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PREGUNTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSM MÉS PER 
MENORCA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA. 
 
D’acord amb l’article 68.7 del Reglament Orgànic Municipal, el Grup Municipal del PSM 
Més per Menorca presenta al Ple de l’Ajuntament de Ciutadella les següents preguntes. 
 
 
1. QUIOSC DEL BORN 
 
La regidora d’hisenda en resposta a unes preguntes fetes per UPCM, manifestava al ple 
de l’ajuntament que fiava per Sant Joan (suposam que de l’any 2014) fer un ginet al 
quiosc del Born gestionat per uns nous empresaris. 
 
En el diari Menorca de 20 de febrer de 2014 , vam poder llegir que “l’equip de govern 
tenia decidit cancel·lar la relació amb l’empresari que explota el Quiosc del Born. I que 
una vegada la rescissió del contracte es notifiqués a l’empresari , aquest tindria un 
termini de 10 dies per presentar al·legacions i una vegada estudiades es procediria a la 
rescissió definitiva del contracte. A partir d’aquell moment s’iniciaria un nou procés per 
trobar una empresa que vulgui fer-se càrrec del quiosc. La intenció de l’equip de 
govern és accelerar-ho al màxim i espera tenir un nou concessionari abans de la 
temporada turística.” 
 
A la junta de govern de dia 26 de març de 2014 al punt  25 es va tractar:“PROPOSTA 
RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚMERO 36 REFERENT A L’INCOACIÓ D’UN 
PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL QUIOSC DES BORN” 
 
Demanam a la regidora d’hisenda i/o a la regidora de governació: 
 

- S’ha cobrat el deute que la concessionària té amb l’ajuntament? 
 

- S’ha notificat a l’empresari la intenció de l’ajuntament de rescindir el 
contracte? 

 
- L’empresari va presentar al·legacions a la rescissió del contracte? En 

quin sentit? 
 

- En quin punt està el procediment de resolució de la concessió? 
 

- En quin termini de temps es preveu , si és el cas, rescindir la 
concessió?  

 
- S’han començat a estudiar les propostes fetes pel PSM relatives a 

modificacions del contracte de concessió com ara l’ocupació de la via 
pública, la instal·lació del tendal, etc. ? 

 
- Si realment es preveu rescindir la concessió, s’han començat a 

redactar les noves clàusules administratives i tècniques? 
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2. ACTES A LA WEB MUNICIPAL 
 
A dia d’avui la darrera acta de ple penjada a la pàgina web de l’ajuntament és de dia 
14 de juny del 2012, és a dir, de fa més d’un any i mig i la darrera de la junta de 
govern és de dia 20 de març de 2013, és a dir, de fa més d’un any. La qual cosa  fa 
difícil poder fer un seguiment dels temes tractats al plenari i a les juntes de govern per 
part dels diferents grups municipals i de la ciutadania en general. 
 
En el ple del mes d’abril , el PSM demanava  “Quina solució s’ha cercat per poder tenir 
al dia les actes dels plens i Juntes de Govern i poder-les penjar a la web municipal? I 
En quin estat es troben aquestes actes?” 
 
La regidora encarregada de la WEB ens va explicar quines mesures s’havien pres i hem 
pogut comprovar a l’ordre del dia de les diferents juntes de Govern que se n’han anat 
aprovant bastants d’aquestes actes (tot i que ens sorprèn una mica que no s’hagi 
seguit un ordre cronològic per aprovar-les, com sol ser lo habitual) però segueixen 
sense estar penjades a la web. 
 
També semblava que tenien avançat el tema del les actes dels plens, però encara no 
venen a aprovació a aquest ple. 
  
Per açò, demanam a la regidora: 
 

- Per quin motiu no estan penjades les actes de les juntes de govern ja 
aprovades? 
 

- Es té previst penjar-les en un termini breu de temps? 
 

- Quan es duran a aprovació les actes dels plens? 
 

 
 
3. ORDENANÇA FISCAL N. 30: TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
(OVP). 
 
L’article 6 punt 5 de l’ordenança d’OVP aprovada en el passat ple del mes de maig diu: 
 
“Quan per l'execució d'obres públiques amb una durada superior a sis mesos sigui 
possible realitzar l'ocupació de via pública atorgada, l'Ajuntament podrà acordar la 
bonificació de la taxa d'acord amb l'ordenança fiscal corresponent.”  (suposam que el 
que volia dir l’ordenança és “sigui impossible”).  
 
Segons s’indica a l’ordenança fiscal per ocupació de via pública al seu article 5.2 : “No 
s’aplicaran bonificacions ni reduccions per la determinació del deute.” 
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A la clàusula derogatòria de l’ordenança d’OVP s’indica : “L’òrgan competent adoptarà 
resolució per la qual quedaran derogades totes les autoritzacions existents en el 
moment de l’entrada en vigor de l’ordenança municipal d’ocupació de via pública”. 
 
Per tant , tal com ja vam manifestar al ple i tenint en compte la clàusula derogatòria, 
tenim els nostres dubtes que l’aplicació de l’ordenança aquest estiu no dugui implícit la 
modificació de les taxes que paguen alguns  establiments. 
 
I més si tenim en compte que a l’article 7  i a l’article 11 de l’ordenança fiscal número 
30 s’indica:  
 
“L’obligació de pagar les quotes relatives a aprofitaments permanents naixerà per el 
total, que serà irreductible- l’1 de gener de cada any; exceptuant els casos en què la 
regulació de les tarifes contingudes en l’article anterior o en la concessió de la llicència 
continguin una altra determinació respecte a açò.” 
” Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial s’estengui a exercicis diferents, 
el pagament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu 
comprendrà l’any natural,(….)” 
 
Per açò, demanam a la regidora d’hisenda o a la regidora de governació: 
 
- L’ordenança fiscal a la que fa referència l’ordenança d’OVP és la número 
30? 
 
- Si la resposta és afirmativa, i tenint en compte l’article 5.2 de l’ordenança 
fiscal, a quin tipus de bonificacions feia referència l’ordenança d’OVP? 
 
- Si tal com s’indica a la clàusula derogatòria i a l’article 7 i 11 de 
l’ordenança fiscal  , la taxa per ocupació de taules i cadires o mercaderies és 
d’imposició anual des de l’1 de gener de cada any.  S’hauran de fer noves 
llicències que modifiquin les actuals si s’augmenta o disminueix l’ocupació 
obligat per la nova ordenança d’OVP?  
 
- Si és així, s’hauran d’emetre nous rebuts i anul·lar els que ja s’havien emès 
el gener? 
 
- Si les dues respostes anteriors són afirmatives: ja s’ha començat a dur a 
terme aquesta tasca per part dels serveis municipals? 
 
- S’ha previst revisar i modificar l’ordenança fiscal n.30 en aspectes que fan 
referència a les bonificacions, a l’adequació dels diferents conceptes a la 
nova ordenança (ocupació amb tendals, estufes ,cossiols,....,a l’article 14.2 
relatiu a l’aprofitament sense llicència o a la sobreocupació,etc? 
 
Joana Gomila Lluch 
Portaveu del Grup Municipal PSM- Més per Menorca 
Ciutadella de Menorca, 6 de juny de 2014 
 


