ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 28.12.2018

Identificació de la sessió:
Núm.: 49/2018
Caràcter: Extraordinària.
Dia: 28 de desembre de 2018.
Hora: de 9.00 h a 10.00 h, en primera convocatòria.
Lloc: Sala d'alcaldia d'aquestes Cases Consistorials.
Assistents:
Presideix:

Sra. Joana GOMILA LLUCH (PSM)

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

Sra. Caterina BARCELÓ MARTÍ
Sra. Elvira CAPÓ GARCIA

Excusen la seva absència:
Sr. Josep Antoni JUANEDA MERCADAL (PSM)
Ordre del dia:
1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR, CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 19
DE DESEMBRE DE 2018.

2.

RELACIÓ DE FACTURES 51/2018 (EXP. 14118/2018).

3.

RELACIÓ DE FACTURES 52/2018 (EXP. 14119/2018).

4.

RELACIÓ DE FACTURES 25/2018 DE CRÈDITS RECONEGUTS (EXP. 14121/2018).

5.

RELACIÓ DE DESPESES 6.2018 (EXP. 14124/2018).

6.

PROPOSTA APROVACIÓ RECTIFICACIÓ ACORD JG DE DATA 09.05.18 PUNT 5
D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE PARQUÍMETRES PEL PERÍODE DEL 28.02.18 AL
28.03.18. (EXP. 4153/2018).

7.

PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ MATANCES PARTICULAR DE L’ESCORXADOR
MUNICIPAL, GENER 2018. (EXP. 6398/2018).

8.

PROPOSTA APROVACIÓ REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT
DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDA URBANS
(EXP. 6110/2017).

9.

PROPOSTA RATIFICACIÓ DEL CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 0002802, AMB
DATA 19-12-2018, DE L’ÀREA D’ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA,
REFERENT ALS CONTRACTES DE LLOGUER DELS ESTABLIMENTS DESTINATS A
LA VENDA DE PRODUCTES CÀRNICS, SITUATS EN L’EDIFICI DE PROPIETAT
MUNICIPAL DE LA PLAÇA DE LA LLIBERTAT (EXP. 10189/2018).
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10. PROPOSTA RATIFICACIÓ DEL CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 0002806, AMB

DATA 20-12-2018, DE L’ÀREA D’ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA,
REFERENT A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSEGURANÇA DE VEHICLES DEL
PARC MÒBIL DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA (EXP. 11698/2018).
11. PROPOSTA

D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE
MUSEOGRÀFIC EXECUTIU DE L’EDIFICI CAN SAURA (EXP. 12186/2018).

12. PROPOSTA ABONAMENT DIFERÈNCIA RETRIBUTIVA PREMI ANTIGUITAT RELATIVA

A L’INCREMENT SALARIAL DE 2018 A MMS (EXP. 7357/2018).
13. PROPOSTA AMPLIACIÓ LÍNIA BT L2 DE CT 20664 «JUANEDA» CAMÍ DES CARAGOL

PG. 7 PARC. 54 (EXP. 6873/2018).
14. PROPOSTA APROVACIÓ

CERTIFICACIÓ LIQUIDACIÓ D’OBRA (GENER 2017),
CORRESPONENT A LES OBRES DE MILLORA DE L’AVINGUDA DE SA TORRE DE
S’AIGUA DE LA URBANITZACIÓ DE CALA EN BLANES (EXP. 4882/2018).

15. PROPOSTA ABONAMENT FACTURACIÓ REBUTS D’AIGUA CORRESPONENTS AL

LOCAL LLOGAT PER UBICAR LA BRIGADA MUNICIPAL D’OBRES I SERVEIS, SITUAT
AL CARRER PAGESOS, 5 (9281/2017).
16. PROPOSTA APROVACIÓ LES LIQUIDACIONS DEL TERCER I QUART TRIMESTRE DE

L’APORTACIÓ MUNICIPAL AL CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA
(EXP. 13689/2018).
17. PROPOSTA DE RECONEIXEMENT DE DEUTE I ABONAMENT PER REALITZAR LA

IDENTIFICACIÓ, RELACIÓ INDEXADA I ARXIVAR FONS PARTICULARS I
D’INSTITUCIONS NO ADMINISTRATIVES DE L’ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL (EXP.
5179/2018).
18. PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE

PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES ENTRE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE
GIRONA I L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA (EXP. 13814/2018).
19. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 575 DE DATA 20-12-2018 DE

L’ÀREA SOCIOEDUCATIVA, REFERENT A L’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM.
3 (DESEMBRE 2018), CORRESPONENT AL PROJECTE D’ESTUDI LUMINOTÈCNIC
DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS I ANNEX (EXP. 14001/2018).
20. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 573 DE DATA 20-12-2018 DE

L’ÀREA SOCIOEDUCATIVA, REFERENT A L’APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 3
(DESEMBRE 2018), CORRESPONENT AL PROJECTE D’ESTUDI LUMINOTÈCNIC DEL
CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL UE SAMI (EXP. 14002/2018).
21. PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE

MENORCA I L’ASSOCIACIÓ AMICS DE LA MAR DE MENORCA PER A LA CESSIÓ DE
L’ÚS DE LA CASETA DE CONTRAMESTRE. (EXP. 13900/2018).
22. PROPOSTA APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE

MENORCA I L'ASSOCIACIÓ DESFILADA DE REIS DE CIUTADELLA PER A LA CESSIÓ
DE DUES COTXERIES UBICADES ENTRE EL NÚMERO 21 I 25 DEL CARRER PIUS VI
DE CIUTADELLA. (EXP. 14074/2018).
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23. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE DE CREACIÓ DE LA RUTA «CIUTADELLA

MIRA A LA MAR» DEL SERVEI DE TURISME (EXP. 13975/2018).
Desenvolupament de la sessió:
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR, CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 19 DE
DESEMBRE DE 2018.
Per unanimitat, s’acorda aprovar l’acta esmenada corresponent a la sessió ordinària de dia 19 de
desembre de 2018.
2. RELACIÓ DE FACTURES 51/2018 (EXP. 14118/2018).-Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat del Servei Econòmic de dia 28-12-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: Aprovació relació de factures núm. 51/2018
INFORME: Vista la relació de factures núm. 51/2018 per un import brut de 1.965,50 € (import
líquid de 20,00 €).
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’Execució del pressupost d’aquest Ajuntament de
l’exercici 2018.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei Econòmic.
3. RELACIÓ DE FACTURES 52/2018 (EXP. 14119/2018).-Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat del Servei Econòmic de dia 28-12-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: Aprovació relació de factures núm. 52/2018
INFORME: Vista la relació de factures núm. 52/2018 per un import brut de 611.863,40 € (import
líquid de 614.492,56 €).
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’Execució del pressupost d’aquest Ajuntament de
l’exercici 2018.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei Econòmic.
4. RELACIÓ DE FACTURES 25/2018 DE CRÈDITS RECONEGUTS (EXP. 14121/2018).-Es dóna
compte d'una proposta del regidor delegat del Servei Econòmic de dia 28-12-2018, que literalment
copiada, diu:
«ASSUMPTE: Aprovació relació de factures núm. 25/2018 de crèdit reconegut
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INFORME: Vista la relació de factures núm. 25/2018 de crèdit reconegut per un import brut de
196.274,55 € (import líquid de 45.194,06 € ).
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’Execució del pressupost d’aquest Ajuntament de
l’exercici 2018.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures de crèdit reconegut.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei Econòmic.
5. RELACIÓ DE DESPESES 6/2018 (EXP. 14124/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat del Servei Econòmic de dia 28-12-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: Aprovació relació de despeses núm. 6/2018
INFORME: Vista la relació de despeses núm. 6/2018 per un import brut de 758,80 € (import líquid
de 0,00 € ).
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’Execució del pressupost d’aquest Ajuntament de
l’exercici 2018.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de despeses»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei Econòmic.
6. PROPOSTA APROVACIÓ RECTIFICACIÓ ACORD JG DE DATA 09.05.18 PUNT 5
D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE PARQUÍMETRES PEL PERÍODE DEL 28.02.18 AL 28.03.18.
(EXP. 4153/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei Econòmic de dia
17-10-2018, que literalment copiada, diu:
«La Junta de Govern en sessió 09.05.18, va acordar l'aprovació de la liquidació d'ingressos
derivada de la taxa per a l'estacionament de vehicles de tracció mecànic en les vies públiques
municipals, sota control de l'horari regulat per parquímetres del període comprés entre els dies
28.02.18 al 28.03.18.
Atès que s'ha detectat un error en la liquidació aprovada, en el sentit de que l'import de 1.098,00€,
que correspon a l'empresa adjudicatària, com a pagament del 50% de l'import total de l'esmentat
període d'anul·lacions de denúncies és incorrecte.
Atès l'informe emès pel coordinador municipal de parquímetres de data 10.10.18.
Per tot l'exposat, qui subscriu,
PROPOSA:
Rectificar l'acord de la Junta de Govern de data 09.05.18, punt 5 i aprovar la nova liquidació
presentada pel coordinador de parquímetres de data 10.10.18 pel període comprès entre els dies
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28.02.18 al 28.03.18 per un import total de 26.273,60€ dels quals 13,55€ corresponen a despeses
bancàries i 2.196,00€ corresponen al pagament del 50% de l'import total de l'esmentat període
d'anul·lacions de denúncies de conformitat amb el contracte adjudicat i 24.064,05€ corresponen al
total d'ingressos nets per l'Ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei Econòmic.
7. PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ MATANCES PARTICULAR DE L’ESCORXADOR
MUNICIPAL, GENER 2018. (EXP. 6398/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat
del Servei Econòmic de dia 12-06-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: Aprovació liquidació d'ingressos per matança particular a l'escorxador, el més de
gener de 2018 (rebuts del 1115 al 1130).
Vista la liquidació presentada per l'encarregat municipal de l'escorxador, relativa als ingressos
pels treballs efectuats per l'escorxador municipal el mes de gener de 2018 (rebuts del 1115 al
1130) per un import total de 869,87€.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar la referida liquidació presentada per un import de 869,97€.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei Econòmic.
8. PROPOSTA APROVACIÓ REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DEL
SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDA URBANS (EXP.
6110/2017).-Es dóna compte d'una proposta d’alcaldia en matèria de contractació de dia 20-12-2018,
que literalment copiada, diu:
«"REVISIÓ SEGONS IPC DEL PREU DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEI DE NETEJA
VIÀRIA I RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS, A INSTÀNCIA DE L'EMPRESA
CONTRACTISTA "FOMENTO DE CONTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA"
Vist l'informe tècnic favorable, emès per l'enginyer industrial municipal, amb data 23/05/2018.
Atès l'informe jurídic favorable que literalment copiat diu
"Antecedents.
1. En data 23.02.2011, la Junta de Govern local va acordar adjudicar el contracte d'arrendament
de serveis de recollida domiciliaria de residus sòlids i de neteja viària de Ciutadella de Menorca a
l'empresa «FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.», en execució de la
sentència núm. 101 de 15 de febrer de 2010 de la sala contenciosa administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, i alhora adequar les condicions del contracte a les
condicions actuals del servei mitjançant modificació segons proposta presentada per l'empresa.
La formalització del contracte de concessió administrativa de l'arrendament de la gestió del servei
de neteja viaria i recollida de residus sòlids urbans de Ciutadella de Menorca, entre l'Ajuntament
de Ciutadella de Menorca i l'empresa «FOMENTO DE CONSTRUCCIONES I CONTRATAS,
S.A.», va tenir lloc en data 28.02.2011.
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2. Amb posterioritat, dit contracte va ser modificat en dues ocasions per l'òrgan de contractació:
- Acord de la Junta de govern local de data 12.02.2014: Aprovació de la primera modificació del
contracte, la qual va implicar una variació a la baixa del cost del contracte del 4,53 %, quedant el
cost total considerada una durada de 10 anys en 21.708.276,42 €.
- Acord de la Junta de govern local de data 13.09.2017: Aprovació de la segona modificació del
contracte, d'acord amb la proposta «ampliació del servei de neteja i recollida» presentada per
l'empresa contractista en data 29.08.2017, re GE/014205/2017 (Exp. 011406/2016).
3. En data 9.08.2017, la Junta de govern local va acordar aprovar la revisió de preus del contracte
d'arrendament del servei de neteja viària i de recollida de residus sòlids urbans sol·licitada per
l'empresa contractista en data 23.05.2017, re GE/008663/2017, amb una variació en l'IPC de l'1%
entre el període març 2013 i febrer 2017.
4. En data 14.05.2018, Re GE/007903/2018, l'empresa contractista ha sol·licitat la revisió de
preus del contracte i el reconeixement i abonament de la diferències que es produeixin des de l'1
de març de 2018 fins el moment que s'incloguin en la facturació ordinària del servei.
5. En data 23.05.2018, l'enginyer industrial municipal ha emès informe favorable a la sol·licitud de
revisió de preus sol·licitada per l'empresa contractista, i en quina part suficient es transcriu a
continuació.
“(…) Atès que s’ha comprovat que efectivament entre març de 2017 i febrer de 2018. la variació
de l’índex de preus de consum va ser del 1,1 %, segons dades de lnstitut Nacional d’Estadística,
el tècnic que subscriu informa favorablement la revisió del preu del contracte sol·licitada, quedant
el cost del contracte de la següent forma:
· Cost del servei de recollida a partir de l'1 de març del 2018 un cop aplicat l'increment de l'IPC
establert pel contracte, quedaria estipulat en 1.500.453,26 euros més IVA anuals, es a dir
1.650.498,59 euros anuals..
· Cost del servei de neteja viària a partir de l'1 de març del 2018 un cop aplicat l'increment de
l'IPC establert pel contracte, quedaria estipulat en 952.946,24 euros més IVA anuals, es a dir
1.048.240,86 euros anuals.·
. Cost total anual del contracte (recollida i neteja viària) un cop aplicat l'increment de l'IPC
establert pel contracte, quedaria estipulat en 2.453.399,50 € més IVA, es dir 2.698.739,45
euros anuals. (...)».
FONAMENTS DE DRET
Previ.- Règim jurídic aplicable
La licitació del present contracte de servei de recollida domiciliaria de fems i neteja viaria de
forma indirecta mitjançant arrendament del servei públic, es va iniciar per acord de Ple de data
10.10.2004, trobant-se en vigor el Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les administracions públiques.
Si bé, a causa de la impugnació judicial de l'acord d'adjudicació del contracte i en compliment
de la sentència dictada al respecte, l'adjudicació del present contracte en favor de l'empresa
«FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA» va ser adoptat per acord de la
Junta de govern local de data 23.02.2011 i formalitzat el contracte entre les parts en data
28.02.2011, trobant-se vigent la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
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En conseqüència, serà d'aplicació al present contracte el Reial decret legislatiu 2/2000, de 16
de juny, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les administracions
públiques (en endavant «TRLCAP»), el reglament de servei de les corporacions locals i el
Reial decret 1.098/2001 de 12 d'octubre, pel que s'aprova el reglament de la Llei de contractes
de l'administració pública, en base a les quals es van aprovar els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen el contracte; però
interpretades dites normes, en cas de dubtes, d'acord amb els principis continguts en la Llei
30/2007 (amb les modificacions legals introduïdes fins aquell moment) i Directives europees
corresponents, també d'aplicació supletòria, sempre i quan no sigui contradictori amb els plecs
esmentats ni amb el reial decret legislatiu 2/2000 ni amb altra normativa d'aplicació vigent en
aquell moment.
Primer.- L'article 103 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes de les administracions públiques determina que la revisió de
preus en els contractes regulats en aquesta Llei tindrà lloc en els termes establerts en aquest
títol quan el contracte s'hagués executat en el 20% del seu import i hagi transcorregut un any
des de la seva adjudicació, de tal manera que ni el percentatge del 20%, ni el primer any
d'execució contant des de dita adjudicació, poden ser objecte de revisió. El plec de clàusules
administratives particulars haurà de detallar la fórmula o sistema de revisió aplicable i, en
resolució motivada, podrà establir la improcedència de la mateixa que igualment haurà de ferse constar en dit Plec.
Segon.- La clàusula 20 del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el
contracte, determina que «A partir del segon any de vigència del contracte, i prèvia proposta
justificada de l'adjudicatari, es revisarà el preu de la contractació. L'adjudicatari no podrà
sol·licitar revisió del cànon fins passat un any des de la darrera revisió. L'ajuntament haurà de
resoldre l'expedient abans de 3 mesos des de la data de la sol·licitud. Les revisions no podran
superar per al conjunt dels tres primers elements que integren el preu (art. 18 d'aquest Plec),
l'increment equivalent a la variació de l'IPC oficial entre la data de la darrera revisió i la de la
proposta següent.
Per altra banda, la clàusula 21 apartat segon punt a) disposa que constituiran drets del
contractista i obligacions municipals els següents: abonament puntual a l'adjudicatari en la
forma que administrativament procedeixi, de les sumes meritades per a la prestació dels
serveis, així com la revisió del preu d'adjudicació quan legalment procedeixi.
Tercer.- Consultat el present expedient s'observa que l'última revisió de preus del contracte de
gestió de servei de neteja viària i recollida de residus sòlids urbans es va produir en el mes
d'agost de 2017, si bé amb efectes retroactius des de l'1 de març del 2017.
Quart.- En l'assumpte que ens ocupa, no esdevé d'aplicació la Llei 2/2015, de 30 de març, de
desindexació de l'economia espanyola, per haver-se formalitzat el contracte abans de l'entrada
en vigor de dita llei, regint-se la revisió de preus per l'establert en els plecs de clàusules
administratives particulars que regeixen el contracte de referència.
Cinquè.- L'article 39 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques (a l'igual que l'article 57 de la derogada llei 30/1992, de 26 de
novembre), determina que excepcionalment, podrà atorgar-se eficàcia retroactiva als actes
quan es dictin en substitució d'actes anul·lats, així com produeixin efectes favorables a
l'interessat, sempre que els supòsits de fet necessaris existissin ja en la data a què es
retrotrauen l'eficàcia de l'acte i aquesta no lesioni drets o interessos legítims de les persones.
Sisè.- Tractant-se el contracte vigent assenyalat d'un contracte amb una durada de 10 anys,
l'òrgan competent seria el Ple de la corporació d'acord amb la normativa d'aplicació. No
obstant l'anterior, el Ple de la Corporació en data 10.10.2004 va acordar delegar en Junta de
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Govern tota la competència en quan al servei arrendat i a la seva contractació. Així, la Junta de
govern local serà la competent per adjudicar, modificar, prorrogar, resoldre interposar,
sancionar, etc., i quantes actuacions en el sentit més ampli fossin necessàries pel
desenvolupament del servei, la seva prestació, l'arrendament i la seva contractació."
Vist l'informe favorable emès per Intervenció, amb data 20/12/2018.
Examinada la documentació i informes que obren en el present expedient, fent ús de les facultats
legalment conferides a la Junta de Govern;
PROPÒS:
Primer.-Aprovar la revisió de preus del contracte d'arrendament del servei de neteja viària i de
recollida de residus sòlids urbans sol·licitada, en data 23/05/2018, re GE/008663/2017, per
l'empresa "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA", (A280*****), i que d'acord
amb la variació produïda en l'IPC de l'1% entre el període març 2013 i febrer 2017, el preu anual
del contracte queda fixat de la manera següent, amb efectes de l'1 de març de 2017:
Cost del servei de recollida a partir de l'1 de març del 2018 un cop aplicat l'increment de l'IPC
establert pel contracte, quedaria estipulat en 1.500.453,26 euros més IVA anuals, es a dir
1.650.498,59 euros anuals..
Cost del servei de neteja viària a partir de l'1 de març del 2018 un cop aplicat l'increment de
l'IPC establert pel contracte, quedaria estipulat en 952.946,24 euros més IVA anuals, es a dir
1.048.240,86 euros anuals.
Cost total anual del contracte (recollida i neteja viària) un cop aplicat l'increment de l'IPC
establert pel contracte, quedaria estipulat en 2.453.399,50 € més IVA, es dir 2.698.739,45 euros
anuals.
Segon.- Abonar les diferències produïdes en el preu del contracte, entre l'1 de març i el 31 de
juliol de 2017, d'acord amb l'increment del preu aprovat en l'acord primer.
Tercer.- Notificar-ho a l'empresa "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA",
(A280*****)
Quart.- Comunicar-ho al servei de l¡àrea d'econòmica i hisenda i a tresoreria, per al seu
coneixement."
La secretària de la corporació assenyala que hi ha un error de fet en la data del punt primer: on
diu 1 de març del 2017 ha de dir 1 de març de 2018, així com, també, en la data del punt segon:
on diu 31 de juliol de 2017 ha de dir 28 de febrer de 2019.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta esmenada d’alcaldia en matèria de contractació.
9. PROPOSTA RATIFICACIÓ DEL CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 0002802, AMB DATA
19-12-2018, DE L’ÀREA D’ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA, REFERENT ALS
CONTRACTES DE LLOGUER DELS ESTABLIMENTS DESTINATS A LA VENDA DE
PRODUCTES CÀRNICS, SITUATS EN L’EDIFICI DE PROPIETAT MUNICIPAL DE LA PLAÇA DE
LA LLIBERTAT (EXP. 10189/2018).-Es dóna compte d'una proposta d’alcaldia en matèria de
contractació de dia 20-12-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: RATIFICAR EL CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 0002802, AMB DATA
19/12/2018, PEL CONCURS DELS CONTRACTES DE LLOGUER DELS ESTABLIMENTS
DESTINATS A LA VENDA DE PRODUCTES CÀRNICS, SITUATS EN L’EDIFICI DE PROPIETAT
MUNICIPAL DE LA PLAÇA LLIBERTAT DEL TERME MUNICIPAL DE CIUTADELLA DE
MENORCA, PER LOTS, PER PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, OFERTA
MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.
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TRÀMIT: ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Atès que mitjançant resolució de l’àrea d’organització i seguretat ciutadana, núm. 0002802, amb
data 19/12/2018, es va adoptar una resolució que literalment diu:
«ASSUMPTE: CONCURS DELS CONTRACTES DE LLOGUER DELS ESTABLIMENTS
DESTINATS A LA VENDA DE PRODUCTES CÀRNICS, SITUAT EN L'EDIFICI DE PROPIETAT
MUNICIPAL DE LA PLAÇA LLIBERTAT DEL TERME MUNICIPAL DE CIUTADELLA DE
MENORCA, PER LOTS.
TRÀMIT: ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE (LOTS 1 A 5)
Atès que la Junta de Govern, en sessió ordinària, de dia 17/10/2018, va aprovar l'expedient de
contractació per concurs dels contractes de lloguer dels establiments destinats a la venda de
productes càrnics, situats en l’edifici de propietat municipal de la plaça llibertat, del terme
municipal de Ciutadella de Menorca, per lots, per procediment obert, tramitació ordinària, oferta
més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i va convocar-ne la licitació.
Alhora, va aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques
que han de regir la contractació.
Atès que l'anunci de la licitació va ser publicat, en data 22/10/2018, en el perfil del contractant de
l'òrgan de contractació, junt amb el Plec de clàusules administratives i plec de condicions
tècniques.
Atès que en data 06/11/2018 va finalitzar el termini de presentació de proposicions i durant el qual
es van presentar, d'acord amb el certificat de secretaria, de data 07/11/2018, les pliques
següents :
1. Registre d'entrada núm. 19935 de dia 05/11/2018, presentat per part de Lorenzo Capella Florit
(417*****J), per al lot 1.
2. Registre d’entrada núm. 19949 de dia 05/11/2018, presentat per part de Santiago Torres
(CarniceríaLepanto C.B), per al lot 2.
3. Registre d’entrada núm. 19975 de dia 05/11/2018, presentat per part de Miquel Salor Coll
(Carnisseria Salord C.B.), per al lot 3.
4. Registre d’entrada núm. 19931 de dia 05/11/2018, presentat per part de Rafael Caules Pons
(417*****M), per al lot 4.
5. Registre d’entrada núm. 20066 de dia 06/11/2018, presentat per part de Jaume Torres Benejam
(417*****T), per al lot 5.
Vist el contingut de les actes emeses en data, 13/11/2018 per a l'obertura del sobre A
(documentació administrativa), la de data 13/11/2018 per a l'obertura del sobre B (Proposta de
servei), la de data 20/11/2018 per la lectura de l’informe de valoració i vist el contingut de l'acta de
data 20/11/2018 per a l'obertura del sobre C (Oferta econòmica i millores) en la que els membres
de la mesa van acordar el següent:
«(...) En conseqüència, els membres de la mesa acorden proposar a l'òrgan de contractació
l'adopció dels acords següents:
- Classificar per ordre de lots les proposicions presentades pels licitadors:
Lot 1:
Empresa:
Puntuació oferta econòmica Puntuació proposta servei
Lorenzo Capella Florit
50
31

Puntuació total
81
9
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Lot 2:
Empresa:
Puntuació oferta econòmica Puntuació proposta servei
Santiago Torres i Jaume Pérez
(Carnisseria Lepanto)
50
36

Puntuació total
86

Lot 3:
Empresa:
Puntuació oferta econòmica
Miquel Salord Coll
50
(Carnisseria Salord)

Puntuació proposta servei
46

Puntuació total
96

Empresa:
Puntuació oferta econòmica Puntuació proposta servei
Rafael Caules Coll
50
38

Puntuació total
88

Lot 4:

Lot 5:
Empresa:
Puntuació oferta econòmica
Jaume Torres Benejam
50

Puntuació proposta servei
45

Puntuació total
95

(...)”.
Atès que en data 28/11/2018, mitjançant acord de la Junta de govern local es va acordar el
següent:
“(…) PRIMER. - Classificar per ordre decreixent, per lots, les proposicions presentades pels
licitadors:
Lot 1:
Empresa

Lorenzo Capella Florit

Puntuació
oferta
econòmica
50

Puntuació
proposta de
servei
31

Puntuació
total
81

Lot 2:

Empresa

Santiago Torres i Jaume Pérez
(Carnisseria Lepanto C.B)

Puntuació
oferta
econòmica
50

Puntuació
proposta de
servei
36

Puntuació
total

86

Lot 3:
Empresa

Puntuació
oferta
econòmica

Puntuació
proposta de
servei

Puntuació
total

10
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Miquel Salord Coll (Carnisseria Salord
C.B)

50

46

96

Lot 4:
Empresa
Rafael Caules Coll

Puntuació
oferta
econòmica
50

Puntuació
proposta de
servei
38

Puntuació
total
88

Lot 5:
Empresa
Jaume Torres Benejam

Puntuació
oferta
econòmica
50

Puntuació
proposta de
servei
45

Puntuació
total
95

SEGON. - Requerir a LORENZO CAPELLA FLORIT (417*****J) LOT 1, per tal que, en un termini
de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti
telemàticament la documentació següent:
Documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la seguretat social. Els certificats corresponents poden ser emesos per
mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.
Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva determinada en la clàusula 4 del
plec de clàusules administratives, per import de 64,51 €.
Documentació justificativa del compliment de les condicions per contractar relacionada en la
clàusula núm. 3.3.3 d'aquests Plecs i l'annex VII del Plec de clàusules administratives
particulars degudament complimentat.
TERCER.- Requerir a SANTIAGO TORRES PONS (417*****D) i a JAUME PEREZ SERRA
(417*****Y) (Carnissería Lepanto, C.B) LOT 2, per tal que, en un termini de 10 dies hàbils, a
comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti telemàticament la
documentació següent:
Documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la seguretat social. Els certificats corresponents poden ser emesos per
mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.
Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva determinada en la clàusula 4 del
plec de clàusules administratives per import de 95,20 €.
Documentació justificativa del compliment de les condicions per contractar relacionada en la
clàusula núm. 3.3.3 d'aquests Plecs i l'annex VII del Plec de clàusules administratives
particulars degudament complimentat.
Document d'oferta econòmica signada amb certificat digital pel Srs SANTIAGO TORRES
PONS i JAUME PEREZ SERRA.
QUART.- Requerir a MIQUEL SALORD COLL (417*****H) (Carnicería Salord, C.B) LOT 3, per tal
que, en un termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el
requeriment, presenti telemàticament la documentació següent:
Documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la seguretat social. Els certificats corresponents poden ser emesos per
mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.
Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva determinada en la clàusula 4 del
plec de clàusules administratives, per import de 87,29 €.· Documentació justificativa del
compliment de les condicions per contractar relacionada en la clàusula núm. 3.3.3
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d'aquests Plecs i l'annex VII del Plec de clàusules administratives particulars degudament
complimentat.
Declaració responsable (relativa al sobre A) signada amb certificat digital per totes les
persones físiques que integren la comunitat de bens «Carnicería Salord, C.B».
Document d'oferta econòmica signada amb certificat digital per totes les persones físiques
que integren la comunitat de bens «Carnicería Salord, C.B».
CINQUÈ.- Requerir a RAFAEL CAULES PONS (417*****M) LOT 4 per tal que, en un termini de 10
dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti
telemàticament la documentació següent:
·
·
·

Documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la seguretat social. Els certificats corresponents poden ser emesos per
mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.
Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva determinada en la clàusula 4
del plec de clàusules administratives per import de 91,53 €.
Documentació justificativa del compliment de les condicions per contractar relacionada en
la clàusula núm. 3.3.3 d'aquests Plecs i l'annex VII del Plec de clàusules administratives
particulars degudament complimentat.

SISÈ.- Requerir a JAUME TORRES BENEJAM (417*****T) LOT 5 per tal que, en un termini de 10
dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti
telemàticament la documentació següent:
Documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la seguretat social. Els certificats corresponents poden ser emesos per
mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.
Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva determinada en la clàusula 4 del
plec de clàusules administratives, per import de 120,34 €.
Documentació justificativa del compliment de les condicions per contractar relacionada en la
clàusula núm. 3.3.3 d'aquests Plecs i l'annex VII del Plec de clàusules administratives
particulars degudament complimentat.
SETÈ.- Comunicar a les empreses LORENZO CAPELLA FLORIT (41****39J); SANTIAGO
TORRES PONS (417*****D) i a JAUME PEREZ SERRA (417*****Y) (Carnissería Lepanto, C.B);
MIQUELSALORD COLL (417*****H) (Carnicería Salord, C.B); RAFAEL CAULES PONS
(417*****M); i JAUME TORRES BENEJAM (417*****T) que, de no complimentar-se
adequadament aquest requeriment en el termini assenyalat a l'efecte, s'entendrà que el licitador
del lot corresponent ha retirat la seva oferta amb els efectes assenyalats a l'article 150.2 de la
LCSP.
VUITÈ.- Notificar-ho a les empreses LORENZO CAPELLA FLORIT (417*****J); SANTIAGO
TORRES PONS (417*****D) i a JAUME PEREZ SERRA (417*****Y) (Carnissería Lepanto, C.B);
MIQUEL SALORD COLL (417*****H) (Carnicería Salord, C.B); RAFAEL CAULES PONS
(417*****M) i JAUME TORRES BENEJAM (417*****T). (...)”.
Atès que en data 30/11/2018, es va remetre la notificació de l'acord assenyalat en l'apartat
anterior, mitjançant registre de sortida núm. 026610 a l'empresa Lorenzo Capella Florit, mitjançant
registre de sortida núm. 026611 a l'empresa SANTIAGO TORRES PONS i a JAUME PEREZ
SERRA (Carnissería Lepanto, C.B), mitjançant registre de sortida núm. 026612 a l'empresa
MIQUEL SALORD COLL (Carnicería Salord, C.B), mitjançant registre de sortida núm. 026613 a
l'empresa RAFAEL CAULES PONS, i mitjançant registre de sortida núm. 026614 a l'empresa
JAUME TORRES BENEJAM.
Atès que durant el termini habilitat a tal efecte, l'empresa Lorenzo Capella Florit, corresponent al
Lot 1, mitjançant registre d'entrada núm. GE/022830/2018 de data 4/12/2018 i núm.
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GE/023575/2018 de data 14/12/2018, registre GE/023773/2018 de data 18/12/2018, i registre GE/
023897/2018 DE DATA 19/12/2018, va presentar la següent documentació:
- Còpia del DNI de Lorenzo Capella Florit
- Certificat de l'Agència Tributària de Lorenzo Capella negatiu i justificant del pagament de deute a
l'administració tributària.
- Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social de Lorenzo Capella Florit i justificació
de pagament del deute amb dita tresoreria.
- Justificant transferència bancaria, en concepte de garantia definitiva, per import de 64,51 €.
- Annex VIII signat amb certificat digital.
- Annex VII declaració de la solvència tècnica , signada amb certificat digital.
- Model 036 declaració censal d'alta en activitats econòmiques presentat a l'Agència Tributària de
data 1/01/2014.
- Informe Vida laboral emès per la tresoreria general de la seguretat social del sr. Lorenzo Capella
Florit de data 31/10/2018
- certificat de situació d'alta en el cens d'activitats econòmiques amb data d'alta 1/01/2014
- Model 100 sobre l'impost de la declaració de la renta exercici 2017 en el que consta els
ingressos íntegres d'explotació.
- Model 130 corresponent a l'exercici 2015, 2016 i 2017 presentat davant de l'Agència Tributària.
Atès que durant el termini habilitat a tal efecte, l'empresa Santiago Torres Pons i Jaume Perez
Serra (Carnissería Lepanto, C.B.), corresponent al Lot 2, mitjançant registre d'entrada núm.
GE/022852/2018 de data 5/12/2018, registre núm. GE/023595/2018 de data 14/12/2018 i registre
núm. GE/023717/2018 de data 17/12/2018, van presentar la següent documentació:
- Justificant de transferència bancaria, en concepte de garantia definitiva, per import de 95,20 €.
- Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social de que el sr. Santiago Torres Pons es
troba al corrent amb les seves obligacions, de data 30/11/2018.
- Còpia del DNI del Sr. Santiago Torres Pons
- Certificat de l'Agència Tributària de que el sr. Santiago Torres Pons es troba al corrent amb les
seves obligacions, de data 30/11/2018.
- Certificat de l'Agència Tributària de que el sr. Jaime Perez Serra es troba al corrent amb les
seves obligacions, de data 04/12/2018.
- Certificat de l'Agència Tributària de que la Carniceria Lepanto, C.B. es troba al corrent amb les
seves obligacions, de data 30/11/2018.
- Compromís de confidencialitat (annex VIII) signat digitalment pel sr. Santiago Torres Pons.
- Declaració responsable sobre A, signada digitalment pels srs. Santiago Torres Pons i Jaime
Perez Serra.
- Annex VII declaració solvència tècnica signada digitalment pel sr. Jaime Perez Serra
- Annex VII declaració solvència tècnica signada digitalment pel sr. Santiago Torres Pons
- Declaració IRPF exercici 2017 del Sr. Jaime Perez Serra.
- Declaració IRPF exercici 2017 del Sr. Santiago Torres Pons
- Certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de carniceria lepanto, C.B. amb data
d'alta d'1/01/1992.
- Document de modificació dels membres de la constitució de la “Carniceria Lepanto, C.B” de data
31/12/2000.
- Informe vida laboral emès per la tresoreria general de la seguretat social del sr. Santiago Torres
Pons de data 31/10/2018
- Informe vida laboral emès per la tresoreria general de la seguretat social del sr. Jaime Perez
Serra de data 14/12/2018.
- Annex VIII, signat per Santiago Torres Pons i per Jaime Perez Serra.
- Model 130 presentat a l'Agència Tributària en el que consten el ingressos de l'activitat
econòmica en estimació directa (4 trimestre exercici 2017, 2016 i 2015) del Sr. Santiago Torres
Pons.
- Model 130 presentat a l'Agència Tributària en el que consten el ingressos de l'activitat
econòmica en estimació directa (4 trimestre exercici 2017, 2016 i 2015) del Sr. Jaime Perez Serra
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- Annex III signat digitalment pels srs. Santiago Torres Pons i Jaime Perez Serra.
- Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social de que el sr. Jaime Perez Serra es
troba al corrent amb les seves obligacions, de data 17/12/2018.
Atès que durant el termini habilitat a tal efecte, l'empresa Miquel Salord Coll i Martin Salord Coll
(Carniceria Salord, C.B.), corresponent al Lot 3, mitjançant registre d'entrada núm.
GE/023218/2018 de data 11/12/2018 i núm. GE/023782/2018 de data 18/12/2018 va presentar la
següent documentació:
- Certificat de l'Agència Tributària de Carniceria Salord, C.B. de trobar-se al corrent amb les
seves obligacions tributàries, de data 5/12/2018.
- Certificat de l'Agència Tributària de Martin Salord Coll de trobar-se al corrent amb les seves
obligacions tributàries, de data 5/12/2018.
- Certificat de l'Agència Tributària de Miguel Salord Coll de trobar-se al corrent amb les seves
obligacions tributàries, de data 5/12/2018
- Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social de Martin Salord Coll de trobar-se al
corrent amb les seves obligacions, de data 05/12/2018.
- Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social de Miguel Salord Coll de trobar-se al
corrent amb les seves obligacions, de data 05/12/2018.
- Justificant de transferència bancaria, en concepte de garantia definitiva, per import de 87,29 €.
- Annex I i Annex III signat amb certificat digital per Miguel Salord Coll i Martin Salord Coll.
- Annex VII declaració solvència tècnica signada digitalment pel sr. Miguel Salord Coll i Martin
Salord Coll.
- Informe vida laboral emès per la tresoreria general de la seguretat social del sr. Martin Salord
Coll de data 5/12/2018
- Informe vida laboral emès per la tresoreria general de la seguretat social del sr. Miguel Salord
Coll de data 5/12/2018
- Model 184 (declaració anual) presentat a l'Agència Tributària en el que consten el ingressos de
l'activitat de Carniceria Salord, C.B. (integrada per Martin Salord Coll i Miguel Salord Coll) ejercici
2017
- Model 100 declaració IRPF presentat a l'Agència Tributària pel sr. Martin Salord Coll exercici
2017
- Model 100 declaració IRPF presentat a l'Agència Tributària pel sr. Miguel Salord Coll exercici
2017
- Annex VIII signat per Miguel Salord Coll i Martin Salord Coll amb certificat digital.
Per altra banda consta en la documentació presentada en el sobre A (documentació
administrativa) i sobre B (documentació tècnica) còpia acarada per l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca del DNI del Srs Miguel Salord Coll i Martin Salord Coll, Certificat de situació en el cens
d'activitats econòmiques de l'AEAT amb data d'alta de 1/01/1992, Llicència fiscal d'activitats
comercials i industrials de Carniceria Salord, CB i document modificació membres de la comunitat
de bens Carniceria Salord CB de data 22/08/1991.
Atès que durant el termini habilitat a tal efecte, l'empresa Rafael Caules Pons, corresponent al Lot
4, mitjançant registre d'entrada núm. GE/022820/2018 de data 04/12/2018 i registre núm.
GE/023602/2018 de data 14/12/2018 i registre núm. GE/023785/2018 de data 18/12/2018, va
presentar la següent documentació:
- Certificat de l'Agència Tributària de Rafael Caules Pons de trobar-se al corrent amb les seves
obligacions tributàries, de data 30/11/2018.
- Annex VIII signat amb certificat digital.
- Justificant transferència bancària, en concepte de garantia definitiva, per import de 91,53 €.
- Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social de Rafael Caules Pons de trobar-se al
corrent amb les seves obligacions, de data 30/11/2018.
- còpia del DNI.
- Annex VII signat amb certificat digital
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- Informe vida laboral emès per la tresoreria general de la seguretat social del sr. Rafael Caules
Pons de data 14/12/2018, en el que consta des del 2007 fins al 5/04/2017 com a empleat de
tercer.
- Nòmina gener 2017 del Sr. Rafael Caules Pons com a empleat de tercer.
- Model 100 declaració IRPF presentat a l'Agència Tributària pel sr. Rafael Caules Pons de
l'exercici 2017 en el que consta el rendiment net previ obtingut de l'activitat econòmica.
- certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'AEAT amb data d'alta de 2/05/2017.
- Model 131 presentat davant de l'Agència tributària exercici 2017.
Atès que durant el termini habilitat a tal efecte, l'empresa Embutidos Torres Barceló, SL (J.T.B.),
corresponent al Lot 5, mitjançant registre d'entrada núm. GE/023102/2018 de data 10/12/2018 i
registre núm. GE/023576/2018 de data 14/12/2018, re GE/023814/2018 DE DATA 18/12/2018, va
presentar la següent documentació:
- Justificant transferència bancària, en concepte de garantia definitiva, per import de 120,34 €.
- Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'Embutidos Torres Barceló, SL de
trobar-se al corrent amb les seves obligacions, de data 5/12/2018.
- Certificat de l'Agència Tributària d'Embutidos Torres Barceló, SL de trobar-se al corrent amb les
seves obligacions tributàries, de data 18/12/2018.
- Annex VIII signat amb certificat digital
- Annex VII signat amb certificat digital
- certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'AEAT de la societat Embutidos
Barceló, SL en data d'alta en l'activitat de Comerç menor carniceria-charcuteria de 1/04/2015.
- Comptes anuals exercici 2017
Per altra banda consta en la documentació presentada en el sobre A (documentació
administrativa) l'escriptura de constitució de la societat de data 9/03/2015 i protocol núm. 394,
còpia acarada dels DNI dels administradors solidaris de la societat.
Atès que les empreses han presentat la documentació requerida i aquesta s'ha comprovat que és
correcta.
Vista la clàusula 3.7.1 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la licitació,
l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels CINC (5) DIES hàbils següents a la
recepció de la documentació. No es podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna
oferta o proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin en els Plec.
Vista la clàusula 6 del plec de clàusules administratives particulars, els adjudicatària de cada
contracte (Lot) queden obligats a subscriure el document administratiu de formalització del
contracte, en el termini de QUINZE (15) DIES hàbils següents a la data de notificació de l'acord
d'adjudicació als licitadors.
Vist l'article 151 de la LCSP l'adjudicació del contracte haurà de ser publicada en el perfil del
contractant.
Vist l'article 346 de la LCSP s'haurà de comunicar al registre de contractes del sector públic les
dades de l'adjudicació del present contracte.
Vist l'acord tercer del Decret d'alcaldia núm. 00161 de 2015 de delegacions de competències.
Examinada la documentació que obra en el present expedient, fent ús de les facultats legalment
conferides a l'empara de la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic i del decret d'alcaldia núm. 00161 de 2015, RESOLC:
PRIMER. Adjudicar al Sr. LORENZO CAPELLA FLORIT (417*****J) el contracte de lloguer de
l'establiment (lloc de venda núm. 1) destinat a carnisseria, situat a l'edifici de la Plaça Llibertat, s/n
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de Ciutadella de Menorca, corresponent al lot 1, per un preu anual sense IVA de 1.290,12 € més
l'import d'IVA de 270,93 € el que fa un import total IVA inclosa de 1.561,05 €.
SEGON. Adjudicar als Srs. SANTIAGO TORRES PONS (417*****D) I JAUME PEREZ SERRA
(417*****Y) [«Carnicería Lepanto, C.B.» E074*****] el contracte de lloguer de l'establiment (lloc de
venda núm. 2) destinat a carnisseria, situat a l'edifici de la Plaça Llibertat, s/n de Ciutadella de
Menorca, corresponent al lot 2, per un preu anual sense IVA de 1.904,04 € més l'import d'IVA de
399,85 € el que fa un import total IVA inclosa de 2.303,89 €.
TERCER. Adjudicar als Srs. MIQUEL SALORD COLL (417*****H) I MARTIN SALORD COLL
(417*****Q) [«Carnicería Salord, C.B.» E072*****] el contracte de lloguer de l'establiment (lloc de
venda núm. 3) destinat a carnisseria, situat a l'edifici de la Plaça Llibertat, s/n de Ciutadella de
Menorca, corresponent al lot 3, per un preu anual sense IVA de 1.745,88 € més l'import d'IVA de
366,63 € el que fa un import total IVA inclosa de 2.112,51€.
QUART. Adjudicar al SR. RAFAEL CAULES PONS (417*****M) el contracte de lloguer de
l'establiment (lloc de venda núm. 4) destinat a carnisseria, situat a l'edifici de la Plaça Llibertat, s/n
de Ciutadella de Menorca, corresponent al lot 4, per un preu anual sense IVA de 1.830,60 € més
l'import d'IVA de 384,43 € el que fa un import total IVA inclosa de 2.215,03 €.
CINQUÈ. Adjudicar a l'empresa EMBUTIDOS TORRES BARCELÓ, SL (B579*****) el contracte de
lloguer de l'establiment (lloc de venda núm. 5) destinat a carnisseria, situat a l'edifici de la Plaça
Llibertat, s/n de Ciutadella de Menorca, corresponent al lot 5, per un preu anual sense IVA de
2.406,84 € més l'import d'IVA de 505,44 € el que fa un import total IVA inclosa de 2.912,28 €.
SISÈ. Requerir als adjudicataris de cada lot assenyalats en els acord anteriors per a que en el
termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la notificació del present acord,
procedeixin a la formalització en document administratiu del corresponent contracte de lloguer.
SETÈ. Requerir als adjudicataris de cada lot assenyalat en els acord anteriors per a que en el
termini de 10 dies hàbils, següents a la notificació de la present resolució, presentin document
bancari en el que consti el número de compte bancari i titular d'aquest que designen a l'efecte de
que l'Ajuntament pugui realitzar el càrrec del preu del lloguer.
VUITÈ. Designar com a responsable municipal dels contractes a la tècnica d'Inspecció de consum
Joana Barceló Martí.
NOVÈ. Comunicar l’adjudicació del contracte als Serveis Econòmics, tresoreria i al responsable
municipal del contracte.
DESÈ. Procedir a publicar l'adjudicació i formalització dels contractes en el perfil del contractant, tot
de conformitat amb l'article 151 I 154 de la LCSP.
ONZÈ. Notificar-ho a les empreses que han resultat adjudicatàries del corresponent contracte de
lloguer.»
Examinada la documentació que obra en el present expedient i fent ús de les facultats legalment
conferides a la Junta de Govern local, PROPÒS:
Primer.- Ratificar en tots els seus extrems la resolució de l’àrea d’organització i seguretat
ciutadana, núm.0002802, amb data 19/12/2018.
Segon.- Publicar-ho en el Perfil del contractant de l’òrgan de contractació.
Tercer.- Notificar-ho a LORENZO CAPELLA FLORIT (417*****J); a SANTIAGO TORRES PONS
(417*****D) i JAUME PEREZ SERRA (417*****Y) [«Carnicería Lepanto, C.B.» E074*****]; a
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MIQUEL SALORD COLL (417*****H) i MARTIN SALORD COLL (417*****Q) [«Carnicería Salord,
C.B.» E072*****]; a RAFAEL CAULES PONS (417*****M) i a l'empresa EMBUTIDOS TORRES
BARCELÓ, SL (B579*****).
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta d’alcaldia en matèria de contractació.
10. PROPOSTA RATIFICACIÓ DEL CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 0002806, AMB DATA
20-12-2018, DE L’ÀREA D’ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA, REFERENT A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSEGURANÇA DE VEHICLES DEL PARC MÒBIL DE
L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA (EXP. 11698/2018).-Es dóna compte d'una
proposta d’alcaldia en matèria de contractació de dia 20-12-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: RATIFICAR EL CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ NÚM.0002806 AMB DATA
20/12/2018, PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSEGURANÇA DE VEHICLES DEL
PARC MÒBIL DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA, PER PROCEDIMENT
OBERT, TRAMITACIÓ URGENT, OFERTA MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ.
TRÀMIT: ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Atès que mitjançant resolució de l’àrea d’organització i seguretat ciutadana, núm. 0002806, amb
data 20/12/2018, es va adoptar una resolució que literalment diu:
«ASSUMPTE: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ASSEGURANÇA DE VEHICLES DEL PARC
MÒBIL DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA, PER PROCEDIMENT OBERT,
TRAMITACIÓ URGENT, OFERTA MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ.
TRÀMIT: ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Atès que mitjançant resolució de l'Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana núm.
2018/LD3002/0002402 de data 15/11/2018 es va resoldre aprovar l'expedient de contractació del
contracte de servei d'assegurança dels vehicles del parc mòbil municipal, per procediment obert,
tramitació urgent, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, va convocar-ne la
licitació i, alhora, va aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que han de regir la licitació.
Atès que dita resolució va ser ratificada per acord de la Junta de govern local de data 21/11/2018.
Atès que en data 15/11/2018 es va publicar l'anunci de la licitació en el perfil del contractant de
l'òrgan de contractació.
Atès que mitjançant resolució de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana núm.
2018/LD1401/0000122 de data 23/11/2018 es va resoldre ampliar el termini de presentació
d'ofertes de la present licitació en 5 dies naturals més, la qual va ser ratificada per acord de la
Junta de govern local de data 28/11/2018.
Atès que en data 28/11/2018 va finalitzar el termini de presentació de proposicions i durant el qual
es van presentar les següents pliques, d'acord amb el certificat de secretaria de data 29/11/2018:
«(...) 1. Oferta amb registre d'entrada núm.021664 del dia 26/11/2018, presentada prèviament a
les oficines de correus, el dia 23/11/2018, a les 13:56, per part de AXA SEGUROS GENERALES,
S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS (CIF A609*****)
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2. Oferta amb registre d'entrada núm. 021954, de dia 28/11/2018, presentada per part de MGS
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A (...)».
Vist el contingut de l'acta de la mesa de contractació de data 30/11/2018 d'obertura del Sobre A
(documentació administrativa), de l'acta de la mesa de data 10/12/2018 d'esmena de deficiències
del Sobre A i de l'acta de la mesa de data 10/12/2018 d'obertura del Sobre C (oferta econòmica).
Atès que
mitjançant resolució de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana núm.
2018/LD3002/0002725 de data 11/12/2018, es va resoldre el següent:
«(...) PRIMER. Excloure a l'empresa MGS Seguros y Reaseguros, S.A (A081*****) per haver
presentat una oferta econòmica quin import excedeix del preu base de licitació anual i en
conseqüència no ajustar-se la seva proposició econòmica al Plec de clàusules administratives
particulars (clàusula A.1 i 2.6.1 del PCAP).
SEGON. Classificar en el següent ordre decreixent les proposicions presentades pels licitadors
que han estat admesos i d'acord amb la puntuació total obtinguda:
EMPRESA
1. AXA SEGUROS GENERALES SA DE
SEGUROS Y REASEGUROS

Criteri preu
70 punts

Criteri millores
30 punts

PUNTUACIÓ
TOTAL
100 punts

TERCER. Requerir a l'empresa AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y
REASEGUROS (A609*****) per tal que en el termini de 5 dies hàbils, a comptar des del següent a
aquell en què hagi rebut el present requeriment, presenti telemàticament la següent
documentació:
Documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la seguretat social. Els certificats corresponents poden ser emesos per
mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.
Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva determinada en la clàusula 4 del
plec de clàusules administratives, per import de 1.261,38 €.
Documentació justificativa del compliment de les condicions per contractar relacionada en la
clàusula núm. 3.3.3 dels Plecs.
QUART. Comunicar a l'empresa AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y
REASEGUROS (A609*****) que, de no complimentar-se adequadament aquest requeriment en el
termini assenyalat a l'efecte, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta amb els efectes
assenyalats a l'article 150.2 de la LCSP.
CINQUÈ. Notificar-ho a l'empresa AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y
REASEGUROS (A609*****) i a l'empresa que ha resultat exclosa MGS Seguros y Reaseguros,
S.A (A081*****).
SISÈ. Remetre la present resolució a la Junta de govern local per tal de que en la pròxima sessió
que es celebri es procedeixi a la seva ratificació.(...)».
Atès que dita resolució va ser ratificada per la Junta de govern local mitjançant acord de data
12/12/2018.
Atès que en data 12/12/2018 es va notificar a l'empresa AXA SEGUROS GENERALES SA DE
SEGUROS Y REASEGUROS (A609*****) la resolució de requeriment previ a l'adjudicació.
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Atès que en data 18/12/2018, re GE/023824/2018 i re l'empresa AXA SEGUROS GENERALES
SA DE SEGUROS Y REASEGUROS ha presentat la següent documentació:
- Certificat de l'Agència Estatal Tributària de trobar-se l'empresa AXA SEGUROS GENERALES
SA DE SEGUROS Y REASEGUROS al corrent amb les seves obligacions tributàries emès en
data 3/12/2018.
- Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social de trobar-se l'empresa AXA SEGUROS
GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS al corrent amb les seves obligacions amb la
seguretat social, emès en data 4/12/2018
- Aval bancari amb l'entitat BANKIA per import de 1.261,38 € amb número de registre del Registre
Especial d'Avals.
- Escriptura pública de constitució de la societat de data 8/08/1995 amb número de protocol 2.643.
- Escriptura pública de canvi de domicili social i de denominació social de data 10/12/2007 amb
número de protocol 12.395.
- Escriptura pública de poders de representació de data 12/12/2017 amb número de protocol
4.010.
- Còpia del DNI de la persona representant de l'empresa.
- certificat del subdirector general d'ordenació i mediació d'assegurances de la direcció general
d'assegurances i fons de pensions de data 11/09/2017 de que l'empresa es troba inscrita en en el
registre administratiu d'entitats asseguradores.
Atès que l'empresa ha presentat la documentació requerida i aquesta s'ha comprovat que és
correcta.
Vista la clàusula 3.7.1 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la licitació,
l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels TRES (3) DIES hàbils següents a la
recepció de la documentació. No es podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna
oferta o proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin en els Plec.
Vista la clàusula 6 del plec de clàusules administratives particulars, l'adjudicatari del contracte
queda obligat a subscriure el document administratiu de formalització del contracte, en el termini
de VUIT (8) DIES hàbils següents a la data de notificació de l'acord d'adjudicació als licitadors i
candidats.
Vista la clàusula «W. Observacions» del plec de clàusules administratives particulars en el termini
de 8 dies hàbils següents a la data de notificació de l'acord d'adjudicació haurà de presentar els
Annexos VII, VIII I IX del plec de clàusules administratives.
Vist l'article 151 de la LCSP l'adjudicació del contracte haurà de ser publicada en el perfil del
contractant.
Vist l'article 346 de la LCSP s'haurà de comunicar al registre de contractes del sector públic les
dades de l'adjudicació del present contracte.
Examinada la documentació que obra en el present expedient, fent ús de les facultats legalment
conferides a l'empara de la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic i del decret d'alcaldia núm. 00161 de 2015, RESOLC:
PRIMER. Adjudicar a l'empresa «AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y
REASEGUROS» (A609*****) el contracte de servei d'assegurança dels vehicles del parc mòbil
municipal, d'acord amb la seva oferta presentada que consta en l'expedient, amb els plecs de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regeixen la licitació
de referència i d'acord amb la seva oferta econòmica, per import total de 12.613,79 € (IVA exempt)
i les millores següents:
- Cobertura total dels danys ocasionats a les llunes dels propis vehicles assegurats.
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- Cobertura dels danys ocasionats als conductors i ocupants dels vehicles assegurats pels
conceptes següents:
Mort del conductor: 18.000 €;
Invalidesa permanent del conductor: 18.000€;
Despeses sanitàries il·limitades a centres reconeguts: 1.800€.
SEGON. Requerir a l'empresa «AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y
REASEGUROS» (A609*****) perquè procedeixi a subscriure el document administratiu de
formalització del contracte en el termini de 8 dies hàbils, a comptar des del dia següent a la
notificació del present acord.
TERCER. Requerir a l'empresa «AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y
REASEGUROS» (A609*****) perquè en el termini de 8 dies hàbils, a comptar des del dia següent a
la notificació del present acord, i en tot cas, abans de la formalització del contracte, presenti l'Annex
VII, Annex VIII i Annex IX complimentat i signat digitalment.
QUART. Comunicar-li que el pagament s'efectuarà en el termini i forma establerts en la clàusula «O.
Pagament del preu» del «1.3 Quadre de característiques del contracte» del Plec de clàusules
administratives particulars.
CINQUÈ. Designar com a responsable del contracte al mecànic municipal Sr. J.P.C. i comunicar-li la
designació junt amb una còpia dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que regeixen el contracte.
SISÈ. Comunicar l’adjudicació del contracte als Serveis Econòmics, tresoreria i als responsables
municipals del contracte.
SETÈ. Procedir a publicar l'adjudicació i formalització del contracte en el perfil del contractant, tot de
conformitat amb l'article 151 I 154 de la LCSP.
VUITÈ. Notificar-ho a l'empresa «AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y
REASEGUROS» i a la resta d'empreses que han concorregut en la licitació.
NOVÈ. Comunicar al registre de contractes del sector públic les dades de l'adjudicació del present
contracte.
DESÈ. Remetre la present resolució a la pròxima Junta de govern que es celebri per a la seva
ratificació.»
Examinada la documentació que obra en el present expedient i fent ús de les facultats legalment
conferides a la Junta de Govern local;
PROPÒS:
Primer.- Ratificar en tots els seus extrems la resolució de l’àrea d’organització i seguretat
ciutadana, núm. 0002806, amb data 20/12/2018.
Segon.- Publicar-ho en el Perfil del contractant de l’òrgan de contractació.
Tercer.- Notificar-ho a AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS (A
609*****) i a l'empresa que ha resultat excloses de la licitació.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta d’alcaldia en matèria de contractació.
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11. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC
EXECUTIU DE L’EDIFICI CAN SAURA (EXP. 12186/2018).-Es dóna compte d'una proposta
d’alcaldia en matèria de contractació de dia 20-12-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC
EXECUTIU DE L'EDIFICI CAN SAURA DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA,
PER PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ URGENT, OFERTA MÉS AVANTATJOSA,
DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ.
TRÀMIT: ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Atès que mitjançant resolució d'alcaldia de l'Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana núm. 2018/
LD1401/0000121 de data 23/11/2018 es va resoldre aprovar l'expedient de contractació del servei
de redacció del projecte museogràfic executiu de Can Saura, per procediment obert, tramitació
urgent, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i va convocar-ne la licitació.
Alhora, va aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i el Plec de condicions
tècniques que han de regir la contractació.
Atès que en data 23/11/2018 es va publicar en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació
l'anunci de la licitació del contracte de servei de redacció del projecte museogràfic executiu de
Can Saura junt amb el Plec de clàusules administratives i plec de condicions tècniques, iniciant-se
el termini de 8 dies naturals per a la presentació d'ofertes.
Atès que en data 28/11/2018 la Junta de govern local va acordar ratificar la resolució d'alcaldia de
l'Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana núm. 2018/LD1401/0000121 de data 23/11/2018.
Atès que en data 03/12/2018 va finalitzar el termini de presentació de proposicions i durant el qual
es van presentar les següents pliques:
Oferta presentada per KULTURA, IDEES I ESTRATÈGIES PER AL PATRIMONI, SL (B631*****) presentada a les oficines de correus el dia 30/11/2018.
Oferta presentada per MOLÉCULA, XARXA DE PROFESSIONALS EN MUSEOGRAFIA, SCP
(J-652*****) presentada a les oficines de correus el dia 03/12/2018.
Oferta presentada per TALAIA CULTURA, SL (B-577*****) presentada a l'Ajuntament en data
3/12/2018 amb registre d'entrada núm. 022631 per C.M.T..
Oferta presentada per AUDITORES DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, SA ( A-288*****)
presentada a les oficines de correus el dia 03/12/2018.
Vist el contingut de l'acta de la mesa de contractació de data 10/12/2018 d'obertura del Sobre A
(documentació administrativa), de l'acta de la mesa de data 14/12/2018 d'esmena de deficiències
del Sobre A i de l'acta de la mesa de data 14/12/2018 d'obertura del Sobre B (memòria).
Vist l'informe-valoració tècnica emesa pels tècnics municipals, J.M. i M.J.LM. respecte de les
proposicions (memòria) presentades pels licitadors.
Vista l'acta de la mesa de contractació de data 18/12/2018 de valoració de l'informe-valoració
tècnica assenyalat i l'acta de la mesa de contractació de data 18/12/2018 d'obertura del Sobre C
(oferta econòmica).
«(...) En conseqüència, els membres de la mesa de contractació acorden el següent:
Atès que en data 19/12/2018 la Junta de govern local va acordar el següent:
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«(...) PRIMER. Excloure a l'empresa «TALAIA CULTURA, SL» (B-577*****) de la licitació, pel fet
que la memòria presentada no s'ajusta a l'establert en el Plec de clàusules administratives
particulars (clàusula «D.1 Duració del Contracte i terminis d'execució» i clàusula 3.2.3) ni al plec
de condicions tècniques (condició 7) en tant que proposen un termini d'execució de 4 mesos quan
el termini d'execució total establert en els plecs és de 3 mesos, a comptar des del següent a la
signatura electrònica del contracte
SEGON. Classificar per ordre decreixent les proposicions presentades pels licitadors que han
estat admesos i d'acord amb la puntuació total obtinguda, en l’ordre següent:
Empresa

Puntuació
oferta

Puntuació
memòria

Puntuació
total

1. KULTURA, IDEES I ESTRATÈGIES PER AL
PATRIMONI, SL

49,16 punts

38.5 punts

87.66 punts

60 punts

13.41 punts

73.41 punts

50,87 punts

22.32 punts

73.19 punts

2. AUDITORES
AMBIENTE, SA

DE

ENERGÍA

Y

MEDIO

3. MOLÉCULA, XARXA DE PROFESSIONALS
EN MUSEOGRAFIA, SCP

TERCER. Requerir a l'empresa KULTURA, IDEES I ESTRATÈGIES PER AL PATRIMONI, SL (B631*****) per tal que en el termini de 5 dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagi
rebut el present requeriment, presenti telemàticament la següent documentació:
Documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la seguretat social. Els certificats corresponents poden ser emesos per
mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.
Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva determinada en la clàusula 4 del
plec de clàusules administratives per import de 1.190 €.
Documentació justificativa del compliment de les condicions per contractar relacionada en la
clàusula núm. 3.3.3 dels Plecs de clàusules administratives i els annexos núm. VIII; IX; X;
XI i XII complimentats i signats.
QUART. Comunicar a l'empresa KULTURA, IDEES I ESTRATÈGIES PER AL PATRIMONI, SL (B631*****) que, de no complimentar-se adequadament aquest requeriment en el termini assenyalat
a l'efecte, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta amb els efectes assenyalats a l'article
150.2 de la LCSP.
CINQUÈ. Notificar-ho a l'empresa KULTURA, IDEES I ESTRATÈGIES PER AL PATRIMONI, SL
(B-631*****).
SISÈ. Notificar-ho a l'empresa que ha quedat exclosa de la licitació «TALAIA CULTURA, SL» (B577*****).(...)».
Atès que en data 19/12/2018 es va remetre la notificació a de l'acord assenyalat a l'empresa
KULTURA, IDEES I ESTRATÈGIES PER AL PATRIMONI, SL.
Atès que, en el termini conferit a l'efecte, l'empresa KULTURA, IDEES I ESTRATÈGIES PER AL
PATRIMONI, S.L. ha presentat la documentació, signada digitalment, següent:
- Escriptura de constitució
- Poder notarial de representació.
- DNI compulsat de la representant
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- Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil de l’any de major volum de negoci
dels últims 3 anys (any 2015)
- Assegurança de Responsabilitat Civil igual o superior a 315.000€
- Comptes anuals aprovats i dipositats en Registre Mercantil de l’últim exercici econòmic (any
2017)
- Relació dels principals serveis o treballs dels 3 últims anys (annex VII)
- Certificats de bona execució
- Declaració de que hi haurà, com a mínim, els professionals següents: un museòlog, un
historiador i/o arqueòleg, un dissenyador gràfic, un tècnic competent en arquitectura i un tècnic
habilitat professionalment per a la realització del Pla d’autoprotecció.
- Còpia de les titulacions dels professionals
- Certificat acreditatiu del tècnic redactor del projecte d’adaptacions arquitectòniques col·legiat.
- Certificat acreditatiu del tècnic redactor del Pla d’autoprotecció col·legiat.
- Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries.
- Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
- Còpia justificant abonament de la garantia definitiva, per un import de 1.190,00€
- L’annex VIII; l’annex IX; annex X; l’annex XI i l’annex XII complimentats i signats.
Atès que l'empresa ha presentat la documentació requerida i aquesta s'ha comprovat que és
correcta.
Vist que en data 30/11/2018 el Consell Insular de Menorca va notificar a l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca l'acord de modificació de la distribució de la concessió d’ajuts del ptiec
2018 corresponent a l’ajuntament de ciutadella, mitjançant el qual es va acordar el següent: «(...)
Atorgar una ampliació d'aquest termini fins dia 15 de desembre de 2018. Ja que l’ajuntament de
Ciutadella va sol·licitar la modificació dins termini (...)». (Exp. 001430/2018)
Vist que en data 13/12/2018, re GE/031262/2018, es va remetre al CIMe l'acord de data
12/12/2018 de la Junta de govern de ciutadella de sol·licitud d'ampliació dels terminis fins a finals
d’any per tenir resolt l'expedient de contractació de la redacció del projecte museogràfic executiu
de Can Saura que inclou també el projecte d'adaptacions arquitectòniques, el d'instal·lacions
adaptades al nou projecte museogràfic i el pla d'autoprotecció de l'edifici, inclosos al PTIEC 2018
aprovat. (Exp. 001430/2018).
Vist l'informe d'intervenció de data 19/12/2018 en el que s'informa que ja ha estat aprovada i
aplicada la modificació de crèdit corresponent i que en el pressupost de l'exercici 2018 existeix
consignació adequada i suficient en la partida 333.627.00 per tal de fer front a l'autorització
proposada.
Vista la clàusula 3.7.1 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la licitació,
l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels TRES (3) DIES hàbils següents a la
recepció de la documentació. No es podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna
oferta o proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin en els Plec.
Vista la clàusula 6 del plec de clàusules administratives particulars, l'adjudicatari del contracte
queda obligat a subscriure el document administratiu de formalització del contracte, en el termini
de VUIT (8) DIES hàbils següents a la data de notificació de l'acord d'adjudicació als licitadors i
candidats.
Vist l'article 151 de la LCSP l'adjudicació del contracte haurà de ser publicada en el perfil del
contractant.
Vist l'article 346 de la LCSP s'haurà de comunicar al registre de contractes del sector públic les
dades de l'adjudicació del present contracte.
Examinada la documentació que obra en el present expedient, fent ús de les facultats legalment
conferides a l'empara de la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
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Contractes del Sector Públic i del decret d'alcaldia núm. 00161 de 2015, a la Junta de Govern
local,
PROPÒS:
PRIMER. Adjudicar a l'empresa «KULTURA, IDEES I ESTRATÈGIES PER AL PATRIMONI, SL»
(B-631*****) el contracte de servei de redacció del projecte museogràfic executiu de Can Saura i
dels projectes complementaris que ha d'incloure (projecte d'adaptacions arquitectòniques,
Projecte d'instal·lacions adaptades al nou projecte museogràfic; Pla d'autoprotecció), d'acord amb
la seva oferta presentada que consta en l'expedient, amb els plecs de clàusules administratives
particulars i el plec de condicions tècniques particulars que regeixen la licitació de referència i
d'acord amb la seva oferta econòmica, per import sense IVA de 23.800 € més l'import d'IVA de
4.998 € el que fa un import total IVA inclosa de 28.798 €
SEGON. Requerir a l'empresa «KULTURA, IDEES I ESTRATÈGIES PER AL PATRIMONI, SL» (B631*****) per a que procedeixi a subscriure el document administratiu de formalització del contracte
en el termini de 8 dies hàbils, a comptar des del dia següent a la notificació del present acord.
TERCER. Autoritzar la despesa per l'import que la present contractació representa i amb càrrec a la
partida núm. 33.627.00 del vigent pressupost municipal per a l'exercici 2018.
QUART. Comunicar-li que el pagament s'efectuarà en el termini i forma establerts en la clàusula «Q.
Pagament del preu» del «1.3 Quadre de característiques del contracte» del Plec de clàusules
administratives particulars.
CINQUÈ. Designar com a responsable del contracte al tècnic director de cultura J.M. i comunicarlos-hi la designació junt amb una còpia dels plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que regeixen el contracte.
SISÈ. Comunicar l’adjudicació del contracte als Serveis Econòmics, tresoreria i als responsables
municipals del contracte.
SETÈ. Procedir a publicar l'adjudicació i formalització del contracte en el perfil del contractant, tot de
conformitat amb l'article 151 I 154 de la LCSP.
VUITÈ. Notificar-ho a l'empresa KULTURA, IDEES I ESTRATÈGIES PER AL PATRIMONI, SL» (B631*****) i a la resta d'empreses que han concorregut en la licitació.
NOVÈ. Comunicar al registre de contractes del sector públic les dades de l'adjudicació del present
contracte.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta d’alcaldia en matèria de contractació.
12. PROPOSTA ABONAMENT DIFERÈNCIA RETRIBUTIVA PREMI ANTIGUITAT RELATIVA A
L’INCREMENT SALARIAL DE 2018 A MMS (EXP. 7357/2018).
Aquest punt és retirat de l’ordre del dia.
13. PROPOSTA AMPLIACIÓ LÍNIA BT L2 DE CT 20664 «JUANEDA» CAMÍ DES CARAGOL PG.
7 PARC. 54 (EXP. 6873/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de
Manteniment i millora de la via pública de dia 17-12-2018, que literalment copiada, diu:
«En data 7/17/2015 i registre d’entrada núm. 010299 el Sr. Manuel Vidal Dodero en representació
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL , ha presentat una instància mitjançant la qual
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sol·licita llicència municipal per PROJECTE D'AMPLIACIÓ LÍNIA BT L2 DE CT 20664 "JUANEDA"
CAMÍ DES CARAGOL POL. 7 PARC.54.
Vist l’informe tècnic emès al respecte per part de l’enginyer municipal de data 12.12.2018, que
diu:
"Atesa la sol·licitud efectuada en data 17.07.2015, amb reg. d’entrada núm. 10299, i la
documentació aportada en data 24.09.15, reg. d’entrada núm.13727 i en data 02.07.2018, reg.
d’entrada núm 11235, amb la qual s’adjunta la preceptiva llicència d’obres per habitatge
unifamiliar atorgada per la junta de govern en data 24.05.2017, qui subscriu no troba inconvenient
que s’informi favorablement la sol·licitud.
Segons l’especificat a l´art. 30.1 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les illes Balears
les instal·lacions sol·licitades hauran de ser declarades d'Interès GENERAL.»
Per tot l’exposat,
PROPOSA:
Primer.- INFORMAR favorablement amb els efectes de la Declaració d'Interès General l’ampliació
de la línia BT L2 DE CT 20664 "JUANEDA" CAMÍ DES CARAGOL POL. 7 PARC.54.
Segon.- Trametre l'acord que es prengui, al Consell Insular de Menorca pel seu coneixement i
efectes.
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.
14. PROPOSTA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ LIQUIDACIÓ D’OBRA (GENER 2017),
CORRESPONENT A LES OBRES DE MILLORA DE L’AVINGUDA DE SA TORRE DE S’AIGUA DE
LA URBANITZACIÓ DE CALA EN BLANES (EXP. 4882/2018).-Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat del Servei de Manteniment i millora de la via pública de dia 22-05-2018, que
literalment copiada, diu:
«Atès que amb data 23 de setembre de 2013, el Consell Executiu aprovà el conveni entre el
Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella per a la realització de les accions i
actuacions de millora de les zones i àrees d'afluència turística proposades per l'Ajuntament de
Ciutadella.
Atès que amb data 23.10.2013,la Junta de Govern aprovà el conveni de col·laboració entre el CIM
i l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per a la millora de les zones turístiques, proposades per
l'Ajuntament de Ciutadella.
Atès que un dels projectes objecte del conveni, és el de millora de l'Avinguda de sa Torre de
s'Aigua de la urbanització de Cala en Blanes.
Atès que amb data 19.02.14, es va adjudicar per Junta de Govern el contracte de les obres de
l'esmentat projecte a l'empresa Juan Mora, SA.
Atès que s'ha redactat la certificació liquidació d'obra (gener 2017) corresponent a les
esmentades obres per import de 4.318,99 € (IVA inclòs).
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Atès que l'esmentada certificació va degudament signada pels enginyers directors de l'obra Sr.
Joan Moll Serra (ECCP) i Sr. Toni Pons Rotger (ITOP) i, pel contratista Sr. Miguel Molero Martínez
en representació de l'empresa Juan Mora, SA.
PROPOSA:
PRIMER.- Aprovar la certificació liquidació d'obra (gener 2017) corresponent a les obres de
millora de l'Avinguda de sa Torre de s'Aigua de la urbanització de Cala en Blanes, per un import
de 4.318,99€ (IVA inclòs).
SEGON.- Abonar a l'empresa JUAN MORA, SA (A071*****) l'import esmentat.
TERCER.- Comunicar aquest acord 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.
15. PROPOSTA ABONAMENT FACTURACIÓ REBUTS D’AIGUA CORRESPONENTS AL LOCAL
LLOGAT PER UBICAR LA BRIGADA MUNICIPAL D’OBRES I SERVEIS, SITUAT AL CARRER
PAGESOS, 5 (9281/2017).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de
Manteniment i millora de la via pública de dia 22-09-2017, que literalment copiada, diu:
«Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. J.F.M., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
20/10/2014 i amb registre d’entrada núm. 015570, demanant ABONAR LES FACTURES D'AIGUA
DEL LOCAL QUE LA BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES TÉ LLOGADA, SITUADA EN EL C. DELS
PAGESOS, 5
Vist l'informe tècnic emès per part de l'enginyer municipal de data 19.09.2017, el qual diu:
"En data 06.10.2010 la Junta de Govern va acordà l’adjudicació definitiva del CONTRACTE DE
LLOGUER D’UN LOCAL SITUAT AL CARRER PAGESOS 5 PER A LA UBICACIÓ DE LA
BRIGADA MUNICIPAL D’OBRES I SERVEIS al SR. J.F.M..
En data 15.10.2016 es va signar el contracte corresponent.
En data 20.10.2014 el Sr. J.F.M. va sol·licitar l’abonament de diversos rebuts d’aigua d’aquesta
nau, del 4T 2010 fins el 2T2014, que no han estat pagats per l’ajuntament. L´import dels rebuts
d’aigua abonats ascendeix a 370,82 €.
4T 2010 23,12 €
1T 2011 23,12 €
2T 2011 21,88 €
3T 2011 24,36 €
4T 2011 25,61 €
1T 2012 25,43 €
2T 2012 24,13 €
3T 2012 24,55 €
4T 2012 27,18 €
1T 2013 24,58 €
2T 2013 24,58 €
3T 2013 27,22 €
4T 2013 24,58 €
1T 2014 25,90 €
2T 2014 24,58 €
TOTAL 370,82 €
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Qui considera que procedeix abonar, L’IMPORT DELS REBUTS D’AIGUA DEL 4T 2010 FINS EL
2T 2014 DEL LOCAL SITUAT AL CARRER PAGESOS 5 PER A LA UBICACIÓ DE LA BRIGADA
MUNICIPAL D’OBRES I SERVEIS SEGONS CONTRACTE DE LLOGUER SIGNAT EN DATA
15.10.2010 a J.F.M. (NIF 417*****Q) per un import total(IVA inclòs) de 370,82€."
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
- Abonar al Sr. J.F.M. (417*****Q) , l'import dels rebuts d'aigua del 4T 2010 fins al 2T 2014 del local
situat al carrer Pagesos , 5 segons contracte de lloguer, per un import total (IVA inclòs) de
370,82€.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
La secretària de la corporació assenyala que hi ha un error de fet on diu: «En data 15.10.2016 es
va signar el contracte corresponent.» ha de dir: «En data 15.10.2010 es va signar el contracte
corresponent.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta esmenada del regidor delegat del Servei de
Manteniment i millora de la via pública.
16. PROPOSTA APROVACIÓ LES LIQUIDACIONS DEL TERCER I QUART TRIMESTRE DE
L’APORTACIÓ MUNICIPAL AL CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA (EXP.
13689/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recollida fems i
neteja viària de dia 13-12-2018, que literalment copiada, diu:
«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 4º 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.
Atès que el president del Consorci de residus i energia de Menorca mitjançant decrets de
presidència núm. 2018/34 de data 3 de setembre de 2018 i 2018/45 de data 7 de desembre de
2018, 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 tercer i
quart trimestre de 2018, i que a Ciutadella li correspon el pagament de 36.340,87€ per trimestre.
Atès l'informe tècnic favorable de data 12/12/18.
Atès l'informe favorable de la interventora municipal de data 13/12/18.
PROPOSA:
Primer. Aprovar les liquidacions del 3r i 4rt trímetre de l'aportació municipal sense contraprestació
directe al Consorci de Residus i energia de Menorca.
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Segon. Abonar al Consorci de Residus i Energia de Menorca els càrrecs corresponents.
Tercer. Notificar l'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 del regidor delegat del Servei de Recollida fems i neteja
viària.
17. PROPOSTA DE RECONEIXEMENT DE DEUTE I ABONAMENT PER REALITZAR LA
IDENTIFICACIÓ, RELACIÓ INDEXADA I ARXIVAR FONS PARTICULARS I D’INSTITUCIONS NO
ADMINISTRATIVES DE L’ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL (EXP. 5179/2018).-Es dóna compte d'una
proposta del regidor delegat del Servei de cultura de dia 20-12-2018, que literalment copiada, diu:
«Vista la resolució de l'àrea Socioeducativa número 577 de 20.12.2018, relativa a reconèixer el
deute de 3.000 € (IVA inclòs) al sr. J.P.A. (DNI 417*****-Y) per les feines de realitzar la
identificació, relació indexada i arxivar fons particulars i d'institucions no administratives de l'Arxiu
Històric Municipal que consten a l'expedient, i procedir al seu abonament una volta presentada la
factura corresponent, i vist, a la vegada, que aquesta resolució s'ha de ratificar per la Junta de
Govern, el regidor que subscriu
PROPOSA:
Que la Junta de Govern aprovi la ratificació de la resolució de l'àrea Socioeducativa número 577
de 20.12.2018.
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 cultura.
18. PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE
PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES ENTRE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE GIRONA I
L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA (EXP. 13814/2018).-Es dóna compte d'una
proposta de la regidora delegada del Servei d’Educació i convivència de dia 18-12-2018, que
literalment copiada, diu:
«Vist l'informe de la tècnica del servei de dia 18 de desembre de 2018, que literalment copiat diu:
"ANTECEDENTS
1.L'Ajuntament de Ciutadella ha acollit anteriorment estudiants de Màster i Postgrau Universitari
en pràctiques acadèmiques externes.
2.L'Ajuntament de Ciutadella té interès a establir convenis de col·laboració amb les diferents
universitats amb la finalitat d'afavorir la participació activa en la formació pràctica dels estudiants
universitaris.
3.L'estudiant de Diploma de Postgrau en Artteràpia de la Fundació Universitat de Girona:
Innovació i Formació, L.B.S., ha manifestat l'interès de fer pràctiques curriculars (no remunerades)
a l'Ajuntament de Ciutadella.
4.La durada serà de 88 hores i es realitzaran del 22 de gener al 30 de maig de 2019.
5.Les pràctiques es desenvoluparan a l'Àrea d'Educació i consistiran a realitzar les tasques
detallades en l’Annex 1 del Conveni marc de cooperació educativa entre la Fundació Universitat
de Girona: Innovació i Formació i l'Ajuntament de Ciutadella.
INFORM:
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Atès tot l’exposat anteriorment, amb la finalitat de garantir les condicions estipulades per al
desenvolupament de les pràctiques, consideram apropiat que s'aprovi el Conveni marc de
cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes entre la Fundació
UdG i l’Ajuntament de Ciutadella, així com l'Annex 1 al conveni marc de cooperació educativa, en
els quals s’especifiquen els termes d'aquesta col·laboració."
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar el conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques acadèmiques externes entre
la Fundació Universitat de Girona i l'Ajuntament de Ciutadella, així com l'Annex 1 al conveni marc
de cooperació educativa, en els quals s’especifiquen els termes d'aquesta col·laboració.
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’Educació i
convivència.
19. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 575 DE DATA 20-12-2018 DE
L’ÀREA SOCIOEDUCATIVA, REFERENT A L’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3
(DESEMBRE 2018), CORRESPONENT AL PROJECTE D’ESTUDI LUMINOTÈCNIC DEL
PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS I ANNEX (EXP. 14001/2018).-Es dóna compte d'una proposta
del regidor delegat del Servei d’Esports de dia 20-12-2018, que literalment copiada, diu:
«Atès que en data 20/12/2018 mitjançant la resolució núm. 000575 de l'Àrea socioeducativa es va
dictar la resolució següent:
"Atès el conveni entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Ciutadella per a regular la
col·laboració d’ambdues administracions en el desenvolupament de projectes financerament
sostenibles.
Atès que en data 25/04/2018, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella va acordar
aprovar el projecte luminotècnic del Pavelló Municipal d’Esports i annex.
Atès que en data 03/10/2018 la Junta de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella va acordar
adjudicar a l’empresa IMESAPI, S.A. el projecte d’estudi luminotècnic del Pavelló Municipal
d’Esports i annex per un import de 70.088,77 € (IVA inclòs).
Atès que s’ha redactat la certificació núm. 3 (desembre 2018) corresponent al projecte d’estudi
luminotècnic del Pavelló Municipal d’Esports i annex, per un import de 3.968,91 € (IVA inclòs).
Atès que l'esmentada certificació va degudament signada pel contractista de l’obra Jorge Pérez
Bartolomé, en representació de l’empresa IMESAPI, S.A. i pel director d’obra de les mateixes, J
sé Bosch Seguí.
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la certificació núm. 3 (desembre 2018) corresponent al projecte d’estudi
luminotècnic del Pavelló Municipal d’Esports i annex, per un import de 3.968,91 € (IVA inclòs)
adjudicat a l’empresa IMESAPI, S.A. (A280*****).
SEGON.- Comunicar aquests acords a l’empresa adjudicatària IMESAPI, S.A. i el Consell Insular
de Menorca.
Aquesta resolució s'haurà de ratificar a la propera sessió de la Junta de Govern."
PROPÒS:
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Que la Junta de Govern ratifiqui la resolució núm. 000575, de 20/12/2018 de l'Àrea socioeducativa.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Esports.
20. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 573 DE DATA 20-12-2018 DE
L’ÀREA SOCIOEDUCATIVA, REFERENT A L’APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 3 (DESEMBRE
2018), CORRESPONENT AL PROJECTE D’ESTUDI LUMINOTÈCNIC DEL CAMP MUNICIPAL DE
FUTBOL UE SAMI (EXP. 14002/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del
Servei d’Esports de dia 20-12-2018, que literalment copiada, diu:
«Atès que en data 20/12/2018 mitjançant la resolució núm. 000573 de l'Àrea socioeducativa es va
dictar la resolució següent:
"Atès el conveni entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Ciutadella per a regular la
col·laboració d’ambdues administracions en el desenvolupament de projectes financerament
sostenibles.
Atès que en data 11/07/2018, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella va acordar
aprovar el projecte luminotècnic del Camp Municipal de Futbol UE Sami.
Atès que en data 03/10/2018 la Junta de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella va acordar
adjudicar a l’empresa XIFRAM, S.L. el projecte d’estudi luminotècnic del Camp Municipal de
Futbol UE Sami per un import de 123.299 € (IVA inclòs).
Atès que s’ha redactat la certificació núm. 3 (desembre 2018) corresponent al projecte d’estudi
luminotècnic del Camp Municipal de Futbol UE Sami, per un import de 9.824,44 € (IVA inclòs).
Atès que l’esmentada certificació va degudament signada pel contractista de l’obra Vicente A bou
Segarra, en representació de l’empresa XIFRAM, S.L. i pel director d’obra de la mateixa, José
Bosch Seguí.
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la certificació núm. 3 (desembre 2018) corresponent al projecte d’estudi
luminotècnic del Camp Municipal de Futbol UE Sami, per un import de 9.824,44 € (IVA inclòs)
adjudicat a l’empresa XIFRAM, S.L. (B126*****).
SEGON.- Comunicar aquests acords a l’empresa adjudicatària XIFRAM, S.L. i el Consell Insular
de Menorca.
Aquesta resolució haurà de ser ratificada a la propera sessió de la Junta de Govern."
PROPÒS:
Que la Junta de Govern ratifiqui la resolució núm. 000573, de 20/12/2018 de l'Àrea socioeducativa.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Esports.
21. PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE
MENORCA I L’ASSOCIACIÓ AMICS DE LA MAR DE MENORCA PER A LA CESSIÓ DE L’ÚS DE
LA CASETA DE CONTRAMESTRE. (EXP. 13900/2018).-Es dóna compte d'una proposta de la
regidora delegada del Servei de Projecte de Ciutat i participació ciutadana de dia 19-12-2018, que
literalment copiada, diu:
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«Atès que en data de 6 d’agost de 2010 l’Ajuntament va signar un conveni amb Ports de les Illes
Balears per la cessió temporal (2 anys) de l’ús de la casa del contramestre ubicada en la zona
nord del port de Ciutadella.
Atès que el 27 d’octubre de 2010 l’Ajuntament signa un conveni amb AMICS DE LA MAR DE
MENORCA pel qual es cedeix aquest local pel mateix període de cessió que l’Ajuntament té cedit
per part de Ports de les Illes Balears.
Atès que amb data de 29 de novembre de 2018 Ports de les Illes Balears mitjançant conveni
autoritza a l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca amb caràcter temporal l'ús de la caseta de
Contramestre amb una superfície de 73,3 m2, distribuïts en una estància única, i l’ús de mirall
d’aigua amb una superfície de 90m2, per activitats de caire cultural relacionades amb el mar i la
pesca per a tots els usuaris del port i ciutadans en general.
Atès que L'Associació AMICS DE LA MAR és una associació sense afany de lucre que té per
finalitat general defensar i valorar el patrimoni marítim menorquí per tal de poder dur a terme les
activitats que li són pròpies, necessita disposar d'un espai i/o un local per tal que sigui la seva seu
i per al desenvolupament de les seves activitats.
Atès que L'Ajuntament de Ciutadella és conscient de la importància de la tasca de l'Associació
AMICS DE LA MAR DE MENORCA i valora positivament la seva aportació a la comunitat i al
Projecte de ciutat de Ciutadella. Per aquests motius, l'Ajuntament de Ciutadella té interès a donar
suport a la tasca que realitza l'Associació AMICS DE LA MAR DE MENORCA.
Vist l'informe de necessitat favorable emès pels serveis tècnics municipals de data 17 de
desembre de 2018.
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Primer.- Aprovar el conveni amb l'associació AMICS DE LA MAR DE MENORCA per a la cessió
de l'ús de la caseta de Contramestre esmentada, i l'ús de mirall d'aigua esmentat, per activitats de
caire cultural relacionades amb el mar i la pesca per a tots els usuaris del port i ciutadans en
general.
Segon.- Notificar l'acord a l'interessat.
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 Projecte de Ciutat i
participació ciutadana.
22. PROPOSTA APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE
MENORCA I L'ASSOCIACIÓ DESFILADA DE REIS DE CIUTADELLA PER A LA CESSIÓ DE
DUES COTXERIES UBICADES ENTRE EL NÚMERO 21 I 25 DEL CARRER PIUS VI DE
CIUTADELLA. (EXP. 14074/2018).-Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada del
Servei de Projecte de Ciutat i participació ciutadana de dia 20-12-2018, que literalment copiada, diu:
«Atès que l'Ajuntament de Ciutadella, a través de la Regidoria de Projecte de Ciutat i Participació
Ciutadana, té l’objectiu de promoure el món associatiu de Ciutadella, atendre les necessitats
específiques de les associacions, i donar suport a les entitats i organitzacions que duen endavant
programes, projectes i actuacions que reverteixen en un benefici per a la comunitat. Aquest és un
dels principis de la Carta de ciutats educadores que Ciutadella va firmar l'any 1999 i a partir de la
qual va entrar a formar part de la Xarxa Estatal de Ciutats Educadores.
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Atès que l'Associació Desfilada de Reis de Ciutadella és una associació sense afany de lucre que
té per finalitat general coordinar la visita del Patge Reial i la cavalcada del Reis Mags, amb
l'aportació del personal que participa en les diverses carrosses, i amb el muntatge i desmuntatge.
Està inscrita en el Registre Municipal d'Associacions amb el número 209 i per dur a terme les
activitats que li són pròpies necessita disposar d'un espai i/o local per tal que sigui la seva seu i
per al desenvolupament de les seves activitats.
Atès que l’Ajuntament de Ciutadella disposa d’un nombre determinat d’espais per poder cedir a
les associacions que així ho sol·licitin. Entre aquests, dues cotxeries ubicades entre el número 21
i el número 25 del carrer Pius VI de Ciutadella
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella és conscient de la importància de la tasca de l'Associació
Desfilada de Reis de Ciutadella i valora positivament la seva aportació a la comunitat i al Projecte
de ciutat de Ciutadella. Per aquests motius, l'Ajuntament de Ciutadella té interès a donar suport a
la tasca que realitza l'Associació Desfilada de Reis de Ciutadella.
Atès l'acord adoptat pel Ple pel qual es va aprovar el conveni marc que estableix les condicions
generals de cessió d'espais municipals.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Primer.- Aprovar el conveni amb l'Associació Desfilada de Reis de Ciutadella per a la cessió de
dues cotxeries ubicades entre el número 21 i el número 25 del carrer Pius VI de Ciutadella
Segon.- Notificar l'acord a l'interessat.
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 Projecte de Ciutat i
participació ciutadana.
23. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE DE CREACIÓ DE LA RUTA «CIUTADELLA
MIRA A LA MAR» DEL SERVEI DE TURISME (EXP. 13975/2018).-Es dóna compte d'una proposta
de la regidora delegada del Servei de Turisme de dia 19-12-2018, que literalment copiada, diu:
«Atès que la Junta de Govern en Sessió Ordinària de dia 11/07/2018, a proposta de la regidora
delegada de Turisme, va aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
l’Ajuntament de Ciutadella per dur a terme projectes a les zones turístiques de Menorca on s’hi
hagin regularitzat places turístiques.
Atès que el conveni abans esmentat té per objecte establir les condicions de col·laboració entre
ambdues administracions per tal de dur a terme i executar els projectes de millora a les zones on
s'hi hagin regularitat places turístiques segons el procediment extraordinari establert a la
disposició addicional cinquena de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears.
Atès que al pacte segon de l’esmentat conveni, on es detallen els projectes a executar, s’hi inclou
el projecte de creació de la ruta «Ciutadella mira a la mar» amb pressupost màxim de 15.500€.
Atès que el projecte de «Ciutadella mira al mar» s’ha redactat per part dels servei de turisme i
consisteix en la creació d’una ruta pel litoral de ponent, posant en valor la línia de costa que
enllaça la ciutat amb les seves urbanitzacions.
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Atès que al pacte tercer es contempla l’entrega, en el termini màxim de tres mesos des de la
signatura del conveni, d’una sèrie de documents en relació als projectes seleccionats, entre ells el
mateix projecte.
Atès que la Comissió Gestora de la borsa de places turístiques a l’àmbit insular de Menorca en
data 17 de juliol de 2018 va adoptar l’acord d’ampliar el termini de presentació de documentació,
en relació a les propostes de projectes, a 45 dies des de la sol·licitud de pròrroga a tots els
Ajuntaments que així ho demanin.
Atès que en data 25 d’octubre de 2018 l’Ajuntament de Ciutadella va sol·licitar una ampliació de
termini per presentar la documentació anterior.
Atès que en data 14 de novembre de 2018 es va rebre ofici per part de la Presidenta de la
Comissió Gestora de la borsa de places turístiques on es concedia una ampliació de termini per
presentar la documentació relacionada en 45 dies a partir de la recepció de la sol·licitud de la
pròrroga.
Per tot l’exposat qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER. Aprovar el Projecte de creació de la ruta «Ciutadella mira a la mar», redactat pel servei
de turisme.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
La regidora delegada del Servei de Turisme, senyora Noemi Camps Villalonga, assenyala la
conveniència que al punt de la proposta s’hi afegeixi el preu del projecte, quedant com segueix:
«PRIMER. Aprovar el Projecte de creació de la ruta «Ciutadella mira a la mar», redactat pel servei de
turisme, amb pressupost màxim de 15.500€».
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta esmenada de la regidora delegada del Servei de
Turisme.

I, en no haver-hi més assumptes a tractar, l'alcaldessa aixeca la sessió, de la qual s'estén aquesta
acta, que, com a secretaria, certific.
La secretària
Caterina Barceló Martí

Vist i plau
L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch
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