Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 8/2018
Caràcter: ordinari
Dia: 19 de juliol de 2018
Hora: de 19 a 22 h en primera convocatòria
Lloc: Saló Gòtic de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Assistents
Alcaldessa presidenta:

Sra. Joana Maria Gomila Lluch

(PSM MxM)
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Sr. José Antonio Juaneda Mercadal (IND)
Sra. Marta Marquès Seguí (IND)
Sr. José López Bosch (IND)
Sr. Oriol Baradad Baldomà
Sra. Laura Anglada Seara (IND)
Sra. Noemí Camps Villalonga
Sra. Maria Alexandra Moll Taltavull
Sra. Maria Gràcia Mercadal Marquès
Sr. Joan Salord Justo (IND)
Sra. Natividad Isidora Benejam Bagur
Sr. Sergio Servera Moreno
Sr. Sebastià Servera Moll
Sr. Diego Pons Pons
Sr. Juan David Benejam Escanellas
Sra. Raquel Pericás Negrete
Sr. Adolfo Vilafranca Florit
Sr. Juan Carrasco Domingo
Sr. Juan Triay Lluch
Sr. José Felipe Negrete Caballero
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(GxC)
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(PP)
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Secretària:
Interventora:

Sra. Caterina Barceló Martí
Sra. Elvira Capó García

Absents
Regidora:
d’assistir-hi)

Sra. Maria Asunción Pons Fullana

(PP)

(s’ha
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El regidor, senyor Juan Triay Lluch (UPCM), s’incorpora a la sessió al punt 2 de l’ordre del
dia.
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple extraordinari del 14-06-2018).
(https://vimeo.com/280912185#t=00m18s)
2. Comunicacions d’Alcaldia. (https://vimeo.com/280912185#t=01m00s)
3. Proposta d’aprovar inicialment l’Ordenança general de gestió i recaptació dels tributs
municipals (exp. 2018/006157).(https://vimeo.com/280912185#t=03m21s)
4. Proposta d’aprovació de la modificació del Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Ciutadella i el col·legi salesià Sant Francesc de Sales (Calós) (exp.
2018/007559) (https://vimeo.com/280912185#t=05m42s)
5. Precs i preguntes.(https://vimeo.com/280912185#t=11m48s)
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple extraordinari del 14-06-2018)
(https://vimeo.com/280912185#t=00m18s)
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 extraordinària de dia 14 de juny de 2018.
Acord
En no haver-hi cap cosa a objectar, se sotmet l’acta a votació, que S’APROVA per unanimitat
(19 vots a favor dels membres presents; dels 21 que, de fet i dret, componen la corporació).
2. Comunicacions d’Alcaldia (https://vimeo.com/280912185#t=01m00s)
La secretària dóna compte de les comunicacions d’Alcaldia següents:
2.1. Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió ordinària de dia 20 de juny de 2018 per la
qual s’aprova la relació de factures número 18/2018 de crèdits reconeguts per un import brut
de 480.462,47 € (exp. 2018/006579).
2.2. Acord de la Junta de Govern adoptat en sessió ordinària de dia 4 de juliol de 2018 per la
qual s’aprova la relació de factures número 19/2018 de crèdits reconeguts per un import brut
de 57.735,25 € (exp. 2018/006994).
2.3. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 1596, de 5 de juliol de
2018, per la qual s’aprova la modificació de crèdits número 7 en el pressupost de
l’Ajuntament, finançat mitjançant transferències entre partides per un import total de
72.921,12 € (exp. 2018/007267).
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2.4. Resolució de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana número 1646, de 13 de juliol de
2018, per la qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdits número 8 en el pressupost de
l’Ajuntament, finançat mitjançant generació de crèdits per un import de 195.328,61 €, i per
transferències entre partides per un import de 9.042,30 €. I tot fa un total de 204.370,91 €
(exp. 2018/007598).
2.5. Escrit de la Direcció General d’Emergències i Interior (registre d’entrada 010878 de 2206-2018) pel qual es dóna com a assabentada de l’acord de Ple d’aquest ajuntament de dia
17 de maig de 2018 (exp. 2018/004729) relatiu a la creació i posada en marxa d’un
destacament de la Unitat Militar d’Emergències (UME) de forma permanent a Menorca, i
manifesten que estan treballant en aquest tema.
Els presents acorden que n’estan assabentats.
3. Proposta d’aprovar inicialment l’Ordenança general de gestió i recaptació dels
tributs municipals (exp. 2018/006157) (https://vimeo.com/280912185#t=03m21s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dóna compte d’una proposta de l’Àrea
d’Organització i Seguretat Ciutadana (Serveis Econòmics), de dia 2 de juliol de 2018, que va
ser dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió ordinària de
dia 5 de juliol de 2018, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vot (PP i
UPCM), que diu:
«Atès que l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca no disposa d’ordenança general de gestió i
recaptació dels tributs locals i que es fa necessari disposar d’aquesta eina per tal d’adaptar la
normativa reguladora d’aquests al règim d’organització i funcionament intern propi, sense que
aquesta adaptació pugui contravenir el contingut material de la normativa esmentada;
Atès que la normativa reguladora preveu la possibilitat que les entitats locals exerceixin la
seva potestat reglamentària, bé en ordenances reguladores dels diferents tributs locals, bé
mitjançant l’aprovació d’ordenances fiscals específicament reguladores de les gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs locals;
Vist l’informe emès per Secretaria i Intervenció municipals;
PROPÒS:
Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança de gestió i recaptació dels tributs municipals tal i com
consta a l’expedient.
Segon. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i exposar l’expedient al
públic durant un termini de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments.
Tercer. Comunicar aquest acord a l'Institut Balear de la Dona per tal que emeti l'informe
corresponent.
Quart. En cas no que no es presenti cap reclamació o suggeriment durant el termini
d’exposició al públic, s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins a l’hora provisional.
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No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/280912185#t=04m50s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/280912185#t=05m08s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots dels membres
presents).
4. Proposta d’aprovació de modificació del Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Ciutadella i el col·legi salesià Sant Francesc de Sales (Calós) (exp.
2018/007559) (https://vimeo.com/280912185#t=05m42s)
Atès que la proposta no ha estat dictaminada, se sotmet a ratificació la inclusió d’aquesta
com el punt 4 de l’ordre del dia, que s’aprova per unanimitat dels membres presents.
El senyor Juaneda Mercadal, regidor delegat, dóna compte de la proposta de l’Àrea
Socioeducativa (Serveis Jurídics), signada digitalment dia 16 de juliol de 2018, que diu:
«ASSUMPTE: APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA I L'ENTITAT «SOCIETAT DE
SANT FRANCESC DE SALES-INSPECTORIA SALESIANA MARE DE DÉU DE LA
MERCÈ» PER A L'AMPLIACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES ESPORTIVES DE
CIUTADELLA DE MENORCA I DE L'ANNEX AL CONVENI DE DATA DEL 2006
Atès que, en data del 8-09-2005, el Ple de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca va acordar
ratificar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i l'entitat
Societat de Sant Francesc de Sales-Inspectoria Salesiana Mare de Déu de la Mercè (CIF Q0800036-F) per a l'ampliació de les instal·lacions públiques esportives del pati de Sant Clara,
aprovat per resolució de l'alcaldia núm. 71 de 9 d'agost de 2005;
El conveni esmentat tenia per finalitat possibilitar dur a terme les obres de reforma
necessàries en el pavelló esportiu esmentat, i ampliar-ne i optimitzar-ne la utilització, i
constituir a favor de l'Ajuntament una cessió d'ús d’aquestes que li permetés ampliar l'oferta
d'instal·lacions públiques esportives en el nucli urbà, compatible amb l'activitat escolar pròpia
del col·legi;
Atès que, en data del 27-04-2006, la Junta de Govern Local va acordar aprovar l'annex al
Conveni de col·laboració amb l'entitat Societat de Sant Francesc de Sales-Inspectoria
Salesiana Mare de Déu de la Mercè (CIF Q-0800036-F) per establir la distribució dels horaris
d'ús i despeses per a l'ús del pavelló esportiu de Calós;
Atès que, en data del 7-03-2007, la Junta de Govern Local va acordar aprovar l'annex al
Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i l'entitat Societat de
Sant Francesc de Sales-Inspectoria Salesiana Mare de Déu de la Mercè (CIF Q-0800036-F)
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per a col·laborar amb l'execució d'obres complementàries d'ampliació de les instal·lacions
públiques esportives de Ciutadella;
Atès que, en data del 29-12-2017, mitjançant el Decret núm. 2017/617 de la presidenta del
Consell Insular de Menorca, es va resoldre atorgar a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
la transferència de capital per a l'execució d'inversions financerament sostenibles, en
concepte d'eficiència energètica, que inclou la substitució dels llums al pavelló de Calós. Elt
decret esmentat va ser formalitzat mitjançant la subscripció per Alcaldia del Conveni de
col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella per a regular la
col·laboració d'ambdues administracions en el desenvolupament dels projectes
financerament sostenibles, en data del 20-02-2018;
Vistos el Projecte d'estudi luminotècnic del pavelló municipal de Calós de data del 6-04-2018
i els annexos de data del 18-04-2018, redactats per l'enginyer industrial José Bosch Seguí, el
qual conté l'execució de les obres de substitució i adequació de la instal·lació lumínica
existent per tecnologia LED, atès que actualment el recinte esportiu consta d'una il·luminació
generada mitjançant 14 focus d'halogenur metàl·lics de mercuri de 400W suspesos de la
coberta a una alçada de 7,55 m (pista principal) i de 4 focus d'halogenur metàl·lics de mercuri
de 400 W suspesos de la coberta a una alçada de 7,55 m (pista secundària);
Vist que el projecte esmentat ha estat aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data
del 25-04-2018;
Vist l'informe favorable emès per la tècnica d'Esports en data del 16-07-2018, on manifesta el
següent:
«(...) Atès que l’objectiu de l’Ajuntament és millorar «l’eficiència energètica a les instal·lacions
esportives», per la qual cosa des de l’Ajuntament es volen canviar les fonts lluminoses actuals de la
instal·lació esportiva de Calós per sistemes més eficients, per aconseguir, entre altres coses, una millor
il·luminació i un estalvi energètic important;
Atès que el Pavelló Municipal de Calós és important, degut al fet que permet disposar, en l’àmbit
municipal, d’una instal·lació esportiva dins el nucli urbà, cosa que facilita i potencia la pràctica esportiva
al nostre municipi;
Des del Servei d’Esports, volem fer la inversió consistent en la substitució de llums del Pavelló
Municipal de Calós, per la qual cosa creiem necessari i oportú:
1r. Canviar la durada del conveni actual, i allargar-lo per un període de 5 anys més.
2n. Mantenir les mateixes condicions de distribució de despeses aplicades, les quals durant el curs
escolar, de setembre a juny, se distribuiran en un 50 % per a l’Ajuntament i un 50 % per al col·legi
salesià. Durant els mesos de juliol i agost el 100 % d’aquestes despeses anirà a càrrec de l’Ajuntament
(...)».

Atesa la providència d'inici del regidor delegat d'Esports, de data del 16-07-2018, mitjançant
la qual considera la necessitat de procedir a la modificació del vigent conveni de col·laboració
subscrit entre l'Ajuntament de Ciutadella i la Societat de Sant Francesc de Sales-Inspectoria
Salesiana Mare de Déu de la Mercè respecte de les instal·lacions públiques esportives del
pati de Santa Clara, base¡ant-se en el següent:
«(...) Atès que, per aquesta regidoria delegada, es considera necessari portar a terme l'actuació de
5

substitució dels llums per LEDS del Pavelló de Calós, i, en conseqüència, procedir a la modificació del
conveni vigent assenyalat, pel fet que permetrà assolir les següents finalitats en interès públic:
- Donar resposta a les queixes dels usuaris motivades per la baixa intensitat lumínica i per una deficient
uniformitat dels focus causada per la distribució existent d’aquests i per la tipologia dels focus utilitzats
(focus d'halogenur metàl·lics de mercuri de 400 W).
- Obtenir unes instal·lacions lumíniques més eficients energèticament.
- Obtenir un estalvi en les despeses de subministrament elèctric, de les quals es fa càrrec l'Ajuntament
de Ciutadella de Menorca en un 50 % de setembre a juny i en un 100 % els mesos de juliol i agost de
cada any de vigència del conveni, en compliment del conveni.
- Ampliació del termini de vigència de la cessió de l'ús del Pavelló Esportiu de Calós a favor de
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, en 5 anys més; és a dir, fins al 8-09-2025.
- Aquesta ampliació permetrà a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca mantenir l'oferta d'instal·lacions
públiques esportives en l'àmbit del nucli urbà, en benefici d'un major i millor servei públic, a l'empara de
l'article 29.2.y) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears,
article 26.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Atès que, mitjançant decret de la Presidència del CIMe núm. 2018/529 del 4-07-2018, s'ha resolt
modificar, entre d'altres, l'assignació econòmica relativa a l'actuació assenyalada, la qual passa a ser
d’11.056,98 € (IVA inclusivament) més les despeses de la redacció del projecte, que en aquest cas són
de 1.270,50 € (IVA inclusivament);
Vist que l'actuació de substitució dels llums del Pavelló de Calós serà finançada íntegrament amb fons
econòmics provinents del CIMe;
Per tot això, DISPÒS:
PRIMER. Que s'iniciïn els tràmits necessaris per a la modificació del conveni entre l’Ajuntament de
Ciutadella de Menorca i la Societat de Sant Francesc de Sales en referència al Pavelló Esportiu Calós
per tal d’incorporar el Projecte d'estudi luminotècnic del Pavelló Municipal de Calós per a la substitució
de la il·luminació existent en el Pavelló per tecnologia LED i incrementar el dret d'ús d’aquest per
l'Ajuntament en 5 anys més.(...)».

Vist que consta incorporada a l'expedient la proposta de modificació del Conveni de
col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i l'entitat Societat de Sant
Francesc de Sales-Inspectoria Salesiana Mare de Déu de la Mercè per a l'ampliació de les
instal·lacions públiques esportives de Ciutadella de Menorca i de l'annex al Conveni de data
del 2006;
Atès que s'ha traslladat la proposta de modificació del conveni, via correu electrònic, a la
Societat de Sant Francesc de Sales-Inspectoria Salesiana Mare de Déu de la Mercè per al
seu coneixement i conformitat;
Vist l'article 47 i els següents i la Disposició addicional 8ª de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic;
Vists els articles 134 i 135 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les Illes Balears;
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Atès que l'òrgan competent per resoldre és el Ple de la corporació, d'acord amb la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i el Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament i règim jurídic de
les entitats locals;
Examinada la documentació que obra en el present expedient, i amb l’emissió prèvia de
l'informe jurídic i d'intervenció favorable, fent ús de les facultats legalment conferides; al Ple
de la corporació, PROPÒS:
PRIMER. Aprovar la modificació del Conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca i l'entitat Societat de Sant Francesc de Sales-Inspectoria Salesiana
Mare de Déu de la Mercè (CIF Q-0800036-F) per a l'ampliació de les instal·lacions públiques
esportives del pati de Sant Clara, aprovat per resolució de l'alcaldia núm. 71 de 9 d'agost de
2005 i ratificat pel Ple de la corporació per acord de data del 8-09-2005, i l'annex al conveni
de data 2006, d'acord amb els termes relacionats en l'annex I del present acord.
SEGON. Requerir a la Societat de Sant Francesc de Sales-Inspectoria Salesiana Mare de
Déu de la Mercè (CIF Q-0800036-F) perquè en el termini de 10 dies hàbils procedeixi a la
signatura de la modificació del conveni aprovada.
TERCER. Notificar-ho a la Societat de Sant Francesc de Sales-Inspectoria Salesiana Mare
de Déu de la Mercè.
QUART. Publicar la modificació del conveni aprovada en l'anterior acord primer en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, de conformitat amb l'article 48.8 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,
de règim jurídic del sector públic.
CINQUÈ. Incorporar el Conveni al Llibre de convenis de l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca i publicar-ho al portal de transparència.
SISÈ. Realitzar els apunts que corresponguin a l'inventari municipal.
ANNEX I
ADDENDA PER A LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA I L'ENTITAT SOCIETAT DE SANT
FRANCESC DE SALES-INSPECTORIA SALESIANA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ PER
A L'AMPLIACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES ESPORTIVES DE CIUTADELLA
DE MENORCA I DE L'ANNEX AL CONVENI DE DATA DEL 2006
D'una part, Joana Gomila Lluch, alcaldessa de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca (CIF.
P0701500A), actuant en nom i representació de la corporació que presideix, càrrec que
ostenta de forma pública i notòria, en ús de les facultats de representació atribuïdes per
l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i amb
seu a la plaça des Born núm. 15 i enllaç per a comunicacions
https://www.carpetaciutadana.org/web/portal.aspx?Con=Conexion003.
De l'altra part, …………….., amb DNI núm. ………………….., actuant en nom i representació
de l'entitat Societat de Sant Francesc de Sales – Inspectoria Salesiana Mare de Déu de la
Mercè, amb CIF núm. Q-0800036-F, facultat per a la signatura d'aquest document de
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conformitat amb l'escriptura pública de … de ….. de ……. amb protocol núm. …….., amb
domicili a efectes d'aquest conveni en la plaça Artós, núm. 3, de Barcelona i adreça
electrònica per a notificacions …..@…….. .
Reconeixent-se ambdues parts capacitat suficient per a subscriure el present document,
MANIFESTEN
I. En data del 8-09-2005, el Ple de la corporació va aprovar la ratificació del conveni de
col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i l'entitat Societat de Sant
Francesc de Sales-Inspectoria Salesiana Mare de Déu de la Mercè per a l'ampliació de les
instal·lacions públiques esportives del pati de Santa Clara, aprovat per resolució d'Alcaldia
núm. 71 de 9 d'agost de 2005. El conveni esmentat va ser formalitzat amb posterioritat
mitjançant document administratiu.
II. Amb posterioritat, el conveni esmentat va ser modificat per la Junta de Govern Local en
dues ocasions, mitjançant els acords següents:
- Acord de data del 27-04-2006 d'aprovació de l'annex al Conveni de col·laboració amb
l'entitat Societat de Sant Francesc de Sales-Inspectoria Salesiana Mare de Déu de la Mercè
per establir la distribució dels horaris d'ús i despesa per a l'ús del Pavelló Esportiu de Calós.
L’addenda esmentada va ser formalitzada amb posterioritat mitjançant document
administratiu.
- Acord de data del 7-03-2007 d'aprovació de l'annex al Conveni de col·laboració amb l'entitat
Societat de Sant Francesc de Sales-Inspectoria Salesiana Mare de Déu de la Mercè per a
col·laborar amb l'execució d'obres complementàries d'ampliació de les instal·lacions
públiques esportives de Ciutadella de Menorca
III. Que, d'acord amb la clàusula quarta d'aquest conveni, es va constituir una cessió d'ús
compartida del Pavelló Esportiu del pati de Santa Clara en favor de l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca per un període de 15 anys, i finalitzava el termini de vigència en data
del 8-09-2020, amb possibilitat de prorroga de 5 anys més.
IV. En data del 29-12-2017, mitjançant el Decret núm. 2017/617 de la presidenta del Consell
Insular de Menorca, es va resoldre atorgar a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca la
transferència de capital per a l'execució d'inversions financerament sostenibles, en concepte
d'eficiència energètica, per a la substitució dels llums al Pavelló de Calós.
Basant-se en l’acord esmentat, en data del 20-02-2018 l'alcaldessa de l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca va subscriure el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella per a regular la col·laboració d'ambdues
administracions en el desenvolupament dels projectes financerament sostenibles, on la
clàusula tercera estableix com a data límit per a la finalització i justificació de l'actuació el 3011-2018.
(S'adjunta com a document núm. 1 el Decret 2017/617 de data del 29-12-2017 de la
presidenta del Consell Insular de Menorca).
V. L'actuació finançada pel CIMe va ser projectada en el Projecte d'estudi luminotècnic del
Pavelló Municipal de Calós, de data del 6-04-2018 i annexos de data del 18-04-2018,
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redactats per l'enginyer industrial José Bosch Seguí (col. COEIB 170), i els quals van ser
aprovats per acord de la Junta de Govern Local de data del 25-04-2018, amb un pressupost
d'execució material de 9.138 € més IVA (al tipus del 21%), mentre que el cost del servei de
redacció del projecte és per l'import de 1.050 € més IVA.
Aquest projecte preveu l'execució de les obres de substitució i adequació de la instal·lació
lumínica existent per tecnologia LED, atès que actualment el recinte esportiu consta d'una
il·luminació generada mitjançant 14 focus d'halogenur metàl·lics de mercuri de 400 W
suspesos de la coberta a una alçada de 7,55 m (pista principal) i de 4 focus d'halogenur
metàl·lics de mercuri de 400 W suspesos de la coberta a una alçada de 7,55 m (pista
secundària).
(S'adjunta com a document núm. 2 el Projecte i els annexos, i com a document núm. 3
l'acord de Junta de Goven Local de data del 25-04-2018).
VI. L'execució del Projecte d'estudi luminotècnic del Pavelló municipal de Calós per a la
substitució de la il·luminació existent en el pavelló per tecnologia LED permetrà assolir els
objectius següents:
Donar resposta a les queixes dels usuaris motivades per la baixa intensitat lumínica i per una
deficient uniformitat dels focus causada per la distribució existent d’aquests i per la tipologia
dels focus utilitzats (focus d'halogenur metàl·lics de mercuri de 400 W).
Obtenir unes instal·lacions lumíniques més eficients energèticament.
Obtenir un estalvi en les despeses de subministrament elèctric, de les quals es fa càrrec
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca en un 50 % de setembre a juny i en un 100 % els
mesos de juliol i agost de cada any de vigència del conveni, en compliment de la clàusula
quarta, apartat quart del referit conveni.
Ampliació del termini de vigència de la cessió de l'ús del pavelló esportiu de Calós a favor de
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per 5 anys més, és a dir, fins al 8-09-2025.
Aquesta ampliació permetrà a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca mantenir l'oferta
d'instal·lacions públiques esportives en l'àmbit del nucli urbà, en benefici d'un major i millor
servei públic, a l'empara de l'article 29.2.y) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i
de Règim Local de les Illes Balears, article 26.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local.
VII. Que, d'acord amb l'article 48 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic, mitjançant la subscripció dels següents pactes es permet millorar l'eficiència de la
gestió pública, estalvi dels recursos econòmics municipals i garantir el manteniment del
servei d'activitats esportives en el nucli antic del municipi de Ciutadella de Menorca.
Per tot això, ambdues parts, manifestant la voluntat de dur a terme aquest projecte s'avenen
a fer-ho mitjançant la signatura de la present modificació de conveni, d'acord amb els
següents
PACTES
PRIMER. S'introdueix una nova clàusula “VUITENA” al conveni amb el text següent:
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“VUITENA. Execució d'obres addicionals:
La Societat de Sant Francesc de Sales-Inspectoria Salesiana Mare de Déu de la Mercè, com
a entitat propietària de les instal·lacions esportives situades al carrer Maria Auxiliadora núm.
10, de Ciutadella de Menorca, autoritza l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca a portar a
terme l'execució de les obres del Projecte d'estudi luminotècnic del Pavelló de Calós, de data
del 6-04-2018 i els annexos de data del 18-04-2018, redactat per l'enginyer industrial Sr.
José Bosch Seguí, en el pavelló esportiu situat en el pati de Santa Clara, en base a les
condicions següents:
a. L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca es compromet a portar a terme: tots els tràmits
necessaris per a la contractació de les obres del projecte d'estudi luminotècnic del Pavelló de
Calós; la direcció de les obres i la posada en funcionament de la nova instal·lació
luminotècnica LEDS.
b. L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca es compromet a finançar íntegrament les obres
assenyalades, pels següents imports màxims i amb càrrec a la partida núm. 1722.63904 del
pressupost municipal per a l'exercici 2018, pel fet de tractar-se d'unes obres subvencionades
pel Consell Insular de Menorca en el marc del Conveni de Col·laboració d'inversions
financerament sostenibles:
- Import màxim de les obres: 11.056,98 (IVA inclusivament).
- Import màxim del servei de redacció del projecte: 1.270,50 € (IVA inclusivament)
c. La societat de Sant Francesc de Sales-Inspectoria Salesiana Mare de Déu de la Mercè es
compromet a garantir la disponibilitat dels terrenys on s'han d'executar les obres, durant tot el
temps indispensable que sigui necessari per a la correcta execució d'aquestes i la posada en
funcionament de les noves instal·lacions”.
d. La societat de Sant Francesc de Sales-Inspectoria Salesiana Mare de Déu de la Mercè es
compromet a aportar, a requeriment municipal, tota aquella documentació relacionada amb el
Pavelló de Calós que sigui necessària per a la posada en funcionament de les noves
instal·lacions luminotècniques LED, i dins del termini que li sigui conferit a aquest efecte per
l'Ajuntament.
SEGON. Es modifica l'apartat 1 de la clàusula Quarta del Conveni, la qual queda redactada
amb el text següent:
“1. L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, com a titular de la competència del foment i la
gestió de les instal·lacions públiques locals, disposarà de l'ús del pavelló de Calós per a les
activitats esportives que li són pròpies, l’aportarà com a tal a la xarxa d'instal·lacions
públiques esportives municipals, el gestionarà i podrà identificar-lo com a tal amb l'escut de
l'Ajuntament de Ciutadella. Aquesta cessió d'ús s'estableix per un període de 20 anys, i
finalitzarà el 8-09-2025. Un cop finalitzat aquest període de temps, s'estableix una renovació
expressa per un termini de 4 anys més, excepte que una de les parts comuniqui per escrit a
l'altra la seva intenció de no prorrogar el present conveni amb una antelació de 3 mesos.”.
TERCER. Es modifica la numeració de l'apartat 7 de la clàusula Quarta del Conveni, el qual
passa a ser numerat com a apartat 6, i es corregeix d'aquesta manera l'error de numeració
10

dels apartats existent en la clàusula quarta esmentada.
QUART. S'introdueix una nova clàusula NOVENA al conveni, en compliment de la Disposició
addicional vuitena de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, amb el
text següent:
“NOVENA. Naturalesa del conveni i règim jurídic.
El present conveni té naturalesa administrativa i es regirà en la seva interpretació,
modificació, desenvolupament i resolució a més d'allò disposat en el mateix conveni i
annexos, per l'ordenament jurídic administratiu aplicable als convenis de col·laboració entre
administracions públiques i subjectes de dret privat, com ara la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,
de règim jurídic del sector públic, Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les Illes Balears, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i la
resta de normativa que li sigui d'aplicació. Supletòriament s'aplicaran les normes de dret
civil.”.
I perquè així consti, en prova de conformitat amb el manifestat i pactat, les parts intervinents
signen digitalment el present document, en duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i
data a dalt assenyalada.
Joana Gomila Lluch
Alcaldessa de l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca

………………………….
En representació de la
Societat de Sant Francesc de Sales –
Inspectoria Salesiana Mare de Déu de
la Mercè

Intervencions
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/280912185#t=10m10s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/280912185#t=11m07s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels
membres presents).
5. Precs i preguntes (https://vimeo.com/280912185#t=11m48s)
Precs
Es dóna compte dels precs següents:
1. Prec del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 012233 de
dia 17 de juliol de 2018, que, traduït del castellà al català, diu:
(https://vimeo.com/280912185#t=12m05s)
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«PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR AL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE CIUTADELLA AMB RELACIÓ A LES ZONES DE BANY DE CIUTADELLA DE
MENORCA
Vist l'estat de les zones de bany a la urbanització de Cala Blanca (se n'adjunten fotos), la
qual cosa pot provocar greus accidents als banyistes assidus a la zona;
Vist que la mar ha deteriorat algunes zones de bany de cala en Bruc;
Vist que en la zona abans citada s'han retirat barreres, segons declaracions de la Sra.
Camps;
Vist que correspon a l'Ajuntament vetlar per la seguretat en les zones de bany, així com pel
seu manteniment;
Per tot allò que s'ha exposat,
PREC
Que s’informi aquest ple del següent:
1) Quines són les accions realitzades per al manteniment i la seguretat d'aquestes
zones?
2) Quantes són i quin n’és el cost de les barreres reposades o pendents de reposar en
la zona de bany de cala en Bruc? Quines barreres són les que es reposaran o s'han
reposat, si escau?
3) S'insta la Demarcació de Costes per a la reconstrucció i/o rehabilitació de les zones
de bany deteriorades.
4) S'insta la Demarcació de Costes a la continuïtat en la delimitació de les zones de
bany que impliquen perill, a fi de vetlar per la seguretat de les persones.
Raquel Pericás Negrete
Regidora del Grup Municipal Popular de l’Ajuntament de Ciutadella
Ciutadella de Menorca, 17 de juliol de 2018»
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/280912185#t=14m00s)
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/280912185#t=18m26s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/280912185#t=19m38s)
2. Prec del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 012216 de
dia 17 de juliol de 2018, que, traduït del castellà al català, diu:
(https://vimeo.com/280912185#t=20m47s)
«PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR AL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE CIUTADELLA AMB RELACIÓ AL SERVEI DE SOCORRISME A LES PLATGES DE LA
ZONA DE CIUTADELLA
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El 7 de juny 2018 es va aprovar l'adjudicació del contracte del servei de vigilància, salvament,
socorrisme i informació de les platges del municipi de Ciutadella de Menorca i de la piscina
descoberta municipal.
Vistes les nombroses queixes publicades en mitjans de comunicació, així com manifestades
personalment per l'incompliment del contracte aprovat;
Per tot allò que s'ha exposat,
PREGAM
Que es doni compte a aquest ple de la situació, de la gestió i del control del servei de
vigilància, salvament, socorrisme i informació de les platges que realitza l'empresa Marsave
en les diferents platges i en la piscina descoberta del terme municipal de Ciutadella de
Menorca.
Ciutadella de Menorca, 17 de juliol de 2018
Raquel Pericás
Regidora del Grup Municipal Popular
de l’Ajuntament de Ciutadella»
Intervencions
La senyora Pericás Negrete vol afegir: «que es realitzi una revisió del contracte de vigilància,
salvament, socorrisme i informació de les platges, i es realitzi l’actualització dels sous,
plusos, etcètera, conformement al conveni col·lectiu general d’instal·lacions [esportives] i
gimnasos, publicat el juny de 2018 amb la finalitat de no incomplir el contracte formalitzat
amb l’empresa Marsave.»
Intervé el senyor Baradad Baldomà (https://vimeo.com/280912185#t=23m52s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/280912185#t=25m41s)
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/280912185#t=26m16s)
Intervé el senyor Baradad Baldomà (https://vimeo.com/280912185#t=26m26s)
3. Precs del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 012284 de
dia 17 de juliol de 2018, que diuen: (https://vimeo.com/280912185#t=27m27s)
PRECS QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DAVANT EL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA
1. Atès que les obres del carrer Mallorca ja han acabat i la rotonda de la platja Gran segueix
sense enjardinar i els llums d’un tram del carrer segueixen sense posar-se;
Des del Grup Municipal Popular pregam a l’equip de govern que s’enjardini la rotonda de la
platja Gran i instal·li la il·luminació del carrer Mallorca com més prest millor.
2. Atès que hem tingut constància del malestar dels veïns del carrer Marino Benejam, degut a
la gran quantitat de vehicles que aparquen cada dia la zona per a vianants, fet que ocasiona,
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a part de molèsties per tractar-se d’una zona per a vianants, greus desperfectes a les rajoles
i a la pavimentació de la zona;
Des del Grup Municipal Popular pregam a l’equip de govern que solucioni aquest problema
per tal que els vehicles no aparquin a la zona per a vianants i perquè arregli els desperfectes
de la zona.
3. Atès que la cabina telefònica situada la zona comercial de Cala Blanca presenta al greu
estat que demostren les fotografies adjuntes;
Des del Grup Municipal Popular, pregam a l’equip de govern a instar a la companyia
telefònica responsable de la cabina esmentada que l’arregli o que la retiri com més prest
millor.
4. Atès que durant els darrer mesos hem rebut moltes queixes per part de veïns, comerciants
i visitants pel deplorable estat que presenten molts carrers, places i indrets de Ciutadella,
amb grans acumulacions de fems a la via pública i defora dels contenidors de fems, tal com
demostren les fotografies adjuntes;
Des des Grup Municipal Popular, pregam a l’equip de govern que solucioni aquesta greu
problemàtica com més prest millor per tal que Ciutadella deixi de donar aquesta imatge de
brutícia i abandonament diàriament.
Ciutadella de Menorca, 17 de juliol de 2018
JOAN CARRASCO DOMINGO
Regidor del Grup Municipal Popular
de l’Ajuntament de Ciutadella»
Intervencions
Sobre l’apartat número 1 del prec: (https://vimeo.com/280912185#t=27m27s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/280912185#t=27m57s)
Sobre l’apartat número 2 del prec: (https://vimeo.com/280912185#t=29m27s)
Intervé el senyor Baradad Baldomà (https://vimeo.com/280912185#t=29m57s)
Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/280912185#t=31m07s)
Intervé el senyor Baradad Baldomà (https://vimeo.com/280912185#t=29m57s)
Sobre l’apartat número 3 del prec: (https://vimeo.com/280912185#t=33m12s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/280912185#t=33m34s)
Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/280912185#t=35m17s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/280912185#t=35m33s)
Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/280912185#t=36m14s)
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Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/280912185#t=36m45s)
Sobre l’apartat número 4 del prec: (https://vimeo.com/280912185#t=37m10s)
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/280912185#t=37m38s)
Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/280912185#t=39m05s)
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/280912185#t=40m29s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/280912185#t=41m15s)
Intervé el senyor Carrasco Domingo (https://vimeo.com/280912185#t=42m57s)
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/280912185#t=44m49s)
4. Precs del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), amb
registre d’entrada 012386 de dia 18 de juliol de 2018, que, traduïts del castellà al català,
diuen: (https://vimeo.com/280912185#t=45m30s)
«1r El 6 de juny de 2018, a proposta de la regidora de Festes, la Junta de Govern va adoptar
l'acord d'adjudicar per 18.148,79 euros "el servei de comptadors d'aforament clickers per
a les festes de Sant Joan 2018".
Es contractaven 19 persones amb la categoria laboral d'auxiliar a un preu de 65,87 euros
l’hora, notablement més elevat al preu/hora de 54,66 euros pel qual es va contractar el
mateix dia un grup de vigilants de seguretat de categoria laboral superior; de manera
que a l'Ajuntament li va costar 11,21 euros més cada hora contractada a cada un d'aquests
auxiliars que a un vigilant.
El 6 de juny de 2018, a proposta de la regidora de Festes, la Junta de Govern va adoptar
l'acord d'adjudicar per 18.148.79 euros a la mateixa empresa "el servei d’informador del
passadís per als Jocs del Pla de les festes de Sant Joan 2018".
Es contractaven 40 persones amb la categoria laboral d'auxiliar a un preu de 75,62 euros
l'hora, notablement més elevat al preu/hora de 54,66 euros pel qual es va contractar el
mateix dia un grup de vigilants de seguretat de categoria laboral superior; de manera
que a l'Ajuntament li va costar 20,96 euros més cada hora contractada a cada un d'aquests
auxiliars que a un vigilant.
El 6 de juny de 2018, a proposta de la regidora de Festes, la Junta de Govern va adoptar
l'acord d'adjudicar per 18.148.79 euros a una empresa amb denominació diferent, però amb
la mateixa adreça de correu i domicili que l'empresa adjudicatària dels dos contractes
anteriors, "el servei de vigilants de seguretat per als filtres de diferents actes durant els
festes de Sant Joan 2018".
Es contractaven 28 persones amb la categoria laboral de vigilants jurats a un preu —com
veurem, prou superior "al preu general de mercat" que ha d'atendre's la contractació
pública per imperatiu legal— de 54,66 euros l'hora.
En cada un dels expedients es troben sengles informes del tècnic de l'Àrea de Cultura, en els
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quals, encara que s'intenten justificar els expedients de contractació, queda reflectida la
irregularitat que suposa pagar un preu/hora major pels serveis prestats per auxiliars "clickers i
informadors del passadís del Pla" que pels serveis prestats per personal amb categoria
laboral superior, com són els vigilants, i en definitiva se supedita aquest informe a l'emès
l'endemà "pels serveis jurídics i intervenció de l'Ajuntament". I l'informe jurídic i d'intervenció
de l'Ajuntament adverteix, entre altres coses, del fraccionament de la contractació que
implica adjudicar dos dels contractes menors al mateix adjudicatari, i sobrepassa d'aquesta
manera el límit màxim establert per a contractes menors, la incoherència en els preus oferits,
que els preus que s'ofereixen per a la categoria professional d'auxiliar no coincideixen entre
si i, a més, resulten superiors en ambdós casos als oferits per als serveis de vigilants que
corresponen a una categoria laboral superior i que la modificació dels preus dels tres
expedients amb relació als previstos inicialment en els plecs no queda justificada. (En els
plecs s'havia previst un preu total de 25.553,99 euros per aquests serveis de seguretat
privada i auxiliars i s'han acabat pagant 54.446,37; és a dir, 28.892,38 euros més del
preu previst en els plecs).
A pesar de totes aquestes advertències, a proposta de la regidora de Festes, la Junta de
Govern resolia contractar 275,5 hores de servei de "comptadors d'aforament clickers"
per 18.148,79 euros.
240 hores de servei "d’informadors del passadís per als Jocs des Pla" per 18.148,79
euros.
332 hores de servei de "vigilants de seguretat" per 18.148,79 euros.
Instam la regidora de Festes a explicar al Ple com és possible que aquestes tres
contractacions de serveis prestats per un nombre de persones diferent i durant un
nombre d'hores diferent en cada cas i fins i tot per personal de diferent categoria,
coincidint al cèntim, costen exactament el mateix import de 18.148,79 euros cada una.
2n A la llum de la lògica, l'aritmètica i la raó, resulta impossible que tres serveis prestats per
una quantitat variable de personal (fins i tot de categoria professional diferent), durant un
espai de temps que no és el mateix nombre d'hores, costen exactament el mateix; instam la
regidora de Festes a informar el Ple de quin va ser el criteri aplicat quant a fixar aquest
preu en concret de 18.148,79 euros, exactament idèntic per a cada un dels diferents
contractes i de si el preu que va proposar, i que la Junta va aprovar, obeeix únicament
al fet que 18.148,79 euros (14.999 euros més IVA) és el límit màxim que pot importar un
contracte menor.
3r Instam la regidora de Festes a informar el Ple perquè va proposar a la Junta de
Govern que acordàs pagar un preu hora sensiblement més elevat a personal amb
categoria laboral d'auxiliar, com són els clickers (65,87 euros/hora) i "informadors de
passadís" (75,62 euros/hora), que a personal amb categoria professional superior a la
d'auxiliar, com són els vigilants de seguretat (54,66 euros/hora).
4t L'article 99.2. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
estableix: "No podrà fraccionar-se un contracte amb la finalitat de disminuir la quantia
d’aquest i eludir així els requisits de publicitat o els relatius al procediment
d'adjudicació que corresponguin."
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Reitera sobre aquest article de la Llei i "el fraccionament irregular del contracte" el consultor
dels ajuntaments, NÚM. 23, Secció Especial / Articles, Quinzena del 15 al 29 Dic. 2017, Ref.
2862/2017, p. 2862: "El que no està permès en cap cas és el fraccionament de l'objecte del
contracte quan la finalitat cercada o el resultat obtingut és la reducció de la quantia amb vista
a obviar els requisits de publicitat o els relatius al procediment d'adjudicació que
corresponguin."
Instam la regidora de Festes a informar el Ple de si, a causa de la negligència que implicava
el retard en la licitació d'aquests serveis que va haver de declarar-se deserta ja en ple mes
de maig, va realitzar, per la pressa en el temps davant de la imminència de les festes,
sengles propostes l'aprovació de les quals per part de la Junta de Govern incorre en una
possible infracció de l'article 99.2. de la Llei de contractes del sector públic quant a la
contractació dels desplaçaments per import d’11.090 euros, allotjament, etc. del personal
contractat i en una palpable infracció de l’article esmentat quant al fraccionament del
contracte en realitzar dues adjudicacions diferents per a contractar personal amb la
mateixa categoria laboral d'auxiliar (clickers i informadors de passadís), per a eludir així
"els majors requisits de publicitat i/o els relatius al procediment d'adjudicació que
corresponguin.".
5è L'article 102.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
disposa: "Els òrgans de contractació tindran cura que el preu sigui adequat per al
compliment efectiu del contracte per mitjà de la correcta estimació del seu import,
atenent al preu general de mercat, en el moment de fixar el pressupost base de licitació...";
i també: "En aquells serveis en què el cost econòmic principal siguin els costos
laborals, hauran de considerar-se els termes econòmics dels convenis col·lectius
sectorials, nacionals, autonòmics i provincials aplicables en el lloc de prestació dels serveis."
Instam la regidora de Festes a informar el Ple sobre per què en la seva proposta no es va
atendre al que disposa aquest article de la Llei, que va ser evidentment infringit amb
l'aprovació de la seva proposta per part de la Junta de Govern en adjudicar el contracte del
servei de vigilants de seguretat a un preu de 54,66 euros l'hora, i prescindir del que
disposa la legalitat vigent quant al fet que el preu fos adequat, "atenent al preu general
de mercat" i procedir a adjudicar el contracte per un preu prou més elevat que el
general de mercat, quan l’Ajuntament mateix té contractat un "servei de vigilància i
seguretat privada a les dependències del servei d’atenció social de l’Ajuntament (Ca sa
Milionària) de 100 hores al mes per un preu de 16,61 euros l'hora. Preu que podia
servir de punt de partida amb el natural increment en tractar-se de treball a
desenvolupar en cap de setmana. Un altre referent és el preu pagat per l'empresa als
treballadors, que és conegut en haver-se publicitat per l’empresa mateixa i al que
caldria afegir el percentatge corresponent de seguretat social, gestoria i un benefici
raonable.
6è En vista de l'aparició de diferents "publicacions públiques" a través de Facebook on les
dues empreses adjudicatàries, amb caràcter previ a l'adjudicació, ja cercaven
"persones per a fer passadís als cavalls", "auxiliars de servei per a treballar en les
festes de Sant Joan a Ciutadella" amb una retribució de 10 euros l'hora i "vigilants de
seguretat per a les festes de Sant Joan... en horari comprès entre les 13 i les 24 hores"
amb una retribució de 20 euros l'hora, anuncis apareguts abans de l'adjudicació dels
contractes el 6 de juny i, fins i tot, alguns d’aquests anuncis com el següent: "Es
necessiten 20 auxiliars de servei per a treballar 15 hores per 150 € a les festes de Sant
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Joan a Ciutadella", aparegut el 28 de maig; és a dir, abans fins i tot que l'empresa
adjudicatària presentàs el corresponent pressupost el 4 de juny; instam la regidora de
Festes a informar el Ple de si va procedir a contractar verbalment el servei abans de
procedir a la seva adjudicació formal.
7è Instam la regidora de Festes a informar el Ple de per què, tenint com a referents el
preu de 16,61 euros l'hora que paga l’Ajuntament mateix per un "servei de vigilància i
seguretat privada" (i el preu total de 25.553,99 per tots els serveis contractats calculat
pels tècnics en els plecs) va proposar contractar clickers a 65,87 euros/hora i
"informadors de passadís" a 75,62 euros/hora, tenint en compte que els serveis jurídics i
d'intervenció municipals havien advertit en els informes que es troben en els expedients de la
incoherència d'aquests preus, ja que els vigilants de seguretat tenen una categoria
professional superior i, per tant, perceben unes retribucions més elevades que els
auxiliars contractats.
8è En el pressupost de "controladors de passadís" es llegeix que 20 d'ells cobren dietes.
Instam la regidora de Festes a informar el Ple de quina va ser la quantitat abonada en
concepte de dietes als controladors.
Joan Triay, portaveu d’UPCM»
Sobre l’apartat número 1 del prec: (https://vimeo.com/280912185#t=45m34s)
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/280912185#t=50m05s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/280912185#t=53m50s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/280912185#t=1h02m30s)
Sobre l’apartat número 2 del prec: (https://vimeo.com/280912185#t=1h02m55s)
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/280912185#t=1h03m40s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/280912185#t=1h05m25s)
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/280912185#t=1h09m10s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/280912185#t=1h10m08s)
Sobre l’apartat número 3 del prec: (https://vimeo.com/280912185#t=1h13m01s)
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/280912185#t=1h13m42s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/280912185#t=1h14m04s)
Sobre l’apartat número 4 del prec: (https://vimeo.com/280912185#t=1h15m10s)
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/280912185#t=1h17m00s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/280912185#t=1h20m57s)
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Sobre l’apartat número 5 del prec: (https://vimeo.com/280912185#t=1h26m04s)
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/280912185#t=1h29m25s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/280912185#t=1h32m32s)
Sobre l’apartat número 6 del prec: (https://vimeo.com/280912185#t=1h35m45s)
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/280912185#t=1h37m05s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/280912185#t=1h38m47s)
Sobre l’apartat número 7 del prec: (https://vimeo.com/280912185#t=1h43m05s)
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/280912185#t=1h44m28s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/280912185#t=1h45m56s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/280912185#t=1h47m15s)
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/280912185#t=1h47m30s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/280912185#t=1h47m52s)
Sobre l’apartat número 8 del prec: (https://vimeo.com/280912185#t=1h50m42s)
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/280912185#t=1h50m55s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/280912185#t=1h51m29s)
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/280912185#t=1h52m52s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/280912185#t=1h54m08s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/280912185#t=1h54m19s)
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/280912185#t=1h55m32s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/280912185#t=1h55m51s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/280912185#t=1h56m12s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/280912185#t=1h58m07s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/280912185#t=2h02m19s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/280912185#t=2h02m48s)
5. Precs del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM), amb
registre d’entrada 012388 de dia 18 de juliol de 2018, que, traduïts del castellà al català,
diuen:
«9è Fa molt de temps que -tal com pot apreciar-se en la fotografia adjunta- aquesta cabina
telefònica situada a l'avinguda de Calespiques està tirada sobre el mateix sòl en què va
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caure, corcada per l'òxid. Instam l'equip de govern a fer que es retiri o substitueixi com més
prest millor.
10è Com pot apreciar-se en les fotografies adjuntes, en l'aparcament del carrer del Príncep
regna la foscor des de fa prou temps. Dels quatre focus que hi ha instal·lats, només un
funciona. Instam l'equip de govern a solucionar el problema.
Joan Triay, portaveu d'UPCM»
Sobre l’apartat número 9 del prec: (https://vimeo.com/280912185#t=2h02m56s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/280912185#t=2h03m20s)
Sobre l’apartat número10 del prec: (https://vimeo.com/280912185#t=2h04m02s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/280912185#t=2h04m17s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/280912185#t=2h05m13s)
Intervé el senyor López Bosch (https://vimeo.com/280912185#t=2h05m35s)

Preguntes (https://vimeo.com/280912185#t=2h05m50s)
Es dóna compte de les preguntes següents:
1. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP) amb registre d’entrada telemàtic 012357
de dia 18 de juliol de 2018, que diuen:
Al Pla d’Autocorrecció des Caragol des Born i, com a mínim, en tres ocasions, especifica:
«Se deben tomar las medidas preventivas siguientes:
- Información previa de los riesgos que existen, y de las zonas donde este riesgo es
más elevado, mediante paneles electrónicos en los accesos a la zona de la plaza des
Born. Si no es posible panel electrónico, colocar carteles informativos fijos. Estos
paneles/carteles serán de dimensiones adecuadas para que su lectura sea posible a 10
metros de distancia o más.»
En canvi, els cartells que s’hi havien instal·lat no es podien llegir amb claredat, si no és que
estàs molt més a prop de 10 metres.
- Per quin motiu no es van fer cartells amb dimensions adequades per a facilitar-ne la
lectura, tal com indica el Pla d’autoprotecció: “a 10 metros de distancia”?
- Quants de cartells per as Caragol des Born es van fer nous aquest any 2018 i quin
cost van tenir?
- Quines mesures es prendran amb vista a Sant Joan 2018 per corregir aquest punt,
que incompleix el Pla d’autoprotecció?
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AMB RELACIÓ A LA GRADA DE DISCAPACITATS DES CARAGOL DES BORN
Hem tingut moltes queixes de persones amb discapacitat, que no van poder accedir a la
grada del Caragol des Born, perquè no hi havia cap persona que els ajudés.
- Estava regulat l’accés a aquesta grada? Quin criteri es va seguir?
- Quants autoritzats hi havia?
- Va quedar cap persona sense autoritzar? Per quin motiu?
- Hi havia cap persona per ajudar a les persones a poder accedir-hi i per controlar
l’accés a la grada?
JOCS DES PLA
- Quin es el nombre de persones que van entrar als Jocs des Pla al capvespre?
- Es va tancar es Pla?
- Quan s’hi va tornar a permetre s’accés?
- Va funcionar correctament el control d’accés als Jocs des Pla?
AMB RELACIÓ A LA SEGURETAT DELS FILTRES, CLICKERS I INFORMADORS,
PASSADÍS ALS JOCS DES PLA:
- Ja tenen les factures d’aquests serveis? S’han pagat aquestes factures?
- Per quin import?
- Van ser realment 27 vigilants, 18 clickers i 40 controladors?
- Si no van ser tots els que les empreses van oferir, per quins motius no van ser tots
els que inicialment s’havien oferit?
- Com qualificarien les actuacions dels professionals contractats?
- Ja saben el cost de desplaçament i de les dietes dels 17 vigilants, 18 clickers i 6
informadors de passadís que havien de venir de fora?
- Hi ha hagut algun cost addicional amb relació a aquest servei? En cas afirmatiu,
quin?
SOBRE EL FRACCIONAMENT DE CONTRACTES
Per segon any consecutiu, s’han fraccionat el contractes de seguretat, de clickers i
d’informadors de passadís, amb l’advertència expressa del fraccionament per Secretaria i
Intervenció.
- Per què es va haver de fraccionar el contracte?
- Quines mesures es prendran perquè no es torni a fraccionar el contracte, pràctica
no permesa a la Llei de contractes?
AMB RELACIÓ ALS FOCS ARTIFICIALS
Molta gent va observar que enguany no es van tirar focs artificials a la mar, com sí s’havia fet
en anys anteriors:
- Es el primer any que succeeix?
- S’havien comprat aquest tipus de focs artificials?
- En cas afirmatiu, per quin motiu no es van tirar?
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- Si no s’han tirat, s’han pagat aquests focs?
AMB RELACIÓ A L’INFORME DEL CAP DE POLICIA
- S’ha fet cap informe d’avaluació, una vegada passades les festes de Sant Joan, pel
cap de Policia?
- En cas afirmatiu, amb quina data s’ha fet? Ens en passaran copia?
AMB RELACIÓ ALS VENEDORS AMBULANTS DE PLATGES
Al diari va sortir la noticia de venedors ambulants a les platges, una pràctica no permesa.
- Quines actuacions s’han fet?
- Quina planificació es té per fer-se càrrec d’aquest tipus d’activitats?
- Quantes multes s’han posat a venedors ambulats sense permís els anys 2016,
2017 i 2018?
AMB RELACIÓ A LA LLICÈNCIA D’OBRES DEL CERCLE ARTÍSTIC
- En quin estat es troba la tramitació de la reforma del Cercle Artístic?
- Han donat com a prioritari en cap moment aquest projecte?
- Quan s’espera que pugui anar a Junta de Govern aquesta llicència?
- Si el projecte va ser entrat el mes de gener, creuen que és normal el retard en la
concessió de la llicència?
TANCAMENT DE L’ACCÉS AL PORT DE CALA EN BOSC (ES LAGO)
- Tenim policies judicials a l’Ajuntament de Ciutadella?
- En cas negatiu, com pot ser que un policia local es presenti als restaurants com a
policia judicial?
- De quina àrea va sortir el document que es van repartir als restauradors que
permetia tancar mitja hora més tard la terrassa del local, infringint l’Ordenança
d’ocupació de via pública?
- Per quin motiu, en aquest document, no hi havia cap logotip de l’Ajuntament, ni
segell, ni signatura?
- Si, com va dir la regidora, va ser un error, com pot ser que aquest “policia judicial”
primer anàs a rallar amb els restauradors, entregués la documentació que era
“oficial” per coordinar el tancament de l’accés as Lago?
SOBRE EL SENYAL PÀRQUING+BUS MACARELLA
A la ronda sud s’han col·locat uns senyals que indiquen el camí cap al pàrquing de cotxes:
- En quina normativa s’han basat per fer aquest senyal?
- Qui ha col·locat aquests senyals?
- Hi ha informe de la Policia respecte a aquests senyals, si són homologats, la seva
col·locació, etc?
- Si la intenció del la senyal es senyalitzar el pàrquing, perquè es dona prioritat al bus
de Macarella, i no als busos de totes les platges?
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- I quan està previst que estigui oberta la tanca que servirà d’aparcament de cotxes i
que el Consell Insular està fent?
Ciutadella de Menorca, 17 de juliol de 2018
JOAN BENEJAM
Portaveu Grup Municipal del Partit Popular
Intervencions referents a les preguntes que fan referència a les festes de Sant Joan 2018
(https://vimeo.com/280912185#t=2h06m00s)
Intervencions referents a les preguntes que fan referència a la venda ambulant a les platges
(https://vimeo.com/280912185#t=2h23m24s)
Intervencions referents a les preguntes que fan referència a la llicència d’obres del Cercle
Artístic (https://vimeo.com/280912185#t=2h25m06s)
Intervencions referents a les preguntes que fan referència al tancament de l’accés al port de
cala en Bosc (https://vimeo.com/280912185#t=2h28m37s)
Intervencions referents a les preguntes que fan referència a la senyalització viària del
pàrquing del bus de Macarella (https://vimeo.com/280912185#t=2h33m57s)
2. Preguntes del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM)
amb registre d’entrada 012388 de dia 18 de juliol de 2018, que, traduïdes del castellà al
català, diuen: (https://vimeo.com/280912185#t=2h39m48s)
«1a Quantes actes s'han aixecat per incompliments de l’Ordenança de les festes de Sant
Joan els dies 17, 23 i 24 de juny?
2a Per quins motius? Hi ha propostes de sanció? De quins imports?
3a Al carrer Mestre Vives 36 bis es realitza una obra que es troba molt avançada. S'ha
atorgat permís per a obrir un accés des de l’habitatge en construcció fins a la zona verda
municipal?
4a Quan i exactament on s’ha de reposar el fanal municipal que s'ha eliminat davant del nou
accés a la zona verda? Qui el pagarà?
5a Quants metres d'ocupació de la via pública per obres s'han concedit per a aquesta obra,
per quant temps i quin import s'ha liquidat per a aquesta?
6a Per què no s'ha senyalitzat l'ocupació de la via pública per obres?
7a Ha rebut alguna queixa el defensor del ciutadà arran d'aquestes obres?
8a Ens pot facilitar la resposta o les respostes que ha donat?
9a Què opina respecte d'açò?
Joan Triay, portaveu d'UPCM»
Intervencions referents a les preguntes que fan referència a l’Ordenança de les festes de Sant
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Joan (https://vimeo.com/280912185#t=2h39m57s)
Intervencions referents a les preguntes que fa referència a les obres del carrer Mestre Vives,
36 bis (https://vimeo.com/280912185#t=2h40m15s)
Intervé el senyor Triay Lluch (https://vimeo.com/280912185#t=2h42m53s)
Intervé la senyora Anglada Seara (https://vimeo.com/280912185#t=2h43m19s)
3. Preguntes del Grup Municipal Popular (PP) amb registre d’entrada telemàtic 012413
de dia 18 de juliol de 2018, que, traduïdes del castellà al català, diuen:
(https://vimeo.com/280912185#t=2h43m35s)
«El passat dia 10 de juliol de 2018 es va acordar per unanimitat proposar l'empresa que
realitzarà el servei de tren turístic amb utilització del domini públic municipal en les
urbanitzacions de Cap d’Artrutx-Cala en Bosc-Son Xoriguer
•

Quin ha estat el motiu perquè la licitació d'aquest servei es realitzi iniciada la
temporada turística, i quan hi falta una setmana per finalitzar el mes de juliol encara
no estigui formalitzat el contracte?

•

Amb relació a la FORMA DE PAGAMENT, s'estipula el següent: “En cas que, per
causes imputables a l’Administració, la prestació hagi d’iniciar-se amb posterioritat a
l'1 de maig, és reduirà el cànon municipal de forma proporcional els dies restants. La
circumstància esmentada es farà constar expressament en la documentació
contractual”.
Quina serà la quantitat que correspondrà a la temporada 2018?

•

Quins criteris s'han seguit per a establir els preus que s'hauran de cobrar com a
màxim per a les persones adultes i menors de 12 anys, 7 € i 5 €, respectivament?

Amb relació als projectes que es finançaran amb allò que s'ha recaptat per la borsa de places
turístiques,
•

En quina data s'ha firmat el conveni?

•

En quin punt es troben els projectes afectats per aquest conveni?

Amb relació al conveni firmat amb l'Associació Cultura Activa per al projecte Club Estiu 2018,
•

Té aquesta associació previst utilitzar el Centre d’Art?

•

S'ha detectat que en la propaganda d'aquesta associació el logo del Centre d’Art, per
quin motiu?
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•

En l'última reunió celebrada del Patronat d’Escoles Infantils es va fer el comentari de
l'assistència de menors de 3 anys; s'ha realitzat alguna gestió per aclarir aquesta
circumstància?
Si és que sí, quina?
Si és que no, per què?

Amb relació a l'obertura de les coves de Cala Blanca, en quina fase es troba l'expedient?
Amb relació a la RPT, vist que des del 6 de juny no se'ns ha dit res quant a la nova proposta
presentada per l'empresa NUTCO i vist que, segons la memòria de treball entregada, el
document final hauria d'haver-se entrega ja;
• En quin punt es troba la revisió de la documentació que, segons l'empresa, es troba
en mans de l'equip de govern per a la revisió?
•

Quin és el motiu pel qual no s'ha passat aquesta documentació als grups de
l'oposició?

•

Quin és el nou termini previst per a finalitzar-lo?

•

Pot aquest retard modificar econòmicament el contracte subscrit?
Si és que sí, en quina quantitat?

Vist que el contracte per a atendre persones amb mobilitat reduïda a les platges de
Santandria i a la platja Gran ha quedat desert,
•

S'ha arribat a una solució respecte d'açò?

•

Si és que sí, quin és i com es farà?
Quin cost tindrà per a l'Ajuntament?

•

Si ja està en funcionament, des de quan?
Si encara no està en funcionament, quan està previst que estigui actiu aquest servei?

Raquel Pericás Negrete
Regidora del Grup Municipal Popular de l’Ajuntament de Ciutadella
Ciutadella de Menorca, 18 de juliol de 2018»
Intervencions referents a les preguntes que fan referència al tren turístic de cap d’Artrutx-Cala
en Bosc-Son Xoriguer (https://vimeo.com/280912185#t=2h43m43s)
Intervencions referents a les preguntes que fa referència als projectes finançats amb
recaptació borsa places turístiques (https://vimeo.com/280912185#t=2h46m33s)
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Intervencions referents a les preguntes que fa referència al Conveni amb l’Associació Cultura
Activa-Projecte Club Estiu 2018 (https://vimeo.com/280912185#t=2h47m37s)
Intervencions referents a les preguntes que fan referència a l’obertura de les coves de cala
Blanca (https://vimeo.com/280912185#t=2h48m34s)
Intervencions
referents
a
les
preguntes
(https://vimeo.com/280912185#t=2h49m07s)

que

fan

referència

a

l’RPT

Intervencions referents a les preguntes que fan referència al contracte per atendre persones
amb mobilitat reduïda a les platges de Santandria i laa platja Gran
(https://vimeo.com/280912185#t=2h52m40s)
Intervé el senyor Triay Lluch per fer una pregunta de viva veu referent al mal estat d’unes rajoles
del carrer d’Alaior número 14 (https://vimeo.com/280912185#t=2h54m56s)
I, en no haver-hi més assumptes a tractar, l'alcaldessa aixeca la sessió —per desitjar bon
estiu i dir que ja ens retrobarem el mes de setembre—, 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,
senyora Joana Maria 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/open?id=1NSVrKeiGLy8sAMmvuh3BW83pw0OQhlyI

Pel que fa als enllaços de la videoacta que s’indiquen, aquests es reprodueixen a la
plataforma Vimeo.
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