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Expedient: EX070 / 2016 / 008403
Àrea: Àrea de Territori i Entorn
Servei: Ordenament del municipi
Assumpte:Aprovació inicial dels documents integrants de la revisió del PGOU de Ciutadella (PG I POD)

RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA
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Atès que el passat 20 de desembre de 2018 el Ple de l’Ajuntament de Ciutadella va adoptar l’acord
d’aprovar inicialment els documents integrants de la revisió del PGOU de Ciutadella de Menorca, que es
componen del nou Pla General de Ciutadella de Menorca (PG) i del Pla d’Ordenació Detallada (POD)
que el desplega, així com també, entre d’altres coses, obrir un període d’exposició pública per un
període de quaranta cinc dies.
Atès que el 8 de gener de 2019 es va publicar l’anunci d’exposició pública al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, així com també a la seu electrònica municipal, i en data 11 de gener es va publicar l’anunci
corresponent al diari Menorca.
Atès que, per altra banda, el Ple de l’Ajuntament de Ciutadella, en data 24 de gener de 2018, va acordar
rectificar una sèrie d’errors materials existents en les matrius d’ús del sòl rústic incloses al POD aprovat
inicialment, que també van ser objecte de publicació.
Atès que durant aquests dies d’exposició pública han estat nombroses les persones que s’han interessat
per conèixer els canvis que en l’ordenació urbanística municipal s’introduïen amb la revisió del PGOU,
de manera que les consultes als serveis tècnics i jurídics municipals en relació a la mateixa han estat
contínues durant tot aquest temps. Fins i tot, durant aquests darrers dies, s’han incrementat les peticions
de consultes ciutadanes, que s’han hagut de concentrar els dimarts per permetre als tècnics municipals
no descuidar també altres tasques igualment necessàries.
Atès que cal pensar, doncs, que és possible que moltes persones no hagin pogut realitzar les consultes
que desitjaven als serveis tècnics i jurídics municipals, cosa que pot provocar fins i tot un major nombre
d’al·legacions per la senzilla raó que els instruments urbanístics exposats al públic són documents
extensos i complexos que, de vegades, malauradament, i tot i l’esforç per tal que no passi, poden no
resultar del tot comprensibles, sense una explicació complementària, per a aquells ciutadans no
familiaritzats amb la matèria urbanística.
Atès que tenint en consideració aquestes circumstàncies, s’ha plantejat la possibilitat d’ampliar el termini
d’informació pública, que si agafam com a referència el darrer anunci publicat en el diari Menorca de 11
de gener de 2019, acabaria el pròxim 19 de març de 2019.
Ateses les consideracions jurídiques obrants a l'informe signat electrònicament dia 14.03.2019,
següents:
"II. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
L’article 55 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, disposa
que, una vegada que s’ha aprovat inicialment l’instrument de planejament urbanístic, tota la
documentació, incloses les memòries de viabilitat i els informes de sostenibilitat econòmica
preceptius, s’ha de sotmetre a informació pública juntament, si s’escau, amb la documentació
corresponent a la tramitació ambiental.
El mateix article assenyala que el tràmit d’informació pública té un període mínim de quarantacinc dies per a aquells instruments que comportin avaluació ambiental estratègica ordinària, i
s’ha d’anunciar, almenys, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en un dels diaris de major
circulació a l’illa corresponent i a la seu electrònica de l’administració que tramita el procediment,
i hi ha de constar la documentació completa que integra l’instrument.
La publicació de l’anunci d’informació pública, tant en el diari com en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, ha de fer constar de manera clara el localitzador uniforme de recursos de la seu
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electrònica per accedir a la documentació.
En un sentit similar es pronuncia l’article 21 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental, el qual assenyala que l’òrgan substantiu ha de sotmetre la versió inicial del pla o
programa, acompanyat de l’estudi ambiental estratègic, a informació pública previ anunci en el
Butlletí Oficial de l’Estat o diari oficial corresponent i, si s’escau, en la seua seu electrònica. La
informació pública serà, com a mínim, de quaranta-cinc dies hàbils.
Així les coses, tant de la legislació urbanística com de l’ambiental, es desprèn que el termini de
quaranta-cinc dies hàbils té la consideració de mínim; motiu per la qual cosa, no hi ha
inconvenient jurídic en procedir a la seva ampliació, a l’efecte que la ciutadania disposi de més
temps per presentar al·legacions.
Si s’amplia el termini en un mes, aquest acabaria el 19 d’abril, però com que és festiu i el
següent dia hàbil és el 23 d’abril, el més raonable és fixar directament aquest darrer dia com a
data final del termini ampliat."
RESOLC:
Primer.- Ampliar el termini d’informació pública acordat pel Ple de l’Ajuntament en data 20 de desembre
de 2018, relatiu a l’aprovació inicial dels documents integrants de la revisió del PGOU de Ciutadella de
Menorca, que es componen del nou Pla General de Ciutadella de Menorca (PG) i del Pla d’Ordenació
Detallada (POD) que el desplega, fins al dia 23 d’abril de 2019.
Segon.- Publicar un anunci donant publicitat del present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, la
seu electrònica municipal i el mateix mitjà de comunicació en què es va anunciar l’exposició pública dels
documents aprovats inicialment el 20 de desembre de 2018, fent constar de forma clara el localitzador
uniforme de recursos de la seu electrònica per accedir a la informació.
Tercer.- Sotmetre aquesta resolució a ratificació per part del Ple de l’Ajuntament en la primera sessió
que se celebri.

L'Alcaldessa
Joana Gomila Lluch

La secretària
Caterina Barceló Martí

Signat en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.
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