WEB - ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 05.07.2017

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
Identificació de la sessió:
Núm.: 25/2017
Caràcter: Ordinària
Dia: 5 de juliol de 2017
Hora: de 9.30 h a 11.30 h, en primera convocatòria
Lloc: Sala d'alcaldia d'aquestes Cases Consistorials
Assistents:
Presideix:

Sr. Josep Antoni JUANEDA MERCADAL (PSM).

Regidors i regidores:
Sr. José LÓPEZ BOSCH (PSM).
Sra. Noemí CAMPS VILLALONGA (PSOE).
Sra. Natividad BENEJAM BAGUR (GxC).
Sr. Sergio SERVERA MORENO (GxC).
Secretaria:
Interventora:

Sra. Caterina BARCELÓ MARTÍ
Sra. Elvira CAPO GARCIA

Absències:
Sr. Joana Maria GOMILA LLUCH (PSM)
Sra. Sandra MOLL TALTAVULL (PSOE)
Ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta de la sessió de Junta de Govern, que va tenir lloc en caràcter ordinari, el
dia 21 de juny del 2017.
2. Comunicacions d'alcaldia.
3. Relació de Factures 27/2017. (exp. 6662/2017).
4. Proposta de declarar desert el procediment d’adjudicació del contracte de Serveis
d’assistència tècnica per a la redacció del projecte i direcció facultativa de les obres de reforma
del teatre des Born de Ciutadella de Menorca. (exp. 7443/2016).

5. Proposta d’aprovació de la incoació de l’expedient d’imposició d'una penalitat a l'empresa
contractista "CONSTRUCCIONS OLIVES, SL" pel retard que li ha estat atribuït en l'execució
de les obres del contracte d'obres de millora del carrer Mallorca (1a fase). (exp. 6594/2017).

6. Proposta de devolució de l'aval dipositat com a garantia definitiva en les obres del projecte de
rehabilitació de Can Saura. (exp. 6389/2006).

7. Proposta de devolució de l'aval dipositat com a garantia definitiva en les obres consistents en
"Piscina municipal a l'aire lliure". (exp. 5074/2016).

8. Proposta d'aprovació inicial del projecte de xarxa de clavegueram del carrer General Morera.
(exp. 6388/2017).

9. Proposta d'aprovació de la certificació número 3 – abril 2017- en el projecte de Millora del
Carrer Mallorca 1a Fase. (exp. 6046/2017).
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10. Proposta de ratificació de la resolució número 54/2017 relativa a l'aprovació del conveni de
col·laboració entre l'Escola de Turisme de Balears i l'Ajuntament de Ciutadella per al
desenvolupament del projecte "Informadors Turístics", temporada 2017. (exp. 6628/2017).

11. Proposta d'aprovació de la liquidació trimestral que correspon a l'Ajuntament de l'aportació
ordinària sense contraprestació directa, prevista en la base d'execució 6,2. III del pressupost
del Consorci de Residus i Energia de Menorca referida al 2n trimestre del 2017. (exp.
6115/2017).

12. Proposta d'aprovació de l'abonament del/la treballador/a S.E.A.C. la quantitat corresponent en
concepte d'ajut per la formació d'acord amb el previst a l'art. 67,9 del Pacte de Funcionaris
Municipals. (exp. 4410/2017).

13. Proposta d'adjudicació del contracte menor pel servei de gestió de la Casa d'Acollida en el
municipi de Ciutadella, a l'entitat Càritas Diocesana de Menorca. (exp. 4185/2017).
Desenvolupament de la sessió:

1. Aprovació de l'acta de la sessió de Junta de Govern, que va tenir lloc en caràcter ordinari,
el dia 21 de juny del 2017.-L'alcalde accidental, demana als presents si tenen alguna cosa a
objectar contra els termes en què està redactat l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària
celebrada el dia 21 de juny de 2017, i no oposant-s'hi cap dels membres presents, la declaren
aprovada per unanimitat.
2. Comunicacions d'alcaldia.-Es dóna compte de la següent informació, sobre la qual els presents
resten assabentats.

2.1. De la Sentència número 290 de dia 12 de juny de 2017 de l'Audiència Nacional que
declara la inadmissió del recurs contenciós-administratiu promogut per l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca contra la Resolució de la Comissió Nacional dels Mercats i la
Competència de dia 16 de juliol de 2015, sobre la declaració d'entorn especial a efectes
d'entrega d'enviaments postals a la urbanització de Cala en Bosch. Procediment 467/2015.
(RE 10839 de dia 30/06/2017- exp. 8705/2015).

2.2. De la sentència número 186 de dia 20 de juny de 2017 del jutjat Contenciós
Administratiu número 3 de Palma de Mallorca , que desestima el recurs contenciósadministratiu interposat pel Sr. Antoni Torres Mascaró, contra l’acord de la Junta de Govern, de
dia 30/07/2014, en el que s’estima parcialment el recurs de reposició presentat el dia
17/06/2014, contra l’acord de la Junta de Govern de dia 30/04/2014, rectificat aquest darrer en
el sentit de denegar la llicència d'obres majors per a la legalització de l’excés d’obra executada
sobre la llicència atorgada per la reforma d’un antic bouer per albergar bestiar equí en la finca
segregada de Son Fedelich. (RE 10841 de 30/06/2017 - exp. 12629/2014)

2.3. De la Interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, de dia 26 de
juny de 2017 que acorda no tenir per preparat el recurs de cassació enfront de la Sentència
de la Sala número 179/2017 de 28 d’abril, que desestimava l'apel·lació plantejada contra la
Sentència número 288/2016 de dia 10 de juny dictada pel Jutjat Contenciós número 2 de
Palma en actuacions del PO 20/2013 seguits a instància de Pueblo Son Xoriguer S.A. contra
l’Ajuntament de Ciutadella en els que es part condemnada el consell Insular de Menorca en
demanda de responsabilitat patrimonial plantejada contra ambdues administracions. La
sentència del jutjat va desestimar el recurs contenciós. (RE 10968 de 04/07/2017 – exp.
1984/2013)
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3. Relació de Factures 27/2017. (exp. 6662/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor
delegat del Servei d’Hisenda i Gestió Tributària de dia 04/07/2017, que literalment copiada, diu:
“ASSUMPTE: Aprovació relació de factures núm. 27/2017.
INFORME: Vista la relació de factures núm. 27/2017 per un import brut de 96.348,58 € (import
líquid de 96.348,58 €).
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’Execució del pressupost d’aquest Ajuntament de
l’exercici 2017.
Per tot l'exposat qui subscriu
Aprovar l’esmentada relació de factures.“
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei Hisenda i Gestió
Tributària.
4. Proposta de declarar desert el procediment d’adjudicació del contracte de Serveis
d’assistència tècnica per a la redacció del projecte i direcció facultativa de les obres de
reforma del teatre des Born de Ciutadella de Menorca. (exp. 7443/2016).-Es dóna compte
d’una proposta de l’Alcaldessa de dia 03/07/2017, que literalment copiada, diu:
“ASSUMPTE: DECLARACIÓ DESERTA DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVIS
D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ FACULTATIVA
DE LES OBRES DE REFORMA DEL TEATRE DES BORN DE CIUTADELLA DE MENORCA.
Atès que en data 25.01.2017 la Junta de Govern local va acordar aprovar l'expedient de
contractació i disposar l'obertura del procediment d'adjudicació del contracte de serveis de
redacció del projecte d'adaptació arquitectònica, d'instal·lacions i equipament i posterior direcció
facultativa de les obres d'adequació del teatre des Born de Ciutadella de Menorca, que inclou els
corresponents plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques particulars,
a adjudicar mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i amb varis criteris d'adjudicació. El
preu estimat del contracte és de 933702,00 € (IVA exclòs).
Atès que dita licitació va ser publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 17 de data
9.02.2017.
Atès que en data 2.03.2017, mitjançant resolució de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana
núm. 000679 del 2017, es va resoldre per urgència la modificació de la redacció de la clàusula 2
del Plec de Clàusules Administratives Particulars, consistent en afegir un paràgraf sobre el dret
d'accés i consulta dels licitadors a la documentació tècnica indicada en la clàusula 6, i alhora es
va acordar ampliar el termini per a la presentació d'ofertes, essent publicat al Butlletí Oficial de les
Illes Balears núm. 28 de 7.3.2017.
Atès que en data 9.06.2017, mitjançant resolució de l'àrea d'Organització i seguretat ciutadana
núm. 001483 del 2017, es va resoldre determinar la composició de la Mesa de Contractació,
d'acord amb l'establert a l'article 21.2 del Real Decret 817/2009, que desplega parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre.
Atès que en data 14.06.2017, la presidenta de la mesa convoca als seus membres pel dia
28.06.2017 a les 12:00 a la sala de juntes de l'ajuntament per a l'obertura del sobre 1
(documentació general), i seguidament de no haver-hi deficiències, per a l'obertura del sobre 3
(Proposició tècnica).
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Atès que en data 26.06.2017, mitjançant resolució de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana
núm. 001590 del 2017, es va resoldre modificar la composició de la mesa de contractació.
Atès que en data 28.06.2017, a les 12:00 hores, es constitueix la mesa de contractació i es
comprova que s'ha presentat, dins del termini corresponent una única oferta que és la següent:
1- D.E.M., registre d'entrada núm. 004561 de data 20.03.2017.
A continuació, la presidenta ordena l'obertura del sobre 1, que conté la documentació
administrativa general, comprovant-ne que la documentació aportada pel licitador és correcte i
seguidament es procedeix a l'obertura del sobre 3 (proposició tècnica), i un cop revisada aquesta
documentació la mesa de contractació conclou el següent:
«(...) Es comprova que el sobre núm. 3 no conté en el seu interior tota la documentació
requerida en el Plec, concretament pel que fa als plànols així com la declaració jurada amb el
nombre i número de membres, la seva titulació i disciplines de l'equip tècnic adscrit al
contracte.
Per altra banda, i en base a tot l'exposat anteriorment, els membres de la Mesa consideren
que a la memòria presentada li manca concreció en les propostes de solucions i, així mateix,
el pressupost presentat no concreta tampoc les actuacions a realitzar, i en conseqüència, el
seu cost.
En base a tot l'anterior, la Mesa de contractació acorda elevar a la Junta de Govern la següent
PROPOSTA:
PRIMER. Declarar exclòs al/a la Sr./Sra. D.E.M. del procediment d'adjudicació del contracte de
serveis d'assistència tècnica per a la redacció del projecte i direcció facultativa de les obres de
reforma del teatre des Born de Ciutadella de Menorca.
SEGON. Declarar desert el procediment d'adjudicació del contracte de serveis d'assistència
tècnica per a la redacció del projecte i direcció facultativa de les obres de reforma del teatre
des Born de Ciutadella de Menorca. (...)».
Atès el decret d'alcaldia núm. 000161 del 2015 de delegació de competències a la Junta de
Govern local.
Examinada la documentació que obra en el present expedient, fent ús de les facultats que m'han
estat legalment conferides a l'empara de la Disposició addicional segona del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, a la Junta de Govern Local, PROPÒS:
PRIMER. Declarar exclòs al/a la Sr./Sra. D.E.M. del procediment d'adjudicació del contracte de
serveis d'assistència tècnica per a la redacció del projecte i direcció facultativa de les obres de
reforma del teatre des Born de Ciutadella de Menorca, pel fet de no contenir el sobre 3 tota la
documentació requerida en el Plec: concretament pel que fa als plànols així com la declaració
jurada amb el nombre i número de membres, la seva titulació i disciplines de l'equip tècnic adscrit
al contracte.
SEGON. Declarar desert el procediment d'adjudicació del contracte de serveis d'assistència
tècnica per a la redacció del projecte i direcció facultativa de les obres de reforma del teatre des
Born de Ciutadella de Menorca.
TERCER. Notificar-ho al/a la Sr./Sra. D.E.M.
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QUART. Inserir el present acord en el perfil del contractant de la seu electrònica municipal.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de l'Alcaldessa.

5. Proposta d’aprovació de la incoació de l’expedient d’imposició d'una penalitat a l'empresa
contractista "CONSTRUCCIONS OLIVES, SL" pel retard que li ha estat atribuït en l'execució
de les obres del contracte d'obres de millora del carrer Mallorca (1a fase). (exp. 6594/2017).Es dóna compte d’una proposta del regidor d’Alcaldia de dia 30/06/2017, que literalment copiada,
diu:
“ASSUMPTE: PENALITZACIÓ A L'EMPRESA CONTRACTISTA «CONSTRUCCIONS OLIVES,
SL» PEL RETARD DE 23 DIES NATURALS QUE LI HA ESTAT ATRIBUÏT EN L'EXECUCIÓ DE
LES OBRES DEL CONTRACTE D'OBRES DE MILLORA DEL CARRER MALLORCA (1a FASE)
DE CIUTADELLA DE MENORCA.
Atès que en data 28.12.2016, la Junta de govern local va acordar adjudicar el contracte d'obres
de millora del carrer Mallorca, 1a fase, de Ciutadella de Menorca, a l'entitat «CONSTRUCCIONES
OLIVES, SL» (B07159676), per un import de 258.400 € (IVA exclòs) i per un període d'execució
de 4 mesos, a comptar des del dia de la formalització de l'acta de comprovació del replanteig.
Atès que en data 3.01.2017, l'ajuntament de Ciutadella de Menorca i l'empresa adjudicatària van
procedir a la formalització del contracte d'obres de millora del C/Mallorca 1a fase, i en data
6.02.2017, el director d'obra i tècnic municipal junt amb el representant de l'empresa contractista
procedeixen a la formalització de l'acta de comprovació del replanteig.
Atès que en data 9.05.2017, el director d'obra i l'enginyer tècnic d'obra pública municipals emeten
informe sobre el retard en l'execució de les obres assenyalades, en quina part bastant diu:
«(...) Atès que les obres de “Millora del carrer Mallorca (1ª Fase)” tenen un termini
d’execució de quatre mesos, tenint en compte que les obres van començar el dia 06 de
febrer de 2017, les obres han d’estar acabades el dia 06 de juny de 2017.
Atès que a dia 08 de maig de 2017, havent passat tres mesos, l’estat d’execució de les obres
és el següent:
(...)
Vist que la demora en el compliment dels terminis parcials d’execució posa de manifest que
les obres no es finalitzaran en el plaç estipulat al contracte d’obres.
Atès que el retràs de l’obra cada dia augmenta, tot i que s’ha demanat diverses vegades al
Contractista que hi posi més mitjans humans per acabar l’obra en el temps establert, no
obstant, aquest augment no s’ha produït.
Atès l’article 28, apartat 2, del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) que
estableix que el Contractista està obligat al compliment del termini d’execució del contracte
que en aquest cas és de quatre mesos.
Atès l’article 31, apartat 1, del PCAP que estableix que es poden imposar penalitzacions per
l’incompliment dels terminis parcials o quan la demora en el compliment d’aquests faci
preveure raonablement la impossiblitat del compliment del termini total del contracte (art. 212.6
del Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre, Text refós de la Llei de contractes del sector
públic-TRLCSP-: “L´Administració té la mateixa facultat a què es refereix l´apartat anterior
respecte l´incompliment per part del contractista dels terminis parcials, quan s´hagi previst en
el plec de clàusules administratives particulars o quan la demora en el compliment d´aquells
faci presumir raonablement la impossibilitat de cumplir el termini total”).
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L’art. 212.4 de TRLCSP estableix el següent: “Quan el contractista per causes imputables a ell
mateix hagi incorregut en demora respecte al compliment del termini total, l’Administració pot
optar indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en
la proporció de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte”.En el nostre cas
corresponen 62,53 €/dia retràs. (...)».
Atès que en data 26.05.2017, rs GS/2017/009013, es notifica a l'empresa contractista la resolució
de l'àrea d'organització i Seguretat Ciutadana núm. 001291 de data 19.05.2017, mitjançant la qual
es resol el següent:
«(...) PRIMER. Concedir a l'empresa contractista «CONSTRUCCIONES OLIVES, SL»
(B07159676) un termini d'audiència de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a la recepció
de la present notificació, per què manifesti el que consideri oportú respecte del retard en
l'execució dels terminis parcials de les obres del carrer Mallorca (1a fase) de Ciutadella de
Menorca que podrien donar lloc a l'incompliment del termini total del contracte, tal com ha
manifestat el director de les obres municipal en el seu informe de data 9.05.2017 que es
transcriu en el cos de la present resolució.
Significant-li que l'incompliment dels terminis parcials o quan la demora en el compliment
d'aquests faci preveure raonablement la impossibilitat del compliment del termini total de les
obres imputable al contractista, comporta l'aplicació de la corresponent penalització a raó de
62,53 €/dia retard, de conformitat amb el Plec de clàusules administratives particulars que
regeixen la licitació i amb el TRLCSP.
SEGON. Requerir a l'empresa contractista per què en el termini de 10 dies hàbils, a comptar
des del següent a la recepció de la present notificació, comuniqui per escrit a la direcció de
l'obra la data prevista per a la terminació de l'execució del contracte de les obres del carrer
Mallorca (1a Fase) de Ciutadella de Menorca, a efectes de què es pugui programar i realitzar
la seva recepció. Tot recordant que les obres han d'estar finalitzades a data 6.06.2017(...)».
Atès que en data 6.06.2017, re GE/009426/2017, l'empresa «CONSTRUCCIONS OLIVES, SL»
presenta escrit sobre les causes del retard de l'execució de les obres.
Atès que en data 20.06.2017, pel servei jurídic municipal s'emet informe en el qual conclou el
següent:
«(...) En conseqüència, de conformitat amb la part fàctica i jurídica del present escrit, qui
subscriu considera necessari que per la direcció facultativa de les obres, s'emeti informe sobre
allò manifestat per l'empresa contractista «CONSTRUCCIONES OLIVES, SL» en l'escrit
presentat en data 6.06.2017, re GE/009426/2017 i en data 16.05.2017, re GE/008195/2017, i
informi sobre si el retard en l'execució de les obres és atribuïble o no a dita empresa, i quin
termini seria necessari per la finalització de les obres (...)».
Atès que en data 21.06.2017, per la direcció facultativa de l'obra s'emet informe en quina part
bastant diu el següent:
«(...) 1-2. Per a la realització de les obres de col.locació del tub de 400 mm de clavegueram, i
la construcció de la càmara de formigó armat per connectar el pluvial a la rotonda de la Platja
Gran es pot considerar un retard d’una setmana no imputable al Contractista.
3. El temps dedicat a la sobre-excavació realitzada a la rotonda no es justifica, l’excavació
prevista en projecte és sobre roca dura, i en aquell indret gran part del terreny era reblert
compactat, més fàcil d’excavar.
4. Quant a l’afectació de l’obra degut al trànsit, es considera un retard addicional d’una
setmana no imputable al Contractista5. L’augment de la superfície de vorera a enrajolar, es considera un retard addicional d’una
setmana no imputable al Contractista.
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6. S’entén que en una obra d’aquesta magnitut, la instal.lació de 120 metres de tuberia de
diàmetre 110 mm addicionals per aigua potable a un tram de vorera on s’han d’instal.lar altres
serveis, no és significatiu per justificar cap retard.
7. La realització de 245 metres de rasa i col.locació de 6 tubs de 40 mm, dins prisma de
formigó, per a la xarxa de fibra òptica del Consell Insular de Menorca, consideram que ha estat
un benefici i no un inconvenient per a l’optimització del temps d’execució, atès que realitzar
l’obra sense afectar la fibra òptica que ja es trobava instal.lada hagués estat molt més laboriós.
La facilitat donada pel Consell Insular, per demolir la seva xarxa de fibra òptica i restaurar-la
juntament amb la resta de serveis prevists ha estat una condició que podria haver propiciat un
estalvi de temps.
8. La xarxa de telefònica ja estava prevista al projecte, no es pot justificar cap retard.
9. Les connexions de pluvials particulars també es troben previstes al projecte i no es pot
justificar cap retard. Per tant, la Direcció Facultativa de les obres considera que el retard total
imputable a l’Administració és de tres (3) setmanes, per la qual cosa l’obra hauria d’estar
finalitzada el proper dia 27.06.2017.
Ara bé, en el darrer escrit remès pel Contractista, via correu electrònic, en data 20.06.2017,
proposa un nou calendari per a la finalització de les obres del carrer Mallorca (1ª fase), fixant
l’obertura del carrer al tràfic pel dia 20.07.2017.
Tenint en compte aquesta data, dia 20.07.2017, el retard imputable al Contractista és de
23 dies naturals. L’Ajuntament haurà d’atorgar una pròrroga per poder finalitzar l’obra el
dia 20.07.2017(...)».
Atès que en data 27.06.2017 pels serveis jurídics municipals s'ha emès informe favorable a la
penalització del retard en l'execució de les obres atribuït a l'empresa contractista, en el sentit que
segueix:
«(...) Per altra banda, qui subscriu informa favorablement la imposició d'una penalitat a
l'empresa contractista per un import total de 1.438,19 €, amb motiu del retard de les obres en
23 dies que li ha estat imputat. Significant que dit import es farà efectiu mitjançant deducció de
les quantitats que en concepte de pagament total o parcial s'hagin d'abonar al contractista o bé
sobre la garantia definitiva, de no poder-se deduir de dites certificacions (...)».
Vist l'article 230 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant «TRLCSP»), les obres s'executaran
amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el Plec de clàusules administratives
particulars i al projecte que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en
interpretació tècnica d'aquest donin al contractista el director facultatiu de les obres i, en el seu
cas, el responsable del contracte, en els àmbits de la seva respectiva competència.
Vista la clàusula 8.1 del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen la licitació, el
termini d'execució total de les obres i, si escau, els terminis parcials són els que s'indiquen en la
lletra C del quadre de característiques del contracte, de conformitat amb el programa de treball
que conté el projecte d'obra aprovat per l'òrgan de contractació. Aquest termini és indicatiu i podrà
ser modificat com a conseqüència de la licitació(...)».
Vista la clàusula 28.2 dels Plecs de clàusules administratives particulars, el contractista està
obligat a complir el termini d'execució del contracte en els termes previstos en la clàusula 8
d'aquest Plec.
Vista clàusula 31.1 i 31.2 del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el
contracte, quan el contractista, per causes imputables a aquest, hagi incorregut en demora
respecte del compliment del termini total del contracte, l'Administració podrà optar indistintament,
per la resolució del contracte, amb pèrdua, si escau, de la garantia constituïda, o per la imposició
de les penalitats que s'hagin establert en la lletra S del quadre de característiques del contracte.
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Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5% del preu del contracte,
l'òrgan de contractació estarà facultats per resoldre'l o per acordar-ne la continuïtat de l'execució
amb imposició de noves penalitats. Aquesta mateixa facultat tindrà l'administració respecte de
l'incompliment del contractista dels terminis parcials o quan la demora en el compliment d'aquests
faci preveure raonablement la impossibilitat del compliment del termini total. La imposició de
penalitats no exclou la indemnització a què pugui tenir dret l'Administració pels danys i perjudicis
ocasionats pel retard imputable al contractista.
Per altra banda, la imposició de penalitats davant la concurrència dels casos assenyalats
consistirà en, la imposició de penalitats diàries en la proporció de 0,20 euros per cada 1.000 € de
preu del contracte. I cada vegada que les penalitats per demora abastin un múltiple del 5% del
preu del contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució del mateix o
acordar la continuïtat de la seva execució amb la imposició de noves penalitats, de conformitat
amb l'article 212, apartats 4 a 6 del TRLCSP.
Atès que en l'informe tècnic emès en data 9.05.2017, manifesta que el retard en l'execució de les
obres podrà ser penalitzable econòmicament per un import de 62,53 €/dia de retard.
Vist l'article 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, Iniciats els procediments, i immediatament abans de redactar la
proposta de resolució, es posarà de manifest als interessats o, en el seu cas, als seus
representants, pel que es tindran en compte les limitacions previstes en el seu cas en la Llei
19/2013, de 9 de desembre. Els interessats, en un termini no inferior a deu dies ni superior a
quinze, podran al·legar i presentar els documents i justificacions que estimin pertinents.
Atès que en data 26.05.2017, rs GS/2017/009013, es notifica a l'empresa contractista la resolució
de l'àrea d'organització i Seguretat Ciutadana núm. 001291 de data 19.05.2017, mitjançant la qual
s''advertia a l'empresa contractista que el retard en l'execució de les obres serà penalitzable a raó
de 62,53€/dia de retard, concedint-li un període d'audiència de 10 dies hàbils.
Vist l'article 212.8 del TRLCSP, les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació,
adoptat a proposta del responsable del contracte si s'hagués designat, que serà immediatament
executiu i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament
total o parcial, s'hagin d'abonar al contractista o sobre la garantia que, en el seu cas, s'hagués
constituït, quan no pugui deduir-se de les mencionades certificacions.
Vista la proposta d'alcaldia de data 29 de maig de 2017, en la que proposa «Remetre el present
expedient a la unitat de contractació a efectes de la incoació d'un expedient de penalització a
l'empresa «CONSTRUCCIONS OLIVES, SL» amb motiu del retard en l'execució de les obres del
contracte d'obra de millora del carrer Mallorca (1a Fase) de 23 dies naturals que li ha estat atribuït
en l'anterior acord primer».
Vist el decret d'aclaldia núm. 000161 de 2015 i el decret d'aclaldia núm. 000137 de 2015 de
delegació de competències a la Junta de Govern local.
Per tot això, fent ús de les facultats que m'han estat conferides i a l'empara de la DA2 del RDL
3/2011, de 14 de novembre, a la Junta de govern local, PROPÒS:
PRIMER. Iniciar l'expedient de penalització a l'empresa contractista «CONSTRUCCIONS OLIVES,
SL» (B07159676) pel retard en l'execució de les obres del contracte d'obres de millora del carrer
Mallorca (1a Fase) en 23 dies naturals que li han estat atribuïts, d'acord amb l'informe del director
facultatiu de l'obra emès en data 21.06.2017, i el qual es penalitza per un import total de 1.438,19 €,
i que s'obté d'aplicar la quantitat 62,53 € per cada dia natural de retard en l'execució de les obres.
Significant-li que el pagament d'aquest import es farà efectiu mitjançant deducció de les quantitats
que en concepte de pagament total o parcial s'hagin d'abonar al contractista, o bé sobre la garantia
8

WEB - ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 05.07.2017

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
definitiva, de no poder-se deduir de les certificacions.
SEGON. Concedir a l'empresa contractista «CONSTRUCCIONS OLIVES, SL» (B07159676) un nou
termini d'audiència de 10 dies, a comptar des del següent a la recepció de la notificació, a efectes de
què manifesti quelcom al respecte.
TERCER. Notificar-ho a l'empresa «CONSTRUCCIONS OLIVES, SL».
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de l'Alcaldessa.

6. Proposta de devolució de l'aval dipositat com a garantia definitiva en les obres del projecte
de rehabilitació de Can Saura. (exp. 6389/2006).-Es dóna compte d’una proposta del Servei de
Secretaria de dia 03/07/2017, que literalment copiada, diu:
INFORME DE SECRETARIA RELATIU A DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA
Exp. núm. 6389/2006
Antecedents
• El contracte per a l'execució de la segona fase del projecte de rehabilitació de Can Saura va ser
adjudicat a l’UTE EDIFICACIONES RAMOS SA – SUCESORES DE TORRENT SL Y
CONTRATAS BARTOLOMÉ RAMON SA, a través de Junta de Govern de dia 28.06.2006
• Per garantir el correcte compliment del mateix, l'empresa adjudicatària va dipositar una garantia
definitiva per import de 113.420,96 €, fraccionada en dues entitats bancàries pel valor de la
meitat de l’import a cadascuna.
• Que des de l’any 2014, l’empresa ve reclamant la devolució de la garantia definitiva formalitzada
mitjançant avals registrats amb els números 6015400 i 00302076910000225211.
• Que en el mes de novembre del 2014 (RS 23623) aquest Ajuntament va sol·licitar a l’arquitecte
de les obres com a representant de la direcció facultativa un informe tècnic per poder resoldre la
devolució de l’esmentada garantia a l’empresa adjudicatària.
• Que en el mes de gener del 2015 (RS 1485), no havent rebut l’informe requerit, l’Ajuntament de
Ciutadella va instar a la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge a que adoptàs les mesures
adients per tal que, en el termini més breu possible, el director de l’obra esmentada ens remetés
l’informe tècnic sol·licitat.
• Que des de llavors no hem tingut noticies al respecte.
• Que una vegada finalitzades les obres, l’empresa va sol·licitar el pagament de la certificació
núm. 19, més els interessos de demora generats pel pagament tardà de les certificacions núm. 1
a 17, i no obtenint resposta de l'administració va presentar recurs contenciós – administratiu, el
qual s'ha resolt definitivament per Sentència 352/2016, de 20 de juliol de 2016, per la qual es
liquiden definitivament les obres.
Consideracions
• Vist el que estableix l'article 102 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que estableix que la garantia definitiva serà

9

WEB - ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 05.07.2017

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
retornada una vegada aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia
previst en els plecs, sempre que no hi hagi responsabilitat a càrrec del contractista.
• Atès que transcorregut sobradament el termini per procedir a la devolució de la garantia i vist
que durant el procés judicial en cap moment l'Ajuntament va posar en relleu defectes en l'obra i
per tant, no es pot imputar cap responsabilitat al contractista per aquest concepte.
Informo
Qui subscriu considera procedent que la Junta de Govern, l'òrgan de contractació, adopti el
següent acord:
Primer. Retornar la garantia definitiva dipositada per la UTE EDIFICACIONES RAMOS SA –
SUCESORES DE TORRENT SL Y CONTRATAS BARTOLOMÉ RAMON SA, mitjançant els avals
amb registre núm. 6015400 i 00302076910000225211, per import de 113.420,96 € (56.710,48 €
cadascun), dipositat per respondre davant l'execució del contracte corresponent al Projecte de
Rehabilitació de Can Saura.
Segon. Notificar aquest acord a l'empresa interessada per al seu coneixement i als efectes
oportuns
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del Servei de Secretaria.

7. Proposta de devolució de l'aval dipositat com a garantia definitiva en les obres consistents
en "Piscina municipal a l'aire lliure". (exp. 5074/2016).-Es dóna compte d’una proposta del
Servei de Secretaria de dia 03/07/2017, que literalment copiada, diu:
INFORME DE SECRETARIA RELATIU A DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA
Exp. núm. 5074/2016
Antecedents
• El contracte per a l'execució del projecte bàsic i d'execució de PISCINA MUNICIPAL A L'AIRE
LLIURE, va ser adjudicat pel Consorci Pla Mirall de Ciutadella de Menorca a l'empresa Antonio
Gomila SA, mitjançant resolució de dia 13.02.2006.
• Per garantir el correcte compliment del mateix, l'empresa adjudicatària va dipositar una garantia
definitiva per import de 34.000 €
• Que des de l'any 2007, l'empresa ve reclamant la devolució de la garantia definitiva formalitzada
mitjançant aval registrat amb el número 00302076960000197211.
• Que en el mes de desembre del 2008, una vegada finalitzades les obres, l'empresa va presentar
un modificat del projecte que incloïa la liquidació de les mateixes i no obtenint resposta de
l'administració va presentar recurs contenciós – administratiu, el qual s'ha resolt definitivament
per resolució del recurs d'apel·lació, Sentència 240/2016, de 27.04.2016, per la qual es liquiden
definitivament les obres.

10

WEB - ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 05.07.2017

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
Consideracions
• Vist el que estableix l'article 102 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que estableix que la garantia definitiva serà
retornada una vegada aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de garantia
previst en els plecs, sempre que no hi hagi responsabilitat a càrrec del contractista.
• Atès que transcorregut sobradament el termini per procedir a la devolució de la garantia i vist
que durant el procés judicial en cap moment l'Ajuntament va posar en relleu defectes en l'obra i
per tant, no es pot imputar cap responsabilitat al contractista per aquest concepte.
Informo
Qui subscriu considera procedent que la Junta de Govern, l'òrgan de contractació, adopti el
següent acord:
Primer. Retornar la garantia definitiva dipositada per l'empresa Antonio Gomila SA mitjançant l'aval
amb registre núm. 00302076960000197211, per import de 34.000 €, dipositat per respondre
davant l'execució del contracte corresponent a Projecte de piscina municipal a l'aire lliure.
Segon. Notificar aquest acord a l'empresa interessada per al seu coneixement i als efectes
oportuns
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del Servei de Secretaria.

8. Proposta d'aprovació inicial del projecte de xarxa de clavegueram del carrer General
Morera. (exp. 6388/2017).-Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del Servei
d’Aigües de dia 21/06/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL
CARRER GENERAL MORERA
Atès l'acord de Ple de l'Ajuntament de dia 20 d'octubre de 2016, en relació al compromís de
l'Ajuntament de Ciutadella de dotar de clavegueram el tram del carrer General Morera.
Atès que en el mes d'abril del 2017 es va redactar el projecte de la xarxa de clavegueram del carrer
General Morera redactat pels serveis tècnics municipals de l'àrea d'obres i serveis de l'Ajuntament
de Ciutadella.
Atès que a la memòria del projecte redactat per l'enginyer de canals, camins i ports i l'enginyer
tècnic d'obres públiques motiven la necessitat d'executar les obres necessàries per dotar el servei
de clavegueram en el carrer General Morera.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de la xarxa de clavegueram del carrer General Morera,
amb un pressupost d'execució per contrata de 69.587,16 € (inclòs 21% IVA).
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SEGON.- Procedir a l'obertura d'un termini de 15 dies hàbils d'exposició pública del projecte, donant
compliment així al mandat previst a l'article 149.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei d’Aigües.

9. Proposta d'aprovació de la certificació número 3 – abril 2017- en el projecte de Millora del
Carrer Mallorca 1a Fase. (exp. 6046/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat
del Servei de Manteniment i Millora de la Via Pública de dia 19/06/2017, que literalment copiada,
diu:
ASSUMPTE: APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 -ABRIL 2017- EN EL PROJECTE DE
MILLORA DEL CARRER MALLORCA 1a FASE
Atès que per mitjà de Resolució de Serveis Generals número 98, de data 18.03.2015, es resolgué
sol·licitar al Consell Insular de Menorca, la inclusió en el Pla Insular de Cooperació 2015 el projecte
de MILLORES AL CARRER MALLORCA 1a FASE, per un import de 440.438,69 €.
Atès que el Ple del Consell Insular de Menorca en data 20.04.2015 aprovà el PIC 2015 on inclou
l'esmentat projecte, i diu que la despesa total derivada d'aquest Pla s'aplicarà al pressupost del
Consell Insular de Menorca.
Atès que la Junta de Govern en sessió ordinària de dia 28.09.2016 aprovà definitivament el projecte
de Millores al carrer Mallorca 1a Fase.
Atès que amb data 28.12.2016 es va adjudicar per Junta de Govern l'execució de les obres
esmentades a l'entitat CONSTRUCCIONES OLIVES, SL, per un import de 258.400,00 euros (IVA
exclòs).
Atès que s'ha redactat la certificació número 3 - abril 2017- corresponent al contracte de les obres
en el projecte de Millora del carrer Mallorca 1a Fase, per un import de 38.074,04 € (IVA inclòs).
Atès que l'esmentada certificació va degudament signada pel contractista de l'obra Tomás Mercadal
Caules en representació de l'empresa Construcciones Olives, SL i pels directors de la mateixa, Joan
Moll Serra (ECCP) i Toni Pons Rotger (ITOP).
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER.- Aprovar la certificació núm. 3 - abril 2017- corresponent al contracte de les obres en el
projecte de millores al carrer Mallorca 1a FASE, per un import de 38.074,04 € (IVA inclòs),
adjudicades a l'empresa Construcciones Olives, SL (B07****76).
SEGON.- Comunicar aquest acord a l'empresa adjudicatària CONSTRUCCIONES OLIVES, SL i al
Consell Insular de Menorca.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Manteniment i
Millora de la Via Pública.
12

WEB - ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 05.07.2017

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

10. Proposta de ratificació de la resolució número 54/2017 relativa a l'aprovació del conveni de
col·laboració entre l'Escola de Turisme de Balears i l'Ajuntament de Ciutadella per al
desenvolupament del projecte "Informadors Turístics", temporada 2017. (exp. 6628/2017).Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del Servei de Turisme de dia 30/06/2017,
que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 54/2017 RELATIVA APROVACIÓ
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ESCOLA DE TURISME DE BALEARS I
L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
«INFORMADORS TURÍSTICS», TEMPORADA 2017.
Atès que mitjançant resolució de l'Àrea de Dinamització Econòmica núm. 54 de data 29 de juny de
2017 es va aprovar el conveni de col·laboració entre l'Escola de Turisme de Balears i l'Ajuntament
de Ciutadella per al desenvolupament del projecte «Informadors Turístics» temporada 2017.
Atès que en el punt segon de la mateixa s'indica que l'esmentada resolució es ratificarà per Junta de
Govern.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Que la Junta de Govern ratifiqui la resolució de l'Àrea de Dinamització Econòmica núm. 54 de data
29 de juny de 2017.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei de Turisme.

11. Proposta d'aprovació de la liquidació trimestral que correspon a l'Ajuntament de l'aportació
ordinària sense contraprestació directa, prevista en la base d'execució 6,2. III del
pressupost del Consorci de Residus i Energia de Menorca referida al 2n trimestre del 2017.
(exp. 6115/2017).-Es dóna compte d’una proposta de l’Alcaldessa de dia 14/06/2017, que
literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA,
enregistrada en aquest Ajuntament el dia 13/06/2017 i amb registre d’entrada núm. 009905,
demanant Liquidació 2n trimestre 2017 de l'aportació sense contraprestació al Consorci de Residus
de Menorca.
Atès que l'ajuntament forma part del Consorci de Residus i energia de Menorca des de l'any 1994,
juntament amb el Consell Insular i la resta d'ajuntament de Menorca.
Atès que la base d'execució 6.2.III del pressupost del Consorci de residus i energia de Menorca
disposa que: "S'estableixen aportacions municipals sense contraprestació directe per part del
Consorci, amb la finalitat de finançar la seva activitat corrent, els béns del seu immobilitzat o el seu
capital fix. El imports corresponents, que tenen caràcter fix durant l'exercici i no resten directament
vinculats al cost dels serveis efectivament prestats pel Consorci a cadascuna de les entitats, es
liquidaran trimestralment per l'import corresponent a una quarta part de l'aportació anual
assenyalada".
Atès que l'article 78. tres 4° de la Llei 37/1992 regulador de l'IVA, disposa que no s'inclouran en la
base imposable les subvencions no vinculades directament al preu dels serveis.
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Atès que el president del Consorci de residus i energia de Menorca mitjançant decret de presidència
núm. 2017/21 de data 9 de juny 2017, ha resolt aprovar la liquidació trimestral de les aportacions
ordinàries sense contraprestació directe, previstes en la base d'execució 6.2.III del pressupost del
Consorci referides al segon trimestre del 2017, i que a Ciutadella li correspon el pagament de
35.826,44 €.
Atès l'informe tècnic de data 14 de juny de 2017.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Primer.- Aprovar la liquidació trimestral per import de 35.826,44 € corresponent a l'Ajuntament de
Ciutadella de l'aportació ordinària sense contraprestació directe, prevista en la base d'execució
6.2.III del pressupost del Consorci de residus i energia de Menorca referida al segon trimestre del
2017.
Segon.- Abonar al Consorci de residus i energia de Menorca el corresponent càrrec adjunt a la
liquidació.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consorci de residus i energia de Menorca.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de l’Alcaldessa.

12. Proposta d'aprovació de l'abonament del/la treballador/a S.E.A.C. la quantitat corresponent
en concepte d'ajut per la formació d'acord amb el previst a l'art. 67,9 del Pacte de
Funcionaris Municipals. (exp. 4410/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat
del Servei de Recursos Humans de dia 29/06/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/la Sr./Sra. S.E.A.C., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
25/04/2017 i amb registre d’entrada núm. 006890, demanant l’abonament de despeses de formació
Vist l'informe emès per la tècnica superior de Recursos Humans, amb data 16/06/2017, que copiat
literalment diu:
"Atesa la petició de la funcionària de carrera E.A.C., de data 25.04.2017, RE 6890, per mitjà de la
qual sol·licità l’abonament de despeses de formació, sense que aportés cap documentació adjunt al
respecte.
Atès que se li atorgà un termini per esmena de deficiències i vista la documentació aportada per part
de la funcionària en data 09.05.2017 i l’informe emès al respecte per la secretària municipal i cap
dels serveis jurídics municipals, per mitjà del qual considera que el curs realitzat per la TAG E.A.C.
millora la seva capacitació professional al lloc de treball i facilita la seva promoció professional.
Vist el que disposa l’art. 67 del Pacte de funcionaris i, en concret, l’art. 67.9è, en el qual es diu que
l'Ajuntament ha d'assumir les despeses de matriculació i material didàctic necessari per a la
realització de la formació, així i com les despeses de desplaçament i altres, en cas d'haver sortit de
la localitat de treball (...) D'acord amb el que s'esmenta en resolucions de personal precedents (p.ex.
en la nº 324 de 22.12.2014), a l'acta de la reunió de la Comissió Paritària de Personal Funcionari,
amb data 29.01.2003, es diu que:
«En relació a l'abonament dels ajuts per a estudi de l'art. 51.1, es fixen per la comissió paritària que
s'entenen per estudis superiors els realitzats per obtenir titulacions universitàries (...). La resta de
cursos s'abonaran per via de l'article 67.9, fins al límit aprovat de l'art. 51.1, previ informe del
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coordinador o responsable de l'àrea del funcionari que indiqui que l'esmentat curs millora la seva
capacitació professional al lloc de treball i facilita la seva promoció professional (...)».
Per tot l'abans exposat, i sense perjudici que l'autoritat competent sol·liciti/faci servir qualsevol altre
informe, també fonamentat en Dret, i del preceptiu informe de l'òrgan interventor pel que fa a la
despesa que açò suposa, es considera procedent que la Junta de Govern adopti un acord amb el
següent contingut:
PRIMER (i únic).- Abonar a E.A.C. la quantia que seguidament s’indica en concepte d'ajut per a la
formació d’acord amb el previst a l'art. 67.9 del Pacte de Funcionaris municipal:"
NOM
E.A.C.

CURS FORMACIÓ
Ley de contratos del S.P.: aspectos prácticos (UNED)

IMPORT
30,00 €

Per tot l'exposat,
PROPOSA:
Abonar a E.A.C. la quantia que seguidament s’indica en concepte d'ajut per a la formació d’acord
amb el previst a l'art. 67.9 del Pacte de Funcionaris municipal:
NOM
E.A.C.

CURS FORMACIÓ
Ley de contratos del S.P.: aspectos prácticos (UNED)

IMPORT
30,00 €

Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.

13. Proposta d'adjudicació del contracte menor pel servei de gestió de la Casa d'Acollida en el
municipi de Ciutadella, a l'entitat Càritas Diocesana de Menorca. (exp. 4185/2017).-Es dóna
compte d’una proposta de la regidora delegada del Servei d’Atenció Social de dia 27/06/2017, que
literalment copiada, diu:
Assumpte: Contracte menor de serveis
El municipi de Ciutadella de Menorca disposa d'un Servei Residencial Temporal-Casa d'Acollida per
a persones en situació d'exclusió residencial conformant-se com un recurs propi de l’Ajuntament de
Ciutadella, on es treballen a més de la cobertura de les necessitats bàsiques d’allotjament,
alimentació i higiene, Itineraris d'inclusió a fi d'aconseguir la plena incorporació de la persona en la
societat. Les persones que es troben en una situació d'exclusió residencial i són usuaris de la casa
d'acollida presenten dificultats a nivell personal, amb pocs o nuls suports familiars i relacionals,
sense treball i amb una baixa formació i qualificació professional i amb problemàtica social afegida.
La proposta de contractar una empresa/entitat per gestionar part del Servei Residencial es va
proposar l'any 2016 vista la necessitat d'un suport tècnic extern, continuat i diari, del personal que
treballa a la Casa (treballadors familiars, monitors i policies en segona activitat). El perfil del personal
adscrit al servei no prové d'una formació específica en l'atenció a persones en situació d'exclusió
residencial, transeünts o sense sostre i la manca d'enteniment, habilitats i estratègies per a la seva
atenció es feia palesa en les seves actuacions. Aquesta conjunció (policies en segona activitat i
treballadores familiars) no respon al perfil que un servei residencial requereix tot i que amb un suport
continuat dins el mateix espai residencial d'un professional especialitzat en l'atenció social dirigida a
persones en situació d'exclusió ha suposat una millora important quant a l'atenció integral a l'usuari i
quant a la convivència a la Casa.
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D'altra banda, es va detectar la necessitat de realitzar un seguiment molt més acurat i intens dels
usuaris de la Casa, realitzant acompanyaments a recursos d'atenció sociosanitària, formatius i
laborals així com poder treballar de manera grupal un Pla formatiu que englobés des
d'habilitats socials, salut, alimentació, entorn i comunitat, economia domèstica i mesures d'estalvi,
treball i formació.
La proposta va ser que aquestes tasques fossin assumides per un/a educador/a social fent-se molt
complicat que un treball tan intens -matí, migdia i vespre-, diari i continuat fos assumit pel personal
de serveis socials.
Finalment, la Casa d'Acollida tenia la necessitat de donar cobertura al Servei de menjador els
migdies durant els caps de setmana i festius i així poder obrir en horari de 14 a 16 hores.
Tot açò és el que vam plantejar a quatre empreses/entitats (Càritas Diocesana de Menorca,
Assamblea local de Creu Roja Ciutadella. SSB -Serveis Socials Balears- i INTRESS) i després de la
presentació d'una proposta de gestió es va resoldre adjudicar el contracte menor a l'entitat Càritas
Diocesana de Menorca.
Atès que Càritas Diocesana de Menorca està interessada a continuar prestant el servei i Serveis
Socials creu que és important mantenir aquesta gestió de la Casa d'Acollida amb Càritas Diocesana
de Menorca.
Propòs la contractació menor a favor de l'entitat Càritas Diocesana de Menorca a partir de l'endemà
de l'aprovació per l'òrgan competent i fins el 31 de desembre de 2017 amb un import màxim
mensual de 1.477,74 €, segons partida econòmica prevista en el Pressupost del 2017, 2311-22799
RC 220160000152 per a la gestió de la Casa d'acollida.
Atès que s’han sol·licitat ofertes a les següents empreses: Càritas Diocesana de Menorca
(Q0700070F).
Atès que s'han presentat les següents ofertes:
1.- Càritas Diocesana de Menorca, per un import total de 11.011,54 € (11.011,54 + 0% d’IVA).
Atès que, d'acord amb l'informe tècnic municipal, la proposta presentada per Càritas Diocesana de
Menorca, per un import de 11.011,54 €, resulta ser la proposta més avantatjosa, pels següents
motius:
- Ser l’única oferta sol·licitada.
Atès l’apartat 3 de l’article 138 del TRLCSP, que assenyala que els contractes menors es podran
adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació
professional necessària per realitzar la prestació, complint amb les normes fixades en l’article 111 de
la mateixa llei; considerant-se contractes menors aquells amb import inferior a 50.000 euros, IVA
exclòs, quan es tracti de contractes d'obres i amb import inferior a 18.000 euros, IVA exclòs, en la
resta de contractes.
Atès que, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia núm. 161 del 2015, les competències resolutives en
matèria de contractacions i concessions d'import superior a 4.000 euros estan delegades a la Junta
de Govern.
Per tot l’exposat, qui subscriu, vist l'informe favorable a l'autorització de la despesa emès per
l'Interventor en data 02/05/2017
PROPOSA:
Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis a l'empresa Càritas Diocesana de Menorca
(Q0700070F), per un import total de 11.011,54 € IVA (0%) inclòs, segons l’oferta presentada i que
consta a l’expedient; sense possibilitat de pròrroga ni de revisió de preus.
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Segon.- El pagament s'efectuarà en el termini que legalment resulti aplicable prèvia presentació de
la corresponent factura en el Registre de factures de l'Ajuntament, d'acord amb l'assenyalat a la Llei
25/2013, de 27 de desembre, de factura electrònica i creació del Registre comptable de factures en
el sector públic.
Tercer.- Notificar la present resolució als interessats, als efectes que corresponguin i amb indicació
dels recursos pertinents.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei d’Atenció Social.
Urgències:
Punt d’urgència relatiu a l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular
de Menorca i els ajuntaments de Menorca per col·laborar en la millora i el manteniment de
les instal·lacions esportives municipals. (exp. 6106/2017)-Amb la votació prèvia de la urgència
de l'assumpte, declarada per unanimitat, es dóna compte de la proposta del regidor delegat del
Servei d’Esports de dia 20/06/2017, que literalment copiada diu:
ASSUMPTE: aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Insular de Menorca per la
millora i el manteniment de les instal·lacions esportives municipals.
Vist el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Ciutadella per
la millora i el manteniment de les instal·lacions esportives municipals, mitjançant el qual el CIMe
preveu una aportació màxima per l’any 2017 de 23.229,00 € i per l’any 2018 de 30.171,00 € per
«actuacions als camps municipals de futbol per a la consecució de la llicència d’activitats».
Vist l’informe de la tècnica d’esports.
PROPÒS:
Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Ciutadella
per la millora i el manteniment de les instal·lacions esportives municipals.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Esports.
I, en no haver-hi més assumptes a tractar, l'alcalde accidental aixeca la sessió, de la qual s'estén
aquesta acta, que, com a secretaria, certific.

La secretària
Caterina Barceló Martí

Vist i plau
L'alcalde accidental
Josep Juaneda Mercadal
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