joan ja que:
“No donava temps de planificar i quantificar econòmicament una proposta que tingués un
mínim de qualitat i d’originalitat”. I l’altra empresa, que també va renunciar a presentar
pressupost, al·lega: “Ens és molt complicat poder presentar un projecte per a totes les
necessitats especificades a l’informe tècnic i cobrir amb bones condicions els serveis”.
En el corresponent informe jurídic i d’intervenció es detecta i, en deixen constància, que es
dona com a data límit dia 2 de juny del 20, i diu textualment “Havent-hi just tres dies
laborables per elaborar el projecte i presentar-lo...” També posen de manifest que l’oferta
NO compleix les especificacions tècniques en no avaluar la proposta presentada totes
les accions i activitats amb un pressupost detallat que ha d’incloure totes les
despeses. Posteriorment, dia 9 de juny del 2020, el tècnic del servei sol·licita a l’empresa
adjudicatària del projecte que envii un pressupost més detallat i desglossat.
Atès que aquest equip de govern fa diverses vegades que incompleix la normativa de
contractació, comet irregularitats amb relació al procediment a l’adjudicació i la contractació
de diferents expedients; per exemple, amb la contractació de la seguretat privada de Sant
Joan 2018, referent a la decoració i el muntatge del carnaval del 2019 i del 2020, on la
regidora de l’Àrea (en funcions) va haver d’admetre que es va infringir la legalitat vigent en fer
contractacions verbals, cosa que està expressament prohibida per article 37.1 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic;
Vista la urgència injustificada i la manca de transparència a l’hora de d’adjudicar i de
contractar i complir amb les bases..., cosa que comença a ser molt freqüent, aquesta manera
de procedir pel que fa a contractacions per part d’aquest equip de govern;
Per aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans presenta al Ple de l’Ajuntament de
Ciutadella la següent moció:
1) Instam l’equip de govern de l’Ajuntament de Ciutadella a no tornar a incomplir la normativa
pel que fa al procés d’adjudicació i de contractació, i a realitzar aquest procés amb la deguda
diligència, transparència i antelació per tal de poder complir amb les bases establertes.»
Intervencions
Intervé la senyora Mercadal Marquès (https://vimeo.com/442984801#t=1h36m19s)
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Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/442984801#t=1h42m28s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/442984801#t=1h43m45s)
Intervé la senyora Mercadal Marquès (https://vimeo.com/442984801#t=1h46m09s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/442984801#t=1h48m32s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que S’APROVA per vuit (8) vots a favor (3 Cs i 5 PP): els del
senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA BAGUR, la
senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ, el senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la senyora
Juana María PONS TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David
BENEJAM ESCANELLAS i la senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ; i tretze (13)
vots d’abstenció (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, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la senyora
Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, el senyor Guillermo Ángel BOSCH LLUFRIU, el senyor
Sergio SERVERA MORENO i la senyora Carla GENER MARQUÈS.
15. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) amb relació a l’adjudicació del contracte
menor de Servei d’Ajuda a Domicili a persones i famílies en situació de dependència (exp
EX263-2020-006933) (https://vimeo.com/442984801#t=1h50m40s)
El senyor Carrasco González, regidor, dona compte de la moció del Grup Municipal Ciudadanos
(Cs), amb registre d’entrada telemàtic número 010321, de dia 15 de juliol de 2020, dictaminada
a la Comissió Informativa Socioeducativa i de Dinamització Econòmica, en sessió extraordinària
celebrada el 16 de juliol de 2020, amb 1 vot a favor de Cs; i amb 6 reserves de vot de 2 (PSM), 1
(PSOE), 2 (PP) i 1 (GxC), i que, traduïda del castellà al català, diu:
El passat 10 de juny de 2020, la Junta de Govern va aprovar, entre altres coses, l'adjudicació
a l'empresa SS BALEARS del contracte menor de Servei d'Ajuda a Domicili a persones i
famílies en situació de dependència per valor de 15.525,12 €.
El contracte esmentat va ser adjudicat a proposta de la regidora delegada d'Atenció Social,
Laura Anglada, amb informe tècnic del servei d'Atenció Social, amb data del 4 de juny de
2020 (EX037/2020/005360).
Dels referits documents i de l'acta d'aprovació de l'adjudicació, es desprèn que en la
tramitació del contracte es va prescindir del tràmit de sol·licitud de, almanco, tres empreses o
proveïdors per a la prestació del servei, així com ho exigeixen les bases d'execució de
pressupost de l'Ajuntament, concretament la base número 45.
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Aquesta pràctica, que advertim que es dona amb massa freqüència per l'equip de govern de
l'Ajuntament de Ciutadella, va ser advertida en aquesta ocasió per un membre de la Junta de
Govern el 10 de juny, qui es va mostrar reticent davant aquesta adjudicació, tal com ho recull
l'acta: “Ha observat que, per adjudicar la contractació del servei, tan sols s’ha demanat un
pressupost, aquest fet li ocasiona dubtes.”
Així mateix, la diligència jurídica recollida en l’EX 037/005360/2020, amb data del 10 de juny
del 2020, es refereix al fet que la conducta de l'esmentada contractació “no dona compliment
al qual estableixen les bases d’execució que exigeix haver sol·licitat almenys tres ofertes a
tercers capacitats per fer el servei de què es tracti”.
Com bé sabrà, o hauria de saber aquest equip de govern, per a l'adjudicació de contractes
menors, és a dir, aquells el cost dels quals (sense IVA) és inferior a 15.000 €, la base
d'execució del pressupost exigeix que se segueixi per part de la Junta de Govern, com a
òrgan competent per a la seva aprovació, un procediment determinat. Aquest procés ha de
constar d'una sol·licitud de pressupost de, com a mínim, tres empreses o professionals del
sector, que ha de remetre's a les mateixes a través d'un únic missatge electrònic en el qual
constin les condicions de la prestació de servei demandat i els terminis per a la presentació
del pressupost.
No obstant açò, en aquest cas, consta en els informes tècnics que es va adjudicar el
contracte a l'empresa SSB, Serveis Socials de Balears, perquè es tenia coneixement que
“treballa a Menorca en l’àmbit de l’ajuda a domicili i, per aquest motiu, proposa la
contractació d’aquesta empresa”, per, després, en una espècie de provisió, assegurar que
l'empresa “té les condicions exigides”, i fa esment explícit al “preu/hora percebut pel personal
del servei municipal”.
Cal destacar que l'informe tècnic sobre la capacitat d'oferir el servei a un preu ajustat va ser
realitzat el dia 4 de juny de 2020, mentre que el pressupost remès al consistori per l’empresa
mateixa és de dia 5 de juny. Així, resulta sorprenent que un dia abans que l'empresa remetés
el pressupost pels serveis demandats, ja es tingués coneixement que el preu era ajustat i que
es tractava d'una empresa amb capacitat per a satisfer les necessitats del servei.
Prescindir d'aquest tràmit de sol·licitud de tres empreses diferents, al·legant tenir
coneixement del bon procedir d'una empresa, significa deixar sense opció a la lliure
competència d'altres empreses del sector i s'acaba convertint, amb caràcter general, en una
adjudicació a dit.
Per contra, només és legalment possible adjudicar directament un servei, i així figura també
en la base d'execució del pressupost número 45, quan es tracta de serveis artístics, en què
s'acrediti justificadament que es tracta d'una excepció de tal urgència que impedeixi passar
per aquest tràmit o que es constati una impossibilitat real de sol·licitar pressupost a més
entitats (ocorreria en aquells casos en els quals es provi que és l'única empresa que opera
en el sector i en la zona).
És clar que no ens trobam amb la primera d'aquestes excepcions, perquè no es tracta d'un
servei artístic ni cultural. A més, tampoc ha quedat acreditat que existís una impossibilitat de
sol·licitar pressupost a altres empreses, perquè s'ha prescindit totalment d'aquest tràmit
sense donar més explicació sobre aquest tema.
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Quant al fet de ser aquesta una situació d'urgència que, per la rapidesa que requereix,
impedeix que se segueixin els tràmits legalment establerts, hem de remetre'ns tant a la llei
com a la jurisprudència sobre aquest tema per a evidenciar que, de nou, no es dona el cas.
Així, la necessitat inajornable és la de disposar dels recursos humans necessaris per a
continuar prestant el servei d'ajuda a domicili en les condicions que es venen prestant, però
en cap cas aquesta necessitat és excepcional, i la urgència -que no es motiva a l'expedientpot ser deguda a la falta de diligència en la creació d'una borsa de treball per a cobrir les
vacants del personal adscrit al servei. La tramitació d'aquesta borsa de treball ha estat
ajornada pel consistori mateix -així s'adverteix a la diligència jurídica recollida a l’EX
037/5360/2020, del 10 de juny del 2020-, en la qual consta que es va advertir arran d'un
contracte similar que “les tasques que s’adjudiquen són pròpies del treball habitual de
l’Ajuntament i el fet de no haver-hi borsa propicia que s’hagi de recórrer a un tercer que
presta aquests serveis, amb el conseqüent encariment dels preus”. Així doncs, com consta a
l'informe jurídic, aquests tipus de negligències de l'equip de govern acaben costant doblers
als ciutadans.
Com es desprèn de l'expedient, no consta, com requereix la Llei de contractació del sector
públic, una declaració d'urgència feta per la Junta de Govern local que, essent degudament
motivada, pogués justificar prescindir de la sol·licitud de, com a mínim, tres empreses, la qual
cosa seria realment difícil, ja que procedir d'acord amb el que s'estableix a la base 45 del
pressupost, és a dir, enviar un correu sol·licitant pressupost almanco a tres empreses poc
podria demorar l'adjudicació del servei.
D'altra banda, el Tribunal Suprem, en Sentència 1229/2008, de 27 de febrer de 2008, realitza
un advertiment que bé es podria realitzar a aquest ajuntament en afirmar que adjudicar un
contracte públic seguint una tramitació urgent, és a dir, prescindint d'alguns dels tràmits
legalment establerts “no pot ser conseqüència de la demora amb què l'Administració ha
actuat en el desenvolupament de les seves obligacions, per a més endavant pretendre
accelerar-les en detriment de la garantia que per a l'interès general suposa el procediment
ordinari enfront de l'excepcional que és el d'urgència, i que no pot pretendre transformar-se
d'aquesta manera en general”.
Per açò, fent-nos ressò del legal i jurisprudencialment establert sobre la matèria, hem
d'advertir a l’Ajuntament de Ciutadella que ha realitzat una irregularitat en l'adjudicació del
contracte menor esmentat a l'empresa Serveis Socials Balears, en prescindir
injustificadament del tràmit de sol·licitud de, com a mínim, tres empreses del sector. Però és
que, a més, aquesta recorre a la contractació d'aquest servei pel fet que l’Ajuntament ha
intentat solucionar la seva pròpia deixadesa en la creació d'una borsa de treball per a cobrir
les vacants d'assistència domiciliària a les persones amb dependència, i ha vulnerat, d'una
banda, l'obligació de la diligència deguda de disposar dels recursos humans necessaris per a
prestar un servei essencial, i, d'altra banda, en pretendre solucionar-ho vulnerant la legalitat
en matèria de contractació del sector públic, cosa que el Tribunal Suprem mateix ha declarat
com a il·legal.
Sembla que el fet de prescindir dels tràmits legalment establerts per a la contractació pública
s'ha convertit en una manera d'actuar recurrent per part de l'equip de govern de l'Ajuntament
de Ciutadella, que ja va ser denunciada el 2018 pel grup municipal d’UPCM, per les
irregularitats en els contractes de vigilants i auxiliars de les festes de Sant Joan 2018. També
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va ser denunciada pel nostre grup municipal Cs, fa a penes unes setmanes, arran de la
contractació irregular del Carnaval 2019/2020.
En el Ple de dia 18 de juny de 2020 va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots dels
que són membres d'aquest equip de govern, l'acord de -i ho cit textualment- complir “les
bases d'execució del propi pressupost” i a “no cometre irregularitats ni incórrer en il·legalitats
en matèria de contractació”.
Per aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans presenta al Ple de l’Ajuntament de
Ciutadella la moció següent:
1r Instar l'equip de govern de l'Ajuntament de Ciutadella a no cometre més irregularitats ni
incórrer en més il·legalitats en matèria de contractació, i complir amb el conjunt de la legalitat
vigent, com és el seu compromís i l’obligació com a representants públics.
2n Instar l'equip de govern de l’Ajuntament de Ciutadella al fet que actuï amb la deguda
diligència en la prestació dels serveis municipals per a no incórrer, de nou, en irregularitats,
assegurant els recursos necessaris per a prestar els serveis municipals i actuar, en tot cas,
amb la deguda transparència i l'obtenció de l'oferta més avantatjosa per a l'Ajuntament.
Intervencions
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/442984801#t=2h00m56s)
Intervé la senyora Taltavull Fernández (https://vimeo.com/442984801#t=2h09m54s)
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/442984801#t=2h10m35s)
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/442984801#t=2h15m25s)
Intervé el senyor Carrasco González (https://vimeo.com/442984801#t=2h20m16s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/442984801#t=2h22m03s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que S’APROVA per vuit (8) vots a favor (3 Cs i 5 PP): els del
senyor Eudimio José CARRASCO GONZÁLEZ, el senyor Jaume ANGLADA BAGUR, la
senyora Isabel LEÓN MARTÍNEZ, el senyor Antonio Luis JUANEDA CABRISAS, la senyora
Juana María PONS TORRES, la senyora Blanca DE OLIVAR OLIVER, el senyor Juan David
BENEJAM ESCANELLAS i la senyora María Antonia TALTAVULL FERNÁNDEZ; i tretze (13)
vots d’abstenció (7 PSM MxM, 4 PSIB-PSOE Ciutadella 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
Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la senyora
Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, el senyor Guillermo Ángel BOSCH LLUFRIU, el senyor
Sergio SERVERA MORENO i la senyora Carla GENER MARQUÈS.
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16. Moció presentada pel Grup Municipal Popular (PP) relativa a actes organitzats pels
ajuntaments, i les mesures de seguretat i prevenció que s'han de complir (Exp EX1832020-007025) (https://vimeo.com/442984801#t=2h22m50s)
La senyora Pons Torres, regidora, dona compte de la moció del Grup Municipal Popular (PP),
de dia 17 de juliol de 2020, amb registre d’entrada telemàtic 010517, de dia 17 de juliol de
2020, dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i de Seguretat Ciutadana, en
sessió extraordinària celebrada el dia 17 de juliol de 2020 —amb la votació prèvia de la seva
inclusió en l’ordre del dia per urgència i aprovada per unanimitat dels membres titulars de la
Comissió—, amb 2 vots a favor (PP); i 5 reserves de vot (PSM, PSOE, GxC i Cs), i que diu:
«MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL PLE DE
L’AJUNTAMENT, RELATIVA A ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA EN LA SITUACIÓ DE
RESTRICCIONS DERIVADES DE LA COVID-19
Dia 14 de juliol de 2020 es va inaugurar el Festival de Cine de Menorca. La inauguració es va
fer a la plaça Almirall Farragut, davant el castell de Sant Nicolau. Durant tot el dia es van
tancar els carrers d’accés i al fosquet es prohibia entrar als ciutadans a una zona pública si
no es duia una entrada.
Es van tancar el carrer Sant Nicolau i el camí de Baix a s’altura del carrer Joan Ramis i
Ramis. El més curiós és que, essent una via pública de lliure accés per als ciutadans,
membres de l’organització hi prohibien la lliure circulació.
Però el més important és que, com es va poder observar, hi havia una presència de gent
superior a l’aforament permès i no s’hi respectava la distància de seguretat, a més
d’incomplir-se alguna altra mesura de les decretades per prevenir rebrots de la pandèmia de
la Covid-19
El proper 23 juliol s’inaugurarà la Fira del Llibre, amb actuacions de Sant Jordi a l’estiu a la
plaça des Pins. A més, s’hi vol fer una pintada d’un banc per part de l’Àrea d’igualtat de
l’Ajuntament, també a la Plaça des Pins.
Per altra banda, hem vist com, quan els ha convingut (per exemple, amb l’ofrena floral davant
l’obleisc des Born durant els actes del 9 de juliol, o amb motiu de la visita de la Ministra
d’Energia i Medi Ambient) han posat restriccions, fins i tot més enllà de les decretades.
Per tant, podem comprovar que a les diferents àrees de l’Ajuntament tenen criteris diferents a
s’hora d’organitzar i/o participar en diverses activitats.
Per tot açò, el Grup Municipal del Partit Popular presenta la següent moció:
El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella insta l’equip de govern perquè, abans de fer
qualsevol acte organitzat per l’Ajuntament de Ciutadella, o que aquest hagi
d’autoritzar, s’emeti un informe estudiant el cas i indicant les mesures de seguretat i
prevenció que s’han de complir i fer complir, derivades de la situació sanitària
provocada per la Covid-19.»
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Intervencions
Intervé el senyor Cardona Mir (https://vimeo.com/442984801#t=2h24m43s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/442984801#t=2h25m59s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/442984801#t=2h26m16s)
Intervé el senyor Cardona Mir (https://vimeo.com/442984801#t=2h28m09s)
Intervé la senyora Pons Torres (https://vimeo.com/442984801#t=2h29m22s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/442984801#t=2h30m43s)
Acord
Se sotmet 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, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, la senyora
Maria Alexandra MOLL TALTAVULL, el senyor Guillermo Ángel BOSCH LLUFRIU, el senyor
Sergio SERVERA MORENO i la senyora Carla GENER MARQUÈS.
17. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) relativa a les mesures de seguretat
sanitària per a passatgers que arribin a Menorca per ports i aeroport (Exp EX144-2020007070) (https://vimeo.com/442984801#t=2h32m03s)
La senyora León Martínez, regidora, dona compte de la moció del Grup Municipal Ciudadanos
(Cs), amb registre d’entrada telemàtic número 010555 de dia 19 de juliol de 2020, i que diu:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Malauradament, enguany estam immersos en una pandèmia global que, entre altres coses,
ens ha obligat a alentir-nos, i que ha aturat la nostra economia, amb el consegüent impacte
en el sector turístic, el motor econòmic de la nostra illa.
El confinament de la població, les restriccions de mobilitat o el tancament fronterer han estat
factors comuns per a tots els països, amb l'objectiu de frenar les expansions de la pandèmia i
els efectes de les quals continuam vivint fins al dia d'avui.
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De moment, tots els països de la UE s'enfronten a la pandèmia, prenent les mesures que es
considerin necessàries per minimitzar les possibilitats de contagi, un cop restaurat el lliure
moviment de persones. Sent la vigilància epidemiològica i sanitària dels viatgers una de les
mesures més eficaces per prevenir els brots d'infecció que interrompen els progressos
realitzats amb l'esforç conjunt i el sacrifici de tots els ciutadans.
S’ha de tenir en compte l'equilibri entre les mesures preventives destinades a prevenir el
contagi i la necessitat de reactivació econòmica necessària després d'aquesta aturada amb
relació a la pandèmia.
És evident que, amb l'objectiu de garantir una ràpida sortida de la crisi econòmica i social en
la qual ens trobam, necessitam un fort desenvolupament econòmic i incrementar la nostra
riquesa de generació, el nostre turisme, però amb les mesures de prevenció adequades que
garanteixin una reducció en el risc de transmissió de la malaltia i, per tant, de noves
reobertures que afecten la salut i l'economia de la nostra societat.
Malauradament, a data d'avui no podem garantir que es compleixin aquestes mesures. En
aquest sentit, és important destacar la necessitat urgent de prendre mesures que garanteixin
la salut dels viatgers que arribin als nostres ports i aeroport sense convertir-se en un factor
que desaconsella l'arribada dels visitants a la nostra illa.
Fins que les vacunes eficaces i segures estiguin disponibles, o els tractaments específics, el
control de la pandèmia es troba com un des pilars fonamentals de l'èxit del nostre futur i per
posar aquesta terrible malaltia a control.
El que hem après del desenvolupament de la pandèmia és la importància de prendre
mesures preventives dins dels terminis apropiats, mesures per prevenir-ne la propagació i, en
conseqüència, la necessitat de recursos de salut massius per pal·liar les deficiències del
nostre sistema de control.
No podem repetir els errors del passat, coneixent les conseqüències de salut i econòmiques
que passaran com a conseqüència d'açò, ni deixar-ho tot en mans exclusivament de la
conscienciació general del problema.
Entenem que la correcta i eficaç gestió de la situació respecte a la COVID-19 no depèn
només de la salut i del turisme/de l’esfera econòmica de la nostra comunitat autònoma, sinó
també del nostre futur. És imprescindible i necessari actuar de manera coordinada, àgil,
eficaç i efectiva per evitar possibles rebrots i les conseqüències que açò suposaria per a la
població i l'economia de la nostra illa.
Per tot l’exposat, el Plenari de l’Ajuntament de Ciutadella insta el Govern de les Illes Balears
a:
1. Adoptar totes les mesures necessàries per garantir la seguretat sanitària i, per
tant, exercir el control sanitari efectiu (proves de la PCR) a tots els passatgers que
arribin a través dels nostres ports i l'aeroport a l'illa de Menorca.
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2. Proporcionar els mitjans necessaris per fer el control sanitari per evitar possibles
contagis i reobertures amb motiu de l'arribada de passatgers a través dels ports i
l'aeroport de la nostra illa.
3. Actuar de forma ràpida i immediata en els casos en què es detectin persones amb
símptomes de contagi en els nostres ports i aeroport.»
Intervencions
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/442984801#t=2h35m54s)
Intervé la senyora de Olivar Oliver (https://vimeo.com/442984801#t=2h39m27s)
Intervé la senyora León Martínez (https://vimeo.com/442984801#t=2h40m15s)
Acord
Se sotmet la moció a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
PUNT D’URGÈNCIA. Moció del Grup Municipal Popular relativa a l’alliberament de la
totalitat del superàvit dels ajuntaments per a la lluita contra els efectes de la COVID-19
(exp. EX183-2020-007892) (https://vimeo.com/442984801#t=2h42m09s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch, per a demanar al senyor Juaneda Cabrisas, abans
de votar la inclusió a l’ordre del dia de la moció, si en poden justificar la urgència.
(https://vimeo.com/442984801#t=2h42m10s)
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas per
(https://vimeo.com/442984801#t=2h42m34s)

a

justificar

la

urgència

de

la

moció.

La secretària recorda que s’ha de ratificar la seva inclusió a l’ordre del dia per majoria absoluta.
(https://vimeo.com/442984801#t=2h43m20s)
El senyor Juaneda Cabrisas, portaveu, dóna compte de la moció del Grup Municipal Popular, de
dia 21 de juliol de 2020, amb registre d’entrada telemàtic 010817, de dia 22 de juliol de 2020,
que, per unanimitat (21 vots a favor), s'inclou a l'ordre del dia per raó d'urgència, i que diu:
(https://vimeo.com/442984801#t=2h43m46s)
«La pandèmia de la COVID-19, a més de provocar la desolació per la mort a Espanya de
més de desenes de milers de persones, ha generat una crisi socioeconòmica de primera
magnitud. Les dades de diferents fonts oficials que vam començar a conèixer xifren la
caiguda del PIB del nostre país en més d'un 10 % i un augment de l'atur que arriben a situarlo en taxes superiors al 20 %. Darrere d'aquestes grans xifres hi ha les persones, els nostres
veïns, els que han perdut una feina o han hagut de tancar una empresa. La crisi del
coronavirus deixa una situació d'emergència social també a les nostres ciutats i els municipis.
En qualsevol cas, hem d’afrontar aquesta situació amb l'esperança que, encara que la
recuperació sigui lenta i plena de dificultats, finalment podrem superar-la.

72

En aquest sentit, els ajuntaments fan un paper essencial en la recuperació socioeconòmica
del nostre país. Els municipis són, sens dubte, les institucions més properes als ciutadans,
els primers que han d'atendre les demandes dels seus veïns, la primera línia de la batalla
social contra la pandèmia. Per això, els municipis destinen nombrosos recursos a lluitar
contra el virus i a ajudar les persones que pateixen els seus efectes. Els municipis hauran
d'ampliar despeses que no tenien pressupostades, i la recuperació socioeconòmica exigirà
un gran esforç econòmic.
L'esforç econòmic no és nou per als ajuntaments: fruit d’aquest esforç realitzat en el seu
moment, molts de municipis han generat i disposen de romanents i superàvits que, per la
normativa de control pressupostari, no han pogut emprar per millorar els seus serveis. Els
ajuntaments espanyols van sumar el 2019 un superàvit de 3.800 milions d'euros, als quals
s’hi han d’afegir prop de 28.000 milions d'euros en romanents d'anys anteriors. Aquestes
importants quantitats permetrien donar una resposta adequada a les necessitats que genera
aquesta crisi social i econòmica.
Pel que fa a aquesta disponibilitat de liquiditat, des del Partit Popular hem vingut reclamant
des de l'inici de la crisi que el Govern de la nació permetés als ajuntaments la utilització dels
esmentats romanents i superàvits, no només per atendre qüestions sanitàries i socials, sinó
també per començar a executar plans d'ocupació que dinamitzin l'economia dels municipis.
Per al nostre grup, els doblers que els veïns han generat per al seu estalvi municipal dels
últims anys ha de posar-se ara a disposició dels ciutadans.
Davant aquesta reclamació, l'executiu espanyol només ha permès als ajuntaments gastar un
màxim del 20 % del saldo bancari per pal·liar l'impacte de la pandèmia. Xifra que consideram
insuficient per donar una resposta adequada a una crisi d'aquesta dimensió. A més, i davant
la falta de resposta de Govern de la nació sobre a què es destinaria la resta, s'ha obert la
possibilitat que el Govern de Pedro Sánchez s’apropiï dels recursos de les corporacions
locals, cosa que, sens dubte, significaria un atac frontal a l'autonomia municipal.
Des del Partit Popular, consideram fonamental emprar recursos municipals per a mesures
destinades a les famílies i persones més vulnerables, als aturats, als autònoms i a les PIME,
així com per a programar inversions que també contribueixin a la dinamització econòmica del
municipi. El superàvit dels ajuntaments ens permetria anticipar-nos en la reactivació
econòmica, i contribuiríem, amb això, a reforçar la protecció dels que pitjor ho estan passant
en l'actual crisi. A més, els ajuntaments ho faran amb una major immediatesa i, per la seva
major proximitat amb els nostres veïns, més ajustada a la realitat social del municipi.
Per tot això, el Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Ciutadella presenta la
moció següent:
Primer. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella insta el govern espanyol perquè renunciï a la
seva intenció declarada de prendre el control dels estalvis dels ajuntaments, apropiació que
suposaria un atemptat contra l'autonomia local i financera de les corporacions locals.
Segon. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella insta el govern central perquè, de forma urgent,
realitzi les modificacions legals necessàries per permetre als ajuntaments la utilització de la
totalitat dels seus romanents i superàvits per fer front a l'emergència social i econòmica que
viuen a causa de la pandèmia de la Covid-19.
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Tercer. L'Ajuntament de Ciutadella donarà compte dels següents acords al Consell de
Ministres, així com al Ministeri d'Hisenda del govern espanyol.»
Intervencions
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch, que demana una esmena al segon punt de la moció
en el sentit d’afegir, després del punt, el següent: «I les inversions i despeses necessàries en
l’exercici de la seva autonomia municipal». (https://vimeo.com/442984801#t=2h46m02s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/442984801#t=2h50m20s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/442984801#t=2h51m20s)
Intervé la secretària (https://vimeo.com/442984801#t=2h51m26s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/442984801#t=2h51m38s)
Intervé el senyor Juaneda Cabrisas, que diu que accepten l’esmena proposada per l’alcaldessa
en la seva intervenció. Intervé (https://vimeo.com/442984801#t=2h51m57s)
Els punts 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 espanyol perquè renuncii a la
seva intenció declarada de prendre el control dels estalvis dels ajuntaments, apropiació que
suposaria un atemptat contra l'autonomia local i financera de les corporacions locals.
Segon. El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella insta el govern central perquè, de forma urgent,
realitzi les modificacions legals necessàries per permetre als ajuntaments la utilització de la
totalitat dels seus romanents i superàvits per fer front a l'emergència social i econòmica que
viuen a causa de la pandèmia de la Covid-19. I les inversions i despeses necessàries en
l’exercici de la seva autonomia municipal.
Tercer. L'Ajuntament de Ciutadella donarà compte dels següents acords al Consell de Ministres,
així com al Ministeri d'Hisenda del govern espanyol.»
Acord
Se sotmet la moció esmenada a votació, que S’APROVA per unanimitat (21 vots a favor).
18. Precs i preguntes (https://vimeo.com/442984801#t=2h53m00s)
Es dona compte dels precs i de les preguntes següents:
Precs
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1. Prec del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic número
009667 de dia 3 de juliol de 2020: intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch
(https://vimeo.com/442984801#t=2h53m08s)
«PREC DEL GRUP MUNICIPAL Cs CIUTADELLA PER PRESENTAR A PLE SOBRE EL MAL
ESTAT D’ALGUNES RAJOLES DE LA PLAÇA NOVA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Com es pot apreciar perfectament a les fotos que adjuntam en aquest escrit, hi ha actualment i
des de fa estona ja (com ens ho han assegurat residents i comerciants de la zona), a la plaça
Nova (abans plaça Espanya) i just a l’altura del carrer de Sant Pere, una sèrie important de
rajoles rompudes o en mal estat que fan que sigui perillós caminar per l’esmentat tros de plaça.
Ens expliquen alguns veïns d’aquell rodol que ja són diverses les persones que han caigut
(sobretot persones grans) per aquestes rajoles en mal estat, la qual cosa pot provocar, si no ho
ha fet ja, tant perjudicis físics per als vianants com denúncies particulars per aquestes caigudes
a l’Ajuntament de Ciutadella, per ser aquest el responsable de tenir cura dels nostres carrers i
places.
Voldríem donar importància també al fet de la mala imatge que pot donar al poble, tant per als
residents com per als visitants, el fet de tenir aquest bocí de plaça tan cèntrica en l’estat que ara
posam en públic coneixement.
Per aquests senzills i obvis motius, i en prevenció del que pogués passar en un futur en el
mencionat tros de la plaça, el Grup Municipal Ciutadans Ciutadella presenta a Ple el següent
PREC:
Instam l’equip de govern de l’Ajuntament de Ciutadella a fer reparar el tros en mal estat que hi
ha en terra de la plaça Nova, les rajoles en aquest escrit al·ludides, i canviar-les per unes de
noves del mateix estil i forma que les de la resta de la plaça.
Jaume Anglada Bagur
Regidor Grup Municipal Cs Ciutadella»

Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/442984801#t=2h54m40s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/442984801#t=2h55m27s)
2. Prec del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic número
009979 de dia 9 de juliol de 2020: (https://vimeo.com/442984801#t=2h55m42s)

PREC DEL GRUP MUNICIPAL Cs CIUTADELLA PER DUR A PLE SOBRE UN
INCOMPLIMENT URBANÍSTIC A LA URBANITZACIÓ DE CALA EN BOSC
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
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En data de l’1-08-2018, segons consta a l’expedient: EX072 / 2017 / 008593 de l’Àrea de
Territori i d’Entorn, es fa un informe relatiu a la inspecció efectuada per l’inspector d’obres al
c/ Capdepera núm. 9 (parc. 35b), urb. Cala en Bosc, del qual apuntarem ara la part que
entenem que parla de lo’incompliment urbanístic de la reforma que en el seu dia es va fer a
la citada parcel·la. Diu el següent:
“La part del tancament que dona al cul de sac del carrer té una alçada d’1,40 m mesurada
des del carrer i s’ha construït ocupant part de la via pública. Segons comprovacions
realitzades in situ, el tancament envaeix la via pública en, aproximadament, 1,30 m en el punt
més desfavorable en haver-se modificat la forma de la corba, que ha passat de còncava a
convexa, respecte al carrer. Es calcula que la superfície d’espai públic ocupada
indegudament per l’execució del tancament és d’uns 7 m2 .
La part del tancament que dóna al carreró de vianants té una alçada d’entre 1,40 m i 2,00 m,
mesurats des del carrer, per la qual cosa no compleix amb el PGOU vigent en superar
l’alçada màxima d’1,60 m mesurada des del carrer.
La mitgera est, que limita amb la parcel·la 36, té una alçada d’1,60 m mesurats des de la
terrassa solàrium que s’ha executat a la parcel·la.
CONCLUSIONS
Les obres executades als tancaments de la parcel·la no s’ajusten a la llicència concedida, ja
que el projecte amb el qual es va concedir la llicència no considera la modificació d’aquests
tancaments.
El tancament que dona al cul de sac no és legalitzable, ja que ocupa parcialment la via
pública, i envaeix 1,30 m en el punt més desfavorable. Es calcula que la superfície d’espai
públic ocupada indegudament per l’execució del tancament és d’uns 7 m 2. S’ha d’iniciar un
expedient de recuperació d’ofici per recuperar l’espai públic usurpat.
El tancament que dona al carreró de vianants només serà legalitzable si se’n rectifica l’alçada
i sajusta a la màxima d’1,60 m, permesa pel PGOU.
La mitgera est, que limita amb la parcel·la 36, podria ser legalitzable si l’alçada, mesurada
des del nivell natural del terreny (no des del nivell de la plataforma executada de la piscina),
compleix la màxima d’1,60 m, permesa pel PGOU.”
També exactament en el mateixos termes es va pronunciar, en data del 9-08-2018, el regidor
delegat de llavors, el Sr. Josep López, en contestació a la persona i a les vuit persones que
aquest representa, quan va denunciar els fets que ara nosaltres també descrivim en pro de la
legalitat urbanística d’aquest poble. Entenem que el regidor, òbviament, va donar, amb bon
criteri, la raó al citat inspector d’obres i a les seves resolucions.
Pels motius aquí exposats, i adjuntant cinc fotos recents que, entenem, mostren el citat
incompliment urbanístic vigent, i veient com encara a dia d’avui, juliol de 2020, segueixen
sense resoldre’s aquests incompliments a la parcel·la mencionada, feim arribar a l’equip de
govern el següent
PREC:
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Demanam a l’equip de govern que faci complir la legalitat urbanística que disposa el PGOU i
que explica l’inspector d’obres al seu informe d’1 d’agost de 2018, sobre el c/ Capdepera
núm. 9 (parc. 35b) de cala en Bosc, amb aquestes actuacions: que faci ajustar a l’altura
màxima d’1,60 metres permesos al tancament que dona al carreró de vianants; així com
també que faci ajustar amb la màxima altura d’1,60 metres la mitgera est, que limita amb
la parcel·la 36; i, per últim, fent que es deixi d’envair la via pública, tant en altura com en
la ubicació del tancament, fent modificar la forma del sa corba de convexa a còncava
respecte al carrer.
Jaume Anglada Bagur.
Regidor Grup Municipal Cs Ciutadella.»

Respon el senyor Fiol Benejam (https://vimeo.com/442984801#t=2h59m22s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/442984801#t=3h01m20s)
Respon el senyor Fiol Benejam (https://vimeo.com/442984801#t=3h01m31s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/442984801#t=3h01m58s)
3. Prec del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic número
010316, de dia 14 de juliol de 2020: (https://vimeo.com/442984801#t=3h02m24s)

«PREC DEL GRUP MUNICIPAL Cs CIUTADELLA PER PRESENTAR A PLE SOBRE EL
MAL ESTAT DE LA PLAÇA DE L’EMPORDÀ
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En es Ple extraordinari d’aquest ajuntament, de data del 30-01-2020, aquest grup municipal
va presentar a l’equip de govern, en relació amb la plaça de l’Empordà, les preguntes
següents:
1º ¿Tiene conocimiento el equipo de gobierno del mal estado en el que se encuentra dicha
plaza?
2º ¿Tiene pensado el equipo de gobierno alguna actuación de mejora?
3º Si es así, ¿qué tipo de mejoras se llevarán a cabo en dicha plaza y cuándo?
La resposta a les tres preguntes (només va ser necessari llegir la primera) es va contestar
amb la intervenció del Sr. José López (regidor encarregat), i va fer-ho en els termes
següents:
“Quant al paviment sí que en tenia coneixement. Sembla que hi ha unes zones que estan
deteriorades i s’està aixecant (s’entén que es referia al es paviment). El que me faltava
valorar amb els serveis tècnics és si amb algunes actuacions puntuals allà on està més
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deteriorat ens bastaria per tirar endavant, sabent que no és la solució definitiva. Si està tot
tan... i prou escampat el deteriorament, s’hauria de fer una cosa molt més contundent a tots
es passejos que envolten la zona de jocs.
Esper que ho analitzin per saber quines actuacions s’hi poden fer, si una cosa més puntual,
petita i preventiva, o si requereix una actuació més global. Ho dic perquè açò determina la
part econòmica i, sobretot, el temps; les dues coses.”
Atès la situació de la citada plaça no ha millorat, quant a la calçada, d’ensians vam formular
aquestes preguntes des de Cs Ciutadella, ens cenyirem majoritàriament a la zona que més
afectada està actualment i que més perill real amenaça, tal com demostren les moltes fotos
(14) que hem presentat adjuntes de la banda de la plaça que està enfront de l’entrada de
l’escoleta infantil Joguina, i que és d’on més se’ns han queixat els vesins de la plaça de
l’Empordà; sense oblidar-nos (i posant també en coneixement de l’equip de govern –amb 6
fotos més-) de la banda de l’església de Sant Antoni Maria Claret, que també està molt mal
cuidada, i, fins i tot, de damunt el passeig, entre les dues bandes, on les arrels han aixecat
les rajoles més petites.
Com es podrà apreciar en el total de les fotos (20), hi ha mancança clara de manteniment en
terra, fins al punt que hi surten fills de ferro de davall el paviment. També qualcuna pastereta
que s’aixeca bastant per ses arrels dels arbres, amb el perill de caigudes que açò duu. Falten
bastantes rajoles de marès (del que és el terra) i moltes estan en un estat lamentable,
qualcunes d’aixecades (del dos tipus) i n’hi falten certs bocins, fent bonys al terra i impliquen
igualment perill clar de caigudes. A la banda de l’església està just un poc millor, però també
necessita un bon arreglament. Creim que, en tractar-se d’una zona infantil, tant de jocs com
d’educació, la situació és encara més urgent i preocupant.
Desgraciadament començam a pensar que la labor que s’havia de fer i no es fa en aquesta
plaça és representativa de sa lenta manera de fer feina de l’equip de govern, ja que ha tingut
7 mesos! per actuar des de que vam denunciar els fets.
S’hi pot posar el qualificatiu que s’hi vulgui posar, però començam a estar desbordats, com a
oposició, de queixes generalitzades a molts de punts de Ciutadella i de gent (bastanta) que
no és ni des nostre partit, per mor del mal estat de conservació de les coses que són de tots,
com aquesta plaça, per exemple, i altres zones que ja hem exposat i que seguirem exposant.
Benvingudes siguin les queixes si al final el problema s’arregla; per açò, però, els
responsables haurien de ser-ho amb totes les conseqüències. Esperem que no hi hagi cap
desgràcia.
Atès tot l’exposat fins ara, demanam a l’equip de govern que accepti el que proposam en
aquest
PREC
1. Que valorin ja els serveis tècnics al·ludits pel sr. López quina actuació s’ha de fer
urgentment a la plaça de l’Empordà: si mesures puntuals o actuacions més globals.
2. Executar aquesta actuació abans que torni a començar el curs escolar d’hivern 2020-2021.
3. Precintar tot allò que pugui implicar perill a qualsevol de les bandes de la plaça fins al
moment en què sigui reparat o substituït.
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4. Començar les reparacions, si els serveis tècnics ho veuen possible, per la banda on pitjor
està la plaça: la banda de s’escoleta.
Jaume Anglada Bagur
Regidor Grup Municipal Cs Ciutadella»

Respon el senyor López Bosch (https://vimeo.com/442984801#t=3h06m40s)
Intervé el senyor Anglada Bagur (https://vimeo.com/442984801#t=3h08m30s)
4. Prec de la ASOCIACIÓN CIUDADANA Y VECINAL PARA EL PROGRESO DE
MENORCA, amb registre d’entrada telemàtic 002090, de dia 4 de febrer de 2020, sobre
conversió en zona de vianants de la plaça des Born:
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/442984801#t=3h09m43s)
Intervé el senyor Camps Casasnovas (https://vimeo.com/442984801#t=3h11m17s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/442984801#t=3h22m34s)
Preguntes
1. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), de dia 2 de juliol de 2020, amb registre
d’entrada
telemàtic
número
009682
de
dia
4
de
juliol
de
2020:
(https://vimeo.com/442984801#t=3h23m35s)
«PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL PLE
DE L’AJUNTAMENT RELATIVES A LA PLATJA DE CALA EN TURQUETA
Hem pogut observar que aquests dies la platja de cala en Turqueta està tancada per
manteniment del camí i també, com es veu a les fotos que es presenten adjuntes, està
tancada la platja. Per açò feim aquestes preguntes:









Per quin motiu els dies 1 i 2 de juliol estava tancat l’accés a la platja de cala en
Turqueta?
Aquestes feines, no se podien fer abans?
Si es afirmatiu, per què no es van fer?
Si es negatiu, per què?
Per quin motiu està tancada part de la platja?
Es donarà una solució a aquest problema. Quina?
S’han fet net les platges del sud, retirant-ne la posidònia?
Si no s’ha fet, per quin motiu?

Ciutadella, 2 de juliol de 2020
Maria Antonia Taltavull Fernández
Regidora del Grup Municipal del Partit Popular»
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Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/442984801#t=3h24m04s)
2. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), de dia 2 de juliol de 2020, amb registre
d’entrada
telemàtic
número
009709
de
dia
5
de
juliol
de
2020:
(https://vimeo.com/442984801#t=3h27m41s)
«PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL PLE
DE L’AJUNTAMENT, RELATIVES A NETEJA VIÀRIA
El Partit Popular ha tingut bastantes queixes per part de ciutadans de la falta de neteja als
carrers de Ciutadella i, com hem pogut comprovar, aquestes queixes són una realitat.
Per aquest motiu, presentam les següents preguntes:


Qui fa complir l’Ordenança de neteja viària?



Hi ha algun funcionari que sigui l’encarregat de vigilar que es compleixi el contracte?
◦ Si és afirmatiu, ha fet cap informe de deficiències del servei o ha posat cap
multa?
◦ Si és negatiu, qui fa el control?




Es mantenen reunions periòdiques amb l’empresa?
Es va mantenir cap reunió amb l’empresa abans dels dies 23 i 24?
◦ Si és afirmatiu, es va acordar alguna mesura extraordinària?
◦ Si és negatiu, per quin motiu no es va mantenir com a mesura de prevenció?

A l’Ecoparc des polígon, a l’exterior, es dona una imatge deplorable, tal com es pot veure a
les fotografies que es presenten adjuntes:
[...]





Qui s’encarrega de fer la neteja dels voltants de l’Ecoparc?
Per quin motiu no s’hi fa una neteja diària i s’hi deixen acumular allà munts de fems?
Es posarà solució al problema?
Han tingut alguna queixa sobre si els contenidors de l’Ecoparc estan plens i han de
fer un canvi amb un altre, no s’hi pot tirar res, fins que no s’hagi canviat el contenidor,
i açò pot suposar 2 hores?



Tot el temps del confinament s’ha fet recollida igual, i han donat el servei de
desinfectar?
Se seguiran desinfectant els carrers?
◦ Si és afirmatiu, amb quina periodicitat?
El servei de desinfectar ha tingut algun sobrecost?
La recollida selectiva ha estat menor amb el confinament?
Ho han descomptat del servei?
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Els contenidors de recollida selectiva de davant el castell Sant Nicolau estan
totalment rovellats, funcionen?
S’hi prendrà alguna mesura perquè no es faci mal ningú?

Han fet una neteja important al final del pla de Sant Joan




S’hi han deixat els mateixos contenidors?
S’eliminaran definitivament?
Els restauradors del port estan obligats a tenir contenidors, però n’ni ha un que ho
deixa en terra i no té contenidor, per quin motiu?

Ciutadella, 2 de juliol de 2020
Joan Benejam Escanellas
Regidor del Grup Municipal del Partit Popular»
Fa les preguntes la senyora Pons Torres.
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/442984801#t=3h28m10s)
3. Preguntes del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic
número 009977, de dia 9 de juliol de 2020: (https://vimeo.com/442984801#t=3h32m03s)
«PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL Cs CIUTADELLA PER DUR A PLE SOBRE LA
NETEJA I EL MANTENIMENT GENERAL DE DIVERSES ZONES DE CIUTADELLA
Novament ens trobam davant unes circumstàncies similars a les que ja vam denunciar abans
d’aquest ple sobre el fet de tenir cura de les coses que són de responsabilitat municipal, la
neteja general i també hi afegirem ara el fet de fer respectar la normativa vigent a particulars.
Avui exposarem quatre casos concrets a manera de preguntes, basant-nos sempre en les
queixes dels ciutadans del nostre municipi. Són les següents:
1. Ens pot dir l’equip de govern cada quan i com es desratitza la zona B-8 de Ciutadella?
2. Creu s’equip de govern que aquesta feina de desratització és suficient actualment? Per
què?
3. Sap l’equip de govern que, des de fa estona, l’exterior de l’Ecoparc s’ha convertit en un lloc
per deixar-hi lliurement restes de mobles, residus i utensilis vells? (Presentam fotos
adjuntes.)
4. Per quin motiu creu l’equip de govern que succeeix açò?
5. Està satisfet l’equip de govern amb la gestió que es duu de l’Ecoparc actualment? Per
què? Es fia gestionar d’una altra manera?
6. Quines decisions fia prendre l’equip de govern perquè aquests objectes tirats deixin de ser
una constant font de queixes?
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7. Té l’equip de Govern constància que al es carrer Gustavo Mas, al cap de cantó amb el
carrer València, hi ha una parcel·la sense tancar (parets -2 exteriors i 1 interior-)? (Presentam
fotos adjuntes.)
8. Té constància l’equip de govern que en aquesta parcel·la, ben davant l’escola Margalida
Florit, s’hi aboquen tot tipus de fems, eines velles, residus i un bon nombre d’utensilis
diversos, de forma descontrolada?
9. Quina actuació té previst fer l’equip de govern tant amb l’obligat tancament de la parcel·la
com amb les deixalles que es tiren allà dins? Quan actuarà?
10. Té constància l’equip de govern que fa devers tres anys que hi ha les restes d’una farola
rompuda o arrabassada i amb els fils (esperem que sense corrent) defora, al camí que va a
sa Caleta? (Presentam fotos adjuntes.)
11. Quina idea té l’equip de govern amb aquesta resta de farola: tornar-la a posar, llevar-la o
altres possibilitats, i quines serien en aquest cas?
Jaume Anglada Bagur
Regidor Grup Municipal Cs Ciutadella.»

Intervencions a les preguntes 1 i 2, referents a la desratització de Ciutadella
(https://vimeo.com/442984801#t=3h32m46s)
Intervencions
a
les
preguntes
3,
(https://vimeo.com/442984801#t=3h33m58s)

4,

5

i

6,

referents

a

l’Ecoparc

Intervencions a les preguntes 7, 8 i 9, referents a un tancament d’un solar del carrer Gustavo
Más, cantonada amb carrer València (https://vimeo.com/442984801#t=3h36m00s)
Intervencions a la pregunta 10, referent
(https://vimeo.com/442984801#t=3h38m32s)

a

una

farola

camí

de

sa

Caleta

El senyor Anglada Bagur diu que la resposta a la pregunta 11 queda contestada amb la
resposta donada de la pregunta 10.
4. Preguntes del Grup Municipal Ciudadanos (Cs), amb registre d’entrada telemàtic
número 010772, de dia 22 de juliol de 2020, que, traduïdes del castellà al català, diuen:
(https://vimeo.com/442984801#t=3h39m33s)
«El 25 de gener de 2020 es van publicar les bases per a la creació de la borsa de treball
d'agent d'ocupació i desenvolupament local a l'Ajuntament de Ciutadella
Just un mes després, el 25 de febrer, es va penjar al tauler d'anuncis de l'Ajuntament l'acta
del Tribunal Qualificador per a la creació de la borsa de treball d’AODL. Per unanimitat de
tots els seus membres, i de conformitat amb les bases de la convocatòria, es va establir
l'ordre de prelació dels aspirants en funció de la puntuació obtinguda.
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¿Quina és la situació actual de la tramitació de la borsa de treball d’AODL i quines accions
s'han pres per a garantir la contractació dels dos tècnics dins del termini establert en la
convocatòria, la qual estableix que l'Ajuntament de Ciutadella ha de presentar al SOIB les
dues persones aspirants a cobrir els llocs de treball com a màxim el 15 de setembre de 2020
i evitar, així, que el SOIB revoqui la subvenció de 162.273,24 €, destinats a la contractació
dels dos tècnics per un període de 3 anys?
Des de quines dates té constància l'equip de govern del mal estat del sistema de calderes i
d’instal·lació d'aigua calenta de l'Escorxador Municipal?
Ha influït el mal estat del sistema de calderes en el funcionament normal de l'Escorxador?
S'ha sol·licitat algun informe tècnic per a solucionar el problema del sistema d'aigua calenta i
caldera de l'Escorxador Municipal? Si el cas és aquest, des de quina data està sol·licitat
aquest informe?
Eudimio Carrasco González
Grup Municipal Cs Ciutadella.»
Intervencions a les preguntes referents als AODL (https://vimeo.com/442984801#t=3h40m53s)
Intervencions
a
les
preguntes
(https://vimeo.com/442984801#t=3h42m08s)

referents

a

l’Escorxador

5. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), de dia 21 de juliol de 2020, amb registre
d’entrada telemàtic número 010814, de dia 22 de juliol de 2020:
(https://vimeo.com/442984801#t=3h43m57s)
«PREGUNTA QUE PRESENTA EL PARTIT POPULAR AMB RELACIÓ A LA CALDERA DE
L’ESCORXADOR MUNICIPAL
La caldera d’aigua calenta que hi ha instal·lada a l’Escorxador fa anys que té problemes.
Hem tingut coneixement que, des de fa unes setmanes, aquesta caldera s’ha avariat i no
funciona i, per tant, no podem fer el sacrifici de porcs i pollastres a Ciutadella. Per aquest
motiu, els desvien a l’Escorxador de Maó. Açò suposa un encariment dels costos de sacrifici
per als pagesos del nostre municipi.
Per tant, demanam:
1. Tenen coneixement que la caldera està avariada?
2. Des de quan fa que està avariada?
3. A qui perjudica aquesta avaria?
4. Quant de temps estarà avariada i com s’arreglarà aquesta situació?
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Ciutadella de Menorca, 21 de juliol de 2020
Joan Benejam Escanellas
Regidor del Partit Popular»
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/442984801#t=3h44m28s)
6. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), de dia 21 de juliol de 2020, amb registre
d’entrada telemàtic número 010815 de dia 22 de juliol de 2020:
(https://vimeo.com/442984801#t=3h47m18s)
«PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR AL PLE
DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA RELATIVES A OBRES AL NUCLI ANTIC DURANT
L’ESTIU
Una de les mesures acordades dins el Pla de Reactivació Social i Econòmica aprovat amb
motiu de la crisi provocada per la Covid-19 és la possibilitat d’autoritzar la realització d’obres
durant l’estiu, de manera excepcional, a petició de les persones, entitats o empreses
interessades i intentant conciliar aquesta possibilitat amb els drets dels ciutadans.
Tot i que el Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a
l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada
per la COVID-19 va declarar exemptes de les limitacions establertes en la normativa
municipal les obres que es fessin durant l’any 2020, volem conèixer quina incidència han
tingut aquestes mesures en el nostre municipi.
Per açò, feim les preguntes següents:
1. Quines sol·licituds va rebre l’Ajuntament de Ciutadella per a dur a terme obres durant
la temporada d’estiu amb anterioritat a l’entrada en vigor del Decret llei 8/2020, i
quina va ser la resposta de l’Ajuntament?
2. Quines obres s’han autoritzat fins a data d’avui a l’empara del Decret llei 8/2020, i
quina ha estat la resposta de l’Ajuntament?
3. Ha rebut l’Ajuntament queixes de ciutadans amb motiu de molèsties que puguin
haver ocasionat les obres autoritzades? Quina ha estat la resposta donada per
l’Ajuntament
Ciutadella, 21 de juliol de 2020
Antoni Juaneda Cabrisas
Regidor i Portaveu del grup municipal del Partit Popular»
Intervencions a les preguntes (https://vimeo.com/442984801#t=3h48m05s)
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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/1cF_rPwOo5lBX6pna-C-swAFMA5CE7MpF?
usp=sharing
Pel que fa als enllaços de la videoacta que s’indiquen, aquests es reprodueixen a la
plataforma Vimeo.
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