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Expedient: EX084 / 2019 / 003345
Àrea: Àrea de Territori i Entorn i Serveis Urbans
Servei: Manteniment i millora de la via pública
Assumpte:Aprovació del Catàleg Municipal de Camins rurals de Ciutadella de Menorca

RESOLUCIÓ DE L'ÀREA DE TERRITORI I ENTORN I SERVEIS URBANS
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 19 de desembre de 2019, va adoptar l’acord
següent:
«Primer. Aprovar inicialment el Catàleg municipal de camins rurals de Ciutadella de Menorca.
Segon. Obrir un termini d'exposició pública d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació de
l'anunci al BOIB, perquè qualsevol persona o entitat el pugui consultar i pugui presentar les al·legacions
que consideri oportunes al Registre d'Entrada de l'Ajuntament. El Catàleg es podrà consultar i
descarregar del web municipal (www.ajciutadella.org), i romandrà exposat al públic al Departament
d'Urbanisme de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.
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Tercer. Notificar l'acord a l'Ajuntament de Ferreries i al Consell Insular de Menorca.»
Atès que d’acord amb el certificat expedit per la secretària municipal, en compliment dels acords abans
ressenyats, la documentació relativa a l’aprovació inicial del Catàleg municipal de camins rurals de
Ciutadella de Menorca es va sotmetre a informació pública fins al 17 de febrer de 2020, mitjançant
anunci inserit al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 7 de 16 de gener de 2020, i en la seu electrònica
de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca de 16 de gener de 2020 fins a 25 de febrer de 2020,
presentant-se 25 al·legacions per part de 18 persones o entitats diferents durant el període d’exposició
pública.
Atès que per a poder aprovar definitivament el Catàleg es fa necessari realitzar un informe tècnic i jurídic
d’anàlisi i contestació de les al·legacions presentades, també s'han de modificar les fitxes de tots els
camins que hagin sofert modificacions per l'estimació d'al·legacions presentades, revisar la memòria del
catàleg per incloure la informació referent al procés d'informació pública i al·legacions i preparar les
fitxes dels camins de l’Inventari Municipal de Béns que puguin sofrir modificacions pel procés
d’aprovació definitiva del Catàleg municipal de camins rurals de Ciutadella de Menorca.
Atès que la Llei 13/2018, de 28 de desembre, de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i
Menorca estableix que al seu article 13.1 lletra c) Aprovació definitiva. Un cop resoltes les al·legacions,
el ple de l’ajuntament ha d’aprovar definitivament el catàleg en un termini màxim de sis mesos
comptadors des que va finalitzar l’exposició pública.
Respecte d'aquest termini és d’aplicació la suspensió de terminis establerta durant l’Estat d’Alarma per
la COVID 10: Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 i Reales Decretos 476/2020
487/2020, 492/2020, 514/2020 y 573/2020 de prórroga.
Atès que per la complexitat i importància del tema es considera que no es podrà complir el termini de 6
mesos establert a la Llei 13/2018, de 28 de desembre, de camins públics i rutes senderistes de Mallorca
i Menorca.
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Atès l'informe tècnic de data 3 de novembre de 2020.
RESOLC:
Primer. Aprovar l'extensió del termini establert per a resoldre les al·legacions i aprovar definitivament el
Catàleg municipal de camins rurals, durant un període de 3 mesos, pel que el nou termini de finalització
seria el 4 de febrer de 2021.
Segon. Donar publicitat de l'acord per al general coneixement amb la publicació a la seu electrònica de
l'Ajuntament i en el tauler d'anuncis.
Tercer. Notificar l'acord al Consell Insular de Menorca.

L'Alcaldessa

La secretària
Caterina Barceló Martí
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Joana Gomila Lluch

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