Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 5/2019
Caràcter: ordinari
Dia: 16 de maig de 2019
Hora: de 19 a 20.30 h en primera convocatòria
Lloc: Saló Gòtic de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Assistents
Alcaldessa presidenta:

Sra. Joana Maria Gomila Lluch

(PSM MxM)

1r tinent d'alcalde:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidora:
2a tinent d’alcalde:
Regidora:
Regidora:
Regidor:
3a tinent d'alcalde:
Regidor:
Regidor
Regidora:
Regidor:
Regidora:
Regidor:
Regidor:
Regidor:
Regidor:

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
Sra. María Asunción Pons Fullana
Sr. Juan David Benejam Escanellas
Sra. Raquel Pericás Negrete
Sr. Adolfo Vilafranca Florit
Sr. Juan Carrasco Domingo
Sr. José Felipe Negrete Caballero
Sr. Diego Pons Pons

(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSM MxM)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(PSOE)
(GxC)
(GxC)
(GxC)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(PP)
(UPCM)
(no-adscrit)

Secretària:
Interventora:

Sra. Caterina Barceló Martí
Sra. Elvira Capó García

Absents
S’ha excusat d’assistir-hi:
Regidor:

Sr. Juan Triay Lluch

(UPCM)
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Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple extraordinari de l’11-04-2019).
(https://vimeo.com/337449545#t=00m15s)
2. Comunicacions d’Alcaldia. (https://vimeo.com/337449545#t=00m41s)
3. Proposta d’aprovar l’anul·lació i els descàrrecs 3/2019, 4/2019, 5/2019 i 6/2019 de
liquidacions incorrectes que pertanyen als exercicis anteriors al corrent (expedient
2019/002198). (https://vimeo.com/337449545#t=02m20s)
4. Proposta d’aprovar els plans de salvament de 2019 de les platges del terme
municipal
de
Ciutadella
de
Menorca
(expedient
2019/004663).
(https://vimeo.com/337449545#t=04m24s)
5. Proposta d’adherir-se l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca al «Conveni marc de
col·laboració entre la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) i
ENDESA SA, a fi d’establir els mecanismes de coordinació que evitin la suspensió
dels subministraments bàsics als consumidors vulnerables» (expedient
2019/004434). (https://vimeo.com/337449545#t=07m04s)
6. Proposta d’aprovar l’expedient de contractació de la concessió del servei públic de la
piscina municipal coberta (inclou la sala de condicionament físic), i de docència
d’activitats aquàtiques de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per procediment
obert, tramitació ordinària, oferta més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació
(expedient 2018/013594).(https://vimeo.com/337449545#t=14m59s)
7. Precs i preguntes. (https://vimeo.com/337449545#t=51m44s)
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple extraordinari de l’11-04-2019)
(https://vimeo.com/337449545#t=00m15s)
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 11 d’abril de 2019.
Acord
En no haver-hi cap cosa a objectar, se sotmet l’acta a votació, que S’APROVA per unanimitat
(20 vots a favor dels 21 membres que, de fet i dret, componen aquest ple).
2. Comunicacions d’Alcaldia (https://vimeo.com/337449545#t=00m41s)
La secretària dóna compte de les comunicacions d’Alcaldia següents:
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2.1. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de dia 17-04-2019, per la qual
s’aprova la relació de factures de crèdit reconegut número 15/2019 per un import brut de
2.098,21 € (exp. 2019/004132).
2.2. Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de dia 8-05-2019, per la qual
s’aprova la relació de factures de crèdit reconegut número 16/2019 per un import brut de
3.043,55 € (exp. 2019/004672).
2.3. Resolució de l’Alcaldia número 48, de dia 4 d’abril de 2019, per la qual es nomena la
senyora Noemí Camps Villalonga com a alcaldessa accidental del 13 al 17 d’abril, ambdós
inclusivament (exp. 2019/003827).
2.4. Donar compte de les dades remeses al Ministeri d’Hisenda amb relació al període mitjà
de pagament corresponent al primer trimestre del 2019 amb un resultat mitjà de 8,94 dies.
2.5. Donar compte de les dades remeses al Ministeri d’Hisenda relatives a l’execució
trimestral del pressupost del primer trimestre del 2019 amb un resultat de compliment de
l’estabilitat pressupostària.
Els presents acorden que en queden assabentats.
3. Proposta d’aprovar l’anul·lació i els descàrrecs 3/2019, 4/2019, 5/2019 i 6/2019 de
liquidacions incorrectes que pertanyen als exercicis anteriors al corrent (expedient
2019/002198) (https://vimeo.com/337449545#t=02m20s)
El senyor López Bosch, regidor delegat, dóna compte de la proposta de l’Àrea d’Organització i
Seguretat Ciutadana (Servei de Gestió Tributària), de dia 3 d’abril de 2019, dictaminada a la
Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió extraordinària de dia 9 de maig de
2019, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 2 reserves de vots (PP), que diu:
Vistes les propostes de descàrrecs de liquidacions diverses, que es detallen a continuació:
Descàrrec
3/2019
4/2019
5/2019
6/2019

Import
31.821,74
29.208,52
5.740,47
10.923,76

Exercicis
2017.2018
2014.2018
2017-2018
2010-2018

Motiu
Liquidacions incorrectes.
Liquidacions incorrectes.
Liquidacions incorrectes.
Liquidacions incorrectes.

presentades per l'empresa col·laboradora RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE TRIBUTOS
LOCALES SL, basant-se en els motius, informes i les circumstàncies que s’adjunten a les
liquidacions de la proposta;
Vist que en la proposta del Servei de Recaptació consta que aquestes liquidacions pertanyen
als exercicis anteriors a l’exercici corrent i, per tant, l’òrgan competent per aprovar el
descàrrec és el Ple de l’Ajuntament; i vist l'informe emès pel cap de Rendes, de data del 304-2019, i amb la prèvia fiscalització econòmica i financera que correspongui per part
d’Intervenció; el regidor qui subscriu

3

PROPOSA:
a) Aprovar l’anul·lació i el descàrrec de les liquidacions següents basant-se en els informes
i les circumstàncies que s’adjunten:
Descàrrec
Import
Exercicis
Motiu
3/2019
31.821,74
2017.2018
Liquidacions incorrectes.
4/2019
29.208,52
2014.2018
Liquidacions incorrectes.
5/2019
5.740,47
2017-2018
Liquidacions incorrectes.
6/2019
10.923,76
2010-2018
Liquidacions incorrectes.
b) Notificar l’acord que s’adopti a l’empresa col·laboradora de recaptació REGESTRIL SL.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé el senyor López Bosch, que dóna compte de la proposta; i no hi ha cap més intervenció.
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per catorze (14) vots a favor (6 PSM MxM, 4
PSOE, 3 GxC i 1 del regidor no-adscrit): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila
Lluch, el senyor José Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el
senyor José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura
ANGLADA SEARA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra
MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD
JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA
MORENO, el senyor Sebastià SERVERA MOLL i del senyor Diego PONS PONS; i sis (6)
abstencions de vot (5 PP i 1 UPCM): les de la senyora María Asunción PONS FULLANA, el
senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, el
senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT i el senyor Juan CARRASCO DOMINGO i el senyor José
Felipe NEGRETE CABALLERO.
4. Proposta d’aprovar els plans de salvament de 2019 de les platges del terme municipal
de
Ciutadella
de
Menorca
(expedient
2019/004663)
(https://vimeo.com/337449545#t=04m24s)
El senyor Baradad Baldomà, regidor delegat, dóna compte de la proposta de l’Àrea
d’Organització i Seguretat Ciutadana (Servei de Seguretat Ciutadana), de dia 6 de maig de
2019, dictaminada a la Comissió Informativa d’Organització i Seguretat, en sessió extraordinària
de dia 9 de maig de 2019, amb 4 vots a favor (PSM, PSOE i GxC); i 3 reserves de vots (PP i
UPCM), que diu:
«Assumpte: plans de salvament 2019
Atès que els decrets 2/2005 i 27/2015, reguladors de les mesures mínimes de seguretat i
protecció que han de complir les platges i les zones de bany de la Comunitat Autònoma de les
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Illes Balears, on s'estableix l'obligació de redactar els plans de salvament de ses platges
catalogades de nivell mitjà i alt;
PROPOSA:
L'aprovació dels nous plans de salvament de les platges del terme municipal de Ciutadella, així
com la remissió al Servei d'Ordenació de la Direcció General d'Emergències, per a la seva
incorporació al Registre General.»
Intervencions
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/337449545#t=05m37s)
Intervé el senyor Baradad Baldomà (https://vimeo.com/337449545#t=06m00s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per unanimitat (20 vots a favor dels 21
membres que, de fet i dret, componen aquest ple).
5. Proposta d’adherir-se l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca al «Conveni marc de
col·laboració entre la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) i ENDESA
SA, a fi d’establir els mecanismes de coordinació que evitin la suspensió dels
subministraments bàsics als consumidors vulnerables» (expedient 2019/004434)
(https://vimeo.com/337449545#t=07m04s)
La senyora Mercadal Marquès, regidora delegada, dóna compte de la proposta de l’Àrea
Socioeducativa (Servei Atenció Social), de dia 3 de maig de 2019, dictaminada a la Comissió
Informativa Socioeducativa en sessió extraordinària de dia 10 de maig de 2019, amb 4 vots a
favor del PSM (2), del PSOE (1) i de GxC (1); i dues reserves de vot del PP (2), que diu:
«Atès que la Federació d’Entitats de les Illes Balears (FELIB) i ENDESA SA van signar el passat
dia 15 de març de 2018 un conveni marc de col·laboració, l’objectiu del qual és establir els
mecanismes de coordinació amb relació a les finalitats següents:
Primera. Evitar la suspensió del subministrament d’electricitat de l’habitatge habitual dels
usuaris residents als municipis de les Illes Balears sempre que es trobin en situació de risc
d’exclusió social en els termes que estableix el Reial decret 897/2017, de 6 d’octubre.
Segona. Evitar la suspensió del subministrament d’electricitat de l’habitatge habitual dels usuaris
residents als municipis de les Illes Balears que, tot i no complir amb els requisits del Reial decret
897/2017, de 6 d’octubre, es trobin en situació d’especial vulnerabilitat d’acord amb l’establert a
la normativa municipal o a les actuacions d’avaluació i informació de situacions de necessitat
social, realitzades pel municipi mateix (article 25.1.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local);
Atès que tots els municipis de les Illes Balears es poden adherir al conveni marc esmentat;
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Atès que l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca està interessat en la seva adhesió per tal
d’evitar la suspensió del subministrament d’electricitat de l’habitatge habitual dels usuaris
residents a Ciutadella de Menorca, sempre que es trobin en situació de risc d’exclusió social i en
altres situacions similars de risc social descrites al conveni esmentat;
Vist l’informe tècnic de Serveis Socials emès en sentit favorable en data del 2-05-19;
PROPOSA:
Primer. Adherir-se a l’esmentat conveni marc de col·laboració entre la Federació d’Entitats
Locals de les Illes Balears (FELIB) i ENDESA SA.
Segon. Comunicar el present acord d’adhesió a la FELIB i ENDESA SA.
Tercer. Donar compliment a totes i cadascuna de les clàusules del conveni, estipulades en els
diferents annexos.
No obstant, l’Ajuntament en Ple, amb el seu superior criteri, ho resoldrà.»
Intervencions
Intervé la senyora Mercadal Marquès (https://vimeo.com/337449545#t=07m20s)
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/337449545#t=09m12s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/337449545#t=10m00s)
Intervé la senyora Mercadal Marqués (https://vimeo.com/337449545#t=10m56s)
Intervé la senyora Pericás Negrete (https://vimeo.com/337449545#t=11m50s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/337449545#t=12m54s)
Intervé la senyora Mercadal Marquès (https://vimeo.com/337449545#t=13m15s)
Intervé la secretària (https://vimeo.com/337449545#t=14m00s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per denou (19) vots a favor (6 PSM MxM, 4
PSOE, 3 GxC, 5 PP i 1 del regidor no-adscrit): els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria
Gomila Lluch, el senyor José Antonio JUANEDA MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS
SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ BOSCH, el senyor Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora
Laura ANGLADA SEARA, la senyora Noemí CAMPS VILLALONGA, la senyora Maria Alexandra
MOLL TALTAVULL, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS, el senyor Joan SALORD
JUSTO, la senyora Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA
MORENO, el senyor Sebastià SERVERA MOLL, la senyora María Asunción PONS FULLANA,
el senyor Juan David BENEJAM ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, el
senyor Adolfo VILAFRANCA FLORIT, el senyor Juan CARRASCO DOMINGO i el senyor Diego
PONS PONS; i una (1) abstenció de vot (UPCM): la del senyor José Felipe NEGRETE
CABALLERO.
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6. Proposta d’aprovar l’expedient de contractació de la concessió del servei públic de la
piscina municipal coberta (inclou la sala de condicionament físic), i de docència
d’activitats aquàtiques de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per procediment obert,
tramitació ordinària, oferta més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació (expedient
2018/013594) (https://vimeo.com/337449545#t=14m59s)
La Comissió Informativa Socioeducativa, en sessió extraordinària celebrada el dia 10 de maig de
2019, va dictaminar la proposta de l’Àrea d’Organització i Seguretat Ciutadana (Serveis Jurídics)
de dia 10 de maig de 2019 amb tres vots a favor (PSM: 2 i PSOE: 1); i amb tres reserves de vot
(PP: 2 i GxC: 1). Aquesta proposta va ser objecte de modificació posterior.
El senyor Juaneda Mercadal, regidor delegat, dóna compte de la proposta modificada de dia 13
de maig de 2019 i que diu:
«ASSUMPTE: APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ
DEL SERVEI PÚBLIC DE LA PISCINA COBERTA I ACTIVITATS AQUÀTIQUES DE
L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA, PER PROCEDIMENT OBERT,
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, OFERTA MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS
D'ADJUDICACIÓ.
Atès que, en data del 30-05-2018, la Junta de Govern local va acordar aprovar la segona i última
pròrroga del contracte de gestió del servei públic municipal de piscina coberta i docència
d'activitats aquàtiques a Ciutadella de Menorca, formalitzat amb l'empresa «MENBIOS SL» (B57419426), la vigència del qual finalitzarà el 31-10-2019 (exp. admin 001396/2018);
Atès que, en data del 30-01-2019, la tècnica municipal d'Esports va emetre informe tècnic sobre
la necessitat de redactar i aprovar un nou plec de condicions administratives i tècniques per a
una nova concessió administrativa del Servei Públic Municipal de Piscina Coberta, basant-se en
els motius següents:
“(…) En primer lloc, que la segona pròrroga està aprovada pel període d’un any comprès entre l’1-11-2018 i
el 31-10-2019, ambdós inclosos; per la qual cosa a partir de dia 1-11-2019 el Servei Públic Municipal de
Piscina Coberta i Docència d’Activitats Aquàtiques a Ciutadella de Menorca quedarà sense concessió.
En segon lloc, que és necessària la gestió per empresa externa del Servei Públic Municipal de Piscina
Coberta i Docència d’Activitats Aquàtiques a Ciutadella de Menorca en tant que aquest ajuntament no
disposa dels mitjans humans necessaris per fer-se’n càrrec.
En tercer lloc, que el Servei Públic Municipal de Piscina Coberta i Docència d’Activitats Aquàtiques a
Ciutadella de Menorca es tracta d'un servei demandat per la població de totes les edats i disposa de
bastants usuaris de les instal·lacions.
En quart lloc, que el nou concurs s’ha de publicar i adjudicar dins uns terminis que permeti al nou
concessionari assumir, completament, la gestió del Servei Públic Municipal de Piscina Coberta i Docència
d’Activitats Aquàtiques a Ciutadella de Menorca a partir de dia 1 de novembre de 2019.(...)”;

Atès que, en data del 14-02-2019, per part d’aquest servei jurídic municipal es va emetre informe
jurídic sobre la sol·licitud de documentació a l'actual contractista de la documentació relativa al
personal amb dret a ser subrogat, en fase de traspàs d'empreses;
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Atès que, en data del 15-02-2019, mitjançant resolució de l'Àrea d'Organització i Seguretat
ciutadana núm. 2019/LD3002/0000411, es va resoldre el següent:
“(…) Primer. Requerir l'actual empresa contractista «MENBIOS SL» (B-57419426) perquè en el termini de
10 dies hàbils, a partir del següent a la recepció de la notificació, presenti telemàticament i mitjançant
carpeta ciutadana la documentació següent:
1. Llista del personal objecte de subrogació i en la qual s'haurà d'indicar expressament la informació
següent:
- El conveni col·lectiu d'aplicació.
- La categoria, el tipus de contracte, la jornada, la data d'antiguitat, el venciment del contracte, el salari brut
anual de cada treballador al qual afecti la subrogació.
- Tots els pactes en vigor aplicables als treballadors als quals afecti la subrogació
2. Còpia del contracte laboral de cada treballador al qual afecti la subrogació.
3. Còpia del TC1 i del TC2 de cada treballador al qual afecti la subrogació.
Segon. Notificar-ho a l'empresa «MENBIOS SL» (...)”;

La resolució esmentada es va tenir per notificada a l'actual contractista en data del 26-02-2019,
re GS-2019-004116;
Atès que, en data del 6-05-2019, re GE/008096/2019, l'empresa contractista «MENBIOS SL» va
presentar la documentació requerida;
Atès que, en data del 3-05-2019, l'enginyer industrial municipal va subscriure l'Avantprojecte
d’inversions de piscina municipal Tita Llorens de data de l’abril de 2019, en virtut del qual es
regulen les inversions en matèria d'obra i instal·lacions que s'hauran de dur a terme pel
concessionari a l'inici de la concessió i en el marc de la nova contractació de la concessió del
Servei de Piscina Municipal Coberta i d'Activitats Aquàtiques a tramitar. Si bé, l’avantprojecte
esmentat ha estat modificat en data del 13-05-2019 respecte del quadre d'amortitzacions,
essent aquest últim document el definitiu;
Les inversions previstes consisteixen bàsicament en la renovació de les instal·lacions tèrmiques
de climatització, producció d’aigua calenta sanitària i de qualitat de l’aire interior per tal que
s’ajusti a la normativa sectorial actual, una millora de l’eficiència energètica de la instal·lació, una
millora dels sistemes de depuració i la renovació del paviment dels vestuaris, del passadís
d’accés a aquests i d’algunes zones de bany per tal d’intentar donar compliment al DB-SUA del
codi tècnic de l’edificació, pressupostades en un import màxim de 605.000 € (IVA inclòs), una
previsió de finançament (interessos) de 77.756,34 € i amb un període d'amortització de 8 anys;
Atès que, en data del 3-05-2019, la tècnica municipal d'Esports va emetre informe sobre la nodivisió en lots de l'objecte del contracte basant-se en els motius següents:
“(…) 2.- La Piscina Municipal Coberta com a servei públic prestat amb béns de domini públic, i destinat
essencialment als fins particulars de la natació, a l’ensenyament d’aquesta activitat, l’esbarjo i la cultura
esportiva en general, i qualsevol altra activitat de caràcter lúdic i esportiu que estigui relacionada amb la
natació en particular i amb l’esport i el lleure en general. Dins aquest marc s’inclouen:
- Els servei de natació lliure de la instal·lació: abonats de piscina, abonats de prèmium i entrades lliures.
- El servei d'ús lliure de la sala de condicionament físic.
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- Els programes de docència de les activitats aquàtiques (natació terapèutica de les Escoles Esportives
Municipals, natació terapèutica dels centres escolars, natació de competició i el programa de les Escoles
Esportives Municipals d'activitats aquàtiques).
Tots aquests serveis i programes requereixen recursos similars en els àmbits de personal, instal·lacions,
equipament, materials..., així com de planificació dels serveis i programes d’activitats, d’acord amb unes
directrius tècniques.
Vist açò, entenem que la divisió en lots de l’objecte del contracte no seria viable en l’àmbit tècnic i de gestió,
i, per tant, la divisió en lots dificultaria la correcta execució del contracte.(...)”;

Atès que, en data del 4-05-2019, la tècnica municipal d'Esports va emetre l'informe de viabilitat
econòmica i financera, el qual ha estat modificat en data del 7-05-2019 i en data del 13-05-2019,
essent el document d'aquesta última data el document definitiu;
Atès que, en data del 6-05-2019, el regidor delegat d'Esports va emetre providència d'inici
mitjançant la qual va disposar el següent:
“(…) PRIMER. Que, per la unitat de contractació, s'iniciïn els tràmits necessaris per a la contractació de la
concessió del Servei de la Piscina Coberta, que inclou la sala de condicionament físic, i d'activitats
aquàtiques de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.
SEGON. Que, pels Serveis Jurídics Municipals de l'Àrea de Contractació, s'emeti informe de necessitat
sobre la contractació de la concessió assenyalada, tot indicant l'òrgan de contractació que haurà d'adoptar
la resolució d'inici dels tràmits necessaris per a la contractació del servei assenyalat i els tràmits a seguir.
TERCER. Que, per la tècnica d'Esports, s'emeti el plec de clàusules tècniques que hauran de regir la
contractació de la concessió del Servei de Piscina Coberta, que inclou la sala de condicionament físic i
d'activitats aquàtiques de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.
QUART. Que es proposen com uns dels requisits de solvència tècnica exigibles en la nova licitació el
compliment de la norma de qualitat i de medi ambient els següents:
- UNE-EN ISO 14001:2015 (sistema de gestió ambiental)
- UNE-EN ISO 9000:2015 (sistema de gestió qualitat)(...)”;

Atès que consta incorporat a l'expedient el Reglament d'ús del Servei Públic de Piscina Coberta
Municipal de Ciutadella i docència d'activitats aquàtiques que va ser aprovat definitivament pel
Ple de la corporació i publicat al BOIB núm. 134 del 28-09-2013, el qual regula el règim jurídic
del Servei de Piscina Coberta Municipal de Ciutadella i docència d'activitats aquàtiques com a
servei públic gestionat directament per l'Ajuntament o de forma indirecta per tercer, determina
l'abast de les prestacions en favor dels administrats, etc.;
Atès que, en data del 7-05-2019, el Servei Jurídic Municipal va emetre informe jurídic sobre les
competències municipals i els fins institucionals respecte de la necessitat de contractació de la
concessió del servei públic assenyalat, de procediment i determinació de l'òrgan competent;
Atès que, en data de 7-05-2019, va ser emesa la resolució de l'Àrea d'Organització i Seguretat
Ciutadana, núm. 2019/LD3002/0000890 mitjançant la qual es va resoldre el següent:
«(...) PRIMER. Declarar necessària la contractació de la concessió del Servei Públic de la Piscina Municipal
Coberta, inclou sala de condicionament físic, i d'activitats aquàtiques de l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca, pels motius assenyalats en l'informe tècnic de data del 30-01-2019 i en el cos de la present
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resolució, i d’acord amb les termes previstos en l’article 28.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
SEGON. Iniciar l'expedient per a la contractació de la concessió del Servei Públic de la Piscina Municipal
Coberta, inclou sala de condicionament físic i d'activitats aquàtiques de l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca.
TERCER. No dividir en lots l'objecte de contracte pel motiu de no resultar viable en l’àmbit tècnic i de
gestió, i, per tant, la divisió en lots dificultaria la correcta execució del contracte, d'acord amb l'informe emès
per la tècnica d'Esports de data del 3-05-2019.
QUART. Requerir els òrgans i les unitats administratives i tècniques municipals als quals pertoqui la
realització de totes les tasques necessàries per a l’aprovació de l’expedient de contractació, tot de
conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
CINQUÈ. Que es redacti i s’incorpori al present expedient pel Servei Jurídic Municipal la proposta de plecs
de clàusules administratives particulars; i per la tècnica d'Esports, el Plec de condicions tècniques
particulars que hauran de regir la licitació, a tramitar per procediment obert, tramitació ordinària; i que per la
Secretaria de la Corporació s’emeti informe, a l’empara de la disposició addicional tercera de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
SISÈ. Que, per Intervenció, s’emeti certificat d’existència de crèdit o document que legalment el
substitueixi, i efectuï la fiscalització prèvia del present expedient de contractació en els termes previstos en
la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.
SETÈ. Que s’emeti autorització de la despesa per l’autoritat competent en cas d’haver-hi normes de
desconcentració o quan l’acte de delegació així ho estableixi, excepte que l’esmentada competència estigui
delegada en Junta de Govern, l’autorització de la qual s’adoptarà en el mateix acte d’aprovació de
l’expedient de contractació.
VUITÈ. Publicar la present resolució al perfil del contractant de l’òrgan de contractació, a l’empara de
l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. (...)»;

Atès que consta incorporat a l'expedient la proposta de Plec de clàusules administratives
particulars, emesa pel servei jurídic municipal i la secretària de la corporació en data del maig
del 2019;
Atès que consta incorporat a l'expedient el Plec de condicions tècniques particulars, emès per la
tècnica d'Esports en data del 13 de maig del 2019;
Atès que consta incorporat al present expedient document de retenció de crèdit per import
corresponent a la despesa que comporta la present contractació relativa a l'ajut d'explotació del
servei i l'ajut d'obres i instal·lacions en l'exercici pressupostari 2019 i amb càrrec a la partida
núm. 341.227.99 del vigent pressupost municipal;
Vist l'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
«LCSP»); les entitats del sector públic no poden subscriure altres contractes que aquells que
siguin necessaris per al compliment i realització dels seus fins institucionals; a aquest efecte, la
naturalesa i l’extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat,
així com la idoneïtat del seu objecte i el contingut per a satisfer-les, quan s'adjudiqui per un
procediment obert, restringit o negociat sense publicitat, han de ser determinades amb precisió,
deixant constància en la documentació preparatòria, abans d'iniciar el procediment encaminat a
la seva adjudicació;
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Vists els següents articles respecte dels fins institucionals i les competències municipals:
- L'article 25.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, determina que el
municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les
comunitats autònomes, en les matèries següents: l) Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i
d'ocupació del temps lliure.
- L'article 26.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, determina que els
municipis hauran de prestar, en tot cas, els serveis següents: c) En els municipis amb població superior a
20.000 habitants, a més: protecció civil, avaluació i informació de situacions de necessitats social i l'atenció
immediata a persones en situació o risc d'exclusió social, prevenció i extinció d'incendis i instal·lacions
esportives d'ús públic.
- L'article 29.2.y) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
determina que els municipis de les Illes Balears, en el marc de les lleis, tenen en tot cas competències
pròpies en les matèries següents: y) Regulació i gestió dels equipaments esportius i d'oci i promoció
d'activitats.
- L'article 12.a) i f) de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, determina que
correspon als ajuntaments de les Illes Balears: a) Executar els programes de desenvolupament i foment de
l'activitat físic-esportiva; f) Organitzar i promoure esdeveniments esportius;

En conseqüència, queda justificada la necessitat de contractar la concessió del Servei Públic
Municipal de Piscina Coberta i Activitats Aquàtiques de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca,
per tal de poder garantir el compliment de les obligacions legalment establertes;
Vist l'article 99.3 LCSP, en el qual es determina que sempre que la naturalesa o l'objecte del
contracte ho permetin, s'ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves
parts mitjançant la seva divisió en lots, podent-se reservar lots de conformitat amb el que
disposa la disposició addicional quarta. No obstant açò, l'òrgan de contractació pot no dividir en
lots l'objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids, que s'han de justificar degudament en
l'expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d'obres;
Atès que, atenent a l'objecte del contracte, la realització independent de les prestacions
compreses en aquest dificultaria la correcta execució del contracte, d'acord amb l'informe emès
per la tècnica d'Esports de data del 3-05-2019;
Atès que, vistes les característiques de l'objecte del contracte, es considera que el procediment
més adequat és el procediment obert, la tramitació ordinària, l’oferta més avantatjosa, diversos
criteris d'adjudicació;
Vists els articles 116, 117, 131, 284 i 285 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic;
Vist l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, el Ple podrà
delegar l’exercici de les seves atribucions conferides per llei a Alcaldia; per la qual cosa, es
considera necessari per tal de donar agilitat a la tramitació i ateses les pròximes eleccions
municipals la delegació en alcaldia de l’exercici de les competències com a òrgan de
contractació de la present licitació; i s’haurà d’estar a l’efecte d’allò regulat en l’article 9 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i l’article 216 del Reial decret
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2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic entitats locals;
Vista la Disposició addicional segona, apartat 2, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, l'òrgan competent per a la contractació serà el Ple de la corporació;
Examinats la documentació i els informes que obren en el present expedient, a l'empara de la
Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, amb la prèvia emissió d'informe favorable d'intervenció i del Servei Jurídic Municipal, al
Ple de la corporació, PROPÒS:
PRIMER. Aprovar l'estudi de viabilitat econòmica i financera de data del 13 de maig de 2019,
redactat per la tècnica d'Esports i que consta incorporat a l'expedient.
SEGON. Aprovar l'avantprojecte d'inversions de la Piscina Municipal Tita Llorens, de data de
l’abril del 2019, redactat per l'enginyer industrial municipal i subscrit en data del 13-05-2019.
TERCER. Declarar necessària la contractació de la concessió del servei públic de la Piscina
Municipal Coberta, inclou la sala de condicionament físic i de docència d'activitats aquàtiques de
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, pels motius assenyalats en l'informe tècnic de data del
30-01-2019, en l'informe jurídic de data del 7-05-2019 i pels motius relacionats en el cos de la
present resolució, i d’acord amb les termes previstos en l’article 28.1 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
QUART. Aprovar l'expedient de contractació de la concessió del Servei Públic de la Piscina
Municipal Coberta, que inclou sala de condicionament físic i de docència d'activitats aquàtiques
de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per procediment obert, tramitació ordinària, oferta
més avantatjosa i diversos criteris d'adjudicació.
CINQUÈ. No dividir en lots l'objecte de contracte pel motiu de no resultar viable en l’àmbit tècnic
i de gestió, i, per tant, la divisió en lots dificultaria la correcta execució del contracte, d'acord amb
l'informe emès per la tècnica d'Esports de data del 3-05-2019.
SISÈ. Autoritzar la despesa per l'import corresponent a la despesa que comporta la present
contractació respecte de l'ajut d'explotació de la concessió i l’ajut de l'obra i instal·lació en
l'exercici pressupostari 2019, i amb càrrec a la partida núm. 341.227.99 del vigent pressupost
municipal per a l'exercici 2019, i alhora que s'adopta el compromís de dotar en els pressupostos
futurs de l'import necessari per fer front a les despeses d'inversió previstes en el contracte.
SETÈ. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i el Plec de condicions
tècniques que regiran la contractació de la concessió del servei públic de la Piscina Municipal
Coberta, inclou sala de condicionament físic i de docència d'activitats aquàtiques de l'Ajuntament
de Ciutadella de Menorca, per procediment obert, tramitació ordinària, oferta més avantatjosa i
diversos criteris d'adjudicació.
VUITÈ. Aprovar les tarifes a abonar pels usuaris del Servei Públic de Piscina Municipal Coberta i
Docència d'Activitats Aquàtiques (inclou sala de condicionament físic), que conten relacionades
en l'Annex núm. 4: Llista de tarifes del Plec de condicions tècniques.
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NOVÈ. Publicar l'anunci de la licitació en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació,
perquè durant el termini de VINT-I-SIS (26) dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la
publicació de l'anunci de la licitació en el perfil esmentat del contractant es puguin presentar
proposicions.
DESÈ. Delegar en l'Alcaldia l’exercici de les seves atribucions com a òrgan de contractació de la
present licitació per a la contractació de la concessió del Servei Públic de la Piscina Municipal
Coberta, inclou sala de condicionament físic i de docència d'activitats aquàtiques de l'Ajuntament
de Ciutadella de Menorca, amb motiu de les pròximes eleccions municipals, i a fi i efecte
d'agilitzar la tramitació a l'empara de l'article 22.4 i 22.2q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de bases de règim local, amb relació a la Disposició addicional 2a de la Llei 9/2017
de contractes del sector públic.
ONZÈ. Publicar l’acord anterior de delegació de competències al Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Intervencions
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/337449545#t=26m17s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/337449545#t=28m23s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/337449545#t=31m25s)
Intervé el senyor Juaneda Mercadal (https://vimeo.com/337449545#t=34m10s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/337449545#t=40m32s)
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/337449545#t=42m32s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/337449545#t=46m13s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/337449545#t=47m35s)
Intervé el senyor Juaneda Mercadal (https://vimeo.com/337449545#t=48m23s)
Acord
Se sotmet la proposta a votació, que S’APROVA per nou (9) vots a favor (6 PSM i 3 PSOE):
els de la Senyora Alcaldessa, Joana Maria Gomila Lluch, el senyor José Antonio JUANEDA
MERCADAL, la senyora Marta MARQUÈS SEGUÍ, el senyor José LÓPEZ BOSCH, el senyor
Oriol BARADAD BALDOMÀ, la senyora Laura ANGLADA SEARA, la senyora Noemí CAMPS
VILLALONGA, la senyora Maria Gràcia MERCADAL MARQUÈS i el senyor Joan SALORD
JUSTO; i onze (11) abstencions de vot (3 GxC, 1 PSOE, 5 PP, 1 UPCM i 1 del regidor noadscrit): les de la senyora Natividad Isidora BENEJAM BAGUR, el senyor Sergio SERVERA
MORENO, el senyor Sebastià SERVERA MOLL, la senyora Maria Alexandra MOLL TALTAVULL,
els de la senyora María Asunción PONS FULLANA, el senyor Juan David BENEJAM
ESCANELLAS, la senyora Raquel PERICÁS NEGRETE, el senyor Adolfo VILAFRANCA
FLORIT, el senyor Juan CARRASCO DOMINGO, el senyor José Felipe NEGRETE
CABALLERO i el senyor Diego PONS PONS.
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7. Precs i preguntes (https://vimeo.com/337449545#t=51m44s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/337449545#t=51m46s)
Sol·licita que consti en acta que les preguntes que es fan al Ple per part de l’oposició han de ser
als òrgans de govern; per tant, dirigides a fer un control de la gestió de l’equip de Govern; en cap
cas a la gestió d’un grup municipal en concret. Les preguntes seran contestades perquè la
portaveu del grup municipal PSOE així ho ha decidit; però no ho veu correcte, perquè no és
propi d’un ple municipal.
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/337449545#t=53m55s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/337449545#t=54m25s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/337449545#t=55m20s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/337449545#t=55m58s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/337449545#t=56m28s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/337449545#t=57m00s)
Es dóna compte de les preguntes següents:
Preguntes (https://vimeo.com/337449545#t=57m09s)
Preguntes del Grup Municipal Popular (PP), amb registre d’entrada telemàtic 008781, de
15 de maig de 2019, que diuen:
«REFERENT AL PLA DIRECTOR DE SANT JOAN
•

En quin estat es troba la contractació de les càmeres que han de fer el compteig per al
Caragol des Born i els Jocs des Pla?

•

En quin estat es troba la contractació de personal de seguretat privada amb vista a les
festes de Sant Joan?

•

Amb quins termes s’ha modificat la contractació de personal de seguretat privada?

•

Què tenen previst fer en cas que el procediment de contractació de personal de
seguretat privada i personal auxiliar torni a quedar desert?

•

De quins efectius es disposarà per complir el Pla Director i els plans d’autoprotecció per
a les festes de Sant Joan (Policia Local, Policia Nacional, Protecció Civil i Voluntaris de
Sant Joan)?

•

Han iniciat ja les negociacions per resoldre el conflicte amb la Policia Local?
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•

Es podrà complir el que marquen el Pla Director i els plans d’autoprotecció del Caragol
des Born i dels Jocs des Pla de Sant Joan?

REFERENT AL PGOU
Una vegada va finalitzar el termini d’al·legacions a l’aprovació inicial del nou Pla General
d’Ordenació Urbana:
•

Quantes al·legacions s’hi van presentar?

•

En quin punt es troba la resolució d’aquestes al·legacions?

PREGUNTES DIRIGIDES AL GRUP MUNICIPAL DEL PSOE:
•
•
•

Quan van fer al·legacions?
Per quin motiu?
Per què van fer un vot favorable de l’aprovació inicial del PGOU si no estaven d’acord
amb el PGOU que es va dur a Ple?

REFERENT A LES OBRES QUE ES FAN A LA PLAÇA DES BORN
•

Per quin motiu no s’han fet durant els mesos d’hivern?

•

Quan està previst acabar-les?

REFERENT A LA DEMANDA PER RECLAMACIÓ DE QUANTITATS INTERPOSADA
CONTRA L’AJUNTAMENT PER INTEROVIC (organització Interprofessional de l’oví i el
caprí de carn)
•

Quin és el concepte i l’import que reclama INTEROVIC?

•

Havia reclamat Interovic aquestes quantitats amb anterioritat a l’Ajuntament?
• En cas afirmatiu, per quin motiu s’ha arribat a la reclamació judicial?

•

Per quin motiu no s’havien liquidat els imports reclamats per Interovic?

JOAN BENEJAM ESCANELLAS
Portaveu del Grup Municipal Popular
de l’Ajuntament de Ciutadella»
Intervencions a les preguntes referents
(https://vimeo.com/337449545#t=57m17s)

al

Pla

Director

de

Sant

Joan
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Intervencions
a
les
preguntes
(https://vimeo.com/337449545#t=1h06m12s)

referents

al

PGOU

El senyor Benejam Escanellas retira les preguntes dirigides al Grup Municipal del PSOE
(https://vimeo.com/337449545#t=1h06m45s)
Intervencions a les preguntes referents a les obres que es fan a la plaça des Born
(https://vimeo.com/337449545#t=1h07m34s)
Intervencions a les preguntes referents a la demanda per reclamació de quantitats
interposada contra l’Ajuntament per INTEROVIC (organització Interprofessional de l’oví i
el caprí de carn) (https://vimeo.com/337449545#t=1h08m31s)

Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/337449545#t=1h12m47s)
Intervé el senyor Juaneda Mercadal (https://vimeo.com/337449545#t=1h13m13s)
Intervé la senyora Camps Villalonga (https://vimeo.com/337449545#t=1h15m30s)
Intervé el senyor Servera Moll (https://vimeo.com/337449545#t=1h17m38s)
Intervé el senyor Benejam Escanellas (https://vimeo.com/337449545#t=1h19m35s)
Intervé el senyor Negrete Caballero (https://vimeo.com/337449545#t=1h20m44s)
Intervé el senyor Pons Pons (https://vimeo.com/337449545#t=1h22m06s)
Intervé l’alcaldessa, senyora Gomila Lluch (https://vimeo.com/337449545#t=1h25m03s)

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 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=1vCyw7tqvM7qVL1sXjw2ZkaFisCGpOLHB.

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