COMISSIÓ DE GOVERN
Caràcter:
ordinari
Data: 19/11/2018
Hora: de 16:35 a 16:43
Lloc: Seu del Consell Insular - Sala de grups
HI ASSISTEIXEN:
Sra. Susana Irene Mora Humbert, presidenta (Grup Socialista)
Sra. Maite Salord Ripoll, consellera (Grup Més per Menorca)
Sra. Cristina Gómez Estévez, consellera (Grup PODEMos)
Sr. Miquel Àngel Maria Ballester, conseller (Grup Més per Menorca)
Sr. Miquel Company Pons, conseller (Grup Socialista)
Sr. Santiago Tadeo Florit, conseller (Grup Popular)
Sra. Aurora Herráiz Águila, consellera (Grup Popular) en substitució de la Sra. Pilar
Pons Faner, consellera (Grup Popular)
Sra. María Salomé Cabrera Roselló, consellera (Grup Popular)
Sr. Guillem Simó Bordoy, interventor
Sra. Rosa Salord Olèo, secretària interina
S'HAN EXCUSAT DE NO ASSISTIR-HI:
Sra. Pilar Pons Faner, consellera (Grup Popular)
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’actade la sessió de caràcter ordinari de 15 d’octubre de 2018
2. Comunicacions de la presidència
3. Declaració de caducitat del procediment iniciat per requerir al contractista del
Centre d’acollida d’animals de Menorca a que executi la reparació de les
deficiències detectades amb motiu de la reversió de les instal·lacions o, en cas de
no executar-les, aboni l’import equivalent a la seva quantificació econòmica – (Exp.
2401-2018-000003)
4. Aprovació de la pròrroga del termini d’execució de l’obra i del nou pla d’obres per
l’execució del projecte de millora de la carretera Me-1 entre els pk 30+840 al
43+340, entre els termes municipals de Ferreries i Ciutadella (Exp.
2302-2017-000008)
5 (Urgència). Modificació de la distribució de la concessió d’ajuts del PTIEC 2018
corresponent a l’ajuntament de ciutadella
6 (Urgència). modificació de la distribució de la concessió d’ajuts del PTIEC 2018
corresponent a l’ajuntament d’alaior
7. Torn obert de paraules
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:
PRIMER. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE
15 D’OCTUBRE DE 2018
Amb el vot favorable de tots el membres assistents s'acorda d'aprovar, per
unanimitat, l'acta de la sessió de caràcter ordinari de 15 d'octubre de 2018.
SEGON. COMUNICACIONS DE LA PRESIDÈNCIA
No n'hi ha.
TERCER. DECLARACIÓ DE CADUCITAT DEL PROCEDIMENT INICIAT PER
REQUERIR AL CONTRACTISTA DEL CENTRE D’ACOLLIDA D’ANIMALS DE
MENORCA A QUE EXECUTI LA REPARACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES
DETECTADES AMB MOTIU DE LA REVERSIÓ DE LES INSTAL·LACIONS O, EN
CAS DE NO EXECUTAR-LES, ABONI L’IMPORT EQUIVALENT A LA SEVA
QUANTIFICACIÓ ECONÒMICA – (EXP. 2401-2018-000003)
Es dona compte de la proposta de la consellera executiva del Departament de
Coooperació Local i Promoció Turística, que diu:
Vist el contracte de gestió mitjançant concessió del Centre Insular d’Acollida d’Animals
signat en data 29/9/2000 entre el Consell Insular de Menorca i el Sr. A. C. T., prèvia la
corresponent adjudicació acordada en data 4/9/2000 per la Comissió de Govern, amb una
vigència inicial fins a l'1 d'octubre de 2004, pel qual el contractista es va comprometre a
gestionar el centre amb estricta subjecció al Plec de clàusules administratives particulars i al
Plec de prescripcions tècniques;
Vist que tal com s’indica al mateix contracte, es va constituir una garantia definitiva per
import de 344.856 ptes (2.072,57 €);
Vistes les modificacions i ampliacions del contracte així com les diverses pròrrogues, la
darrera amb una vigència de 6 mesos, comptat des de l’1 de juliol de 2017 fins al 31 de
desembre de 2017;
Vist que les comprovacions efectuades per tal de conèixer les condicions de conservació i
funcionament dels bens i les instal·lacions a fi de ser posades a disposició del CIM a la
finalització del contracte, van donar com a resultat la detecció de diverses deficiències en
les instal·lacions, com consta a les actes esteses en data 20 de desembre de 2017 per
veterinaris del Consell i la Cap dels serveis tècnics del Consell i a l’informe dels veterinaris
de data 16 de febrer de 2018;
Vist que el 29 de desembre de 2017 es signa el nou contracte dels serveis d’acollida
d’animals amb una altra empresa, d’acord amb els plecs de clàusules administratives que
fixaven l’1 de gener de 2018, com a data prevista per a l’inici del servei pel nou contractista;
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Vist l’informe tècnic emès en data 4 de maig de 2018 pels Serveis de manteniment del
Consell, pel qual es valoren les tasques de manteniment corrector de l’edifici per tal de
deixar els edificis en bon estat d’ús, en un total de 27.262,02 €;
Vist que per Decret de Presidència núm. 2018/19, de data 29/6/2018 s’inicia un procediment
administratiu dirigit a requerir al contractista a què executi la reparació de les deficiències
detectades amb motiu de la reversió de les instal·lacions o, en cas de no executar-les, aboni
l’import equivalent a la seva quantificació econòmica, que puja a la quantitat de 27.262,02 €;
i concedir tràmit d’audiència al contractista i a l’avalista - Colonya Caixa d’Estalvis de
Pollença- per un termini de 10 dies hàbils comptats des del següent a aquell en què tengui
lloc la notificació, durant el qual se'ls posarà de manifest el procediment i podran al·legar i
presentar els documents i justificacions que estimin pertinents;
Vista que l’esmentat Decret es va notificar a l’entitat avalista el 9/7/2018 i al contractista el
10/7/2018;
Vist que el contractista en data 24 de juliol de 2018 presenta al·legacions a l’acord
d’incoació de l’expedient sobre deficiència en reversió de instal·lacions integrants de
concessió de centre d’acollida d’animals;
Atès que d’acord amb l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques, l'Administració està obligada a dictar
resolució expressa i a notificar-la en tots els procediments qualsevol que sigui la seva forma
d’iniciació; i que quan les normes reguladores dels procediments no fixen el termini màxim
per notificar la resolució expressa, aquest és de tres mesos, a comptar des de la data de
l’acord d’iniciació en els procediments iniciats d’ofici; i que, per tant, en el present expedient
el termini per resoldre i notificar la resolució finalitzava dia 29/9/2018, la qual cosa no s’ha
produït;
Atès que, d’acord amb l’article 25 de la Llei 39/2015, en els procediments iniciats d’ofici el
venciment del termini màxim establert sense que s’hagi dictat i notificat resolució expressa
no eximeix a l’Administració del compliment de l’obligació legal de resoldre, produint la
caducitat en els procediments susceptibles de produir efectes desfavorables o de gravamen;
i que en aquests casos, la resolució que declari la caducitat ordenarà l’arxiu de les
actuacions, amb els efectes prevists a l’article 95;
Atès que d’acord amb l’article 95 de la Llei 39/2015, la caducitat no produirà per si mateixa
la prescripció de les accions del particular o de l’Administració, però els procediments
caducats no interrompran el termini de prescripció i que en els casos en que sigui possible
la iniciació d’un nou procediment per no haver-se produït la prescripció, podran
incorporar-se a aquest els actes i tràmits el contingut dels quals s’hagués mantingut igual de
no haver-se produït la caducitat; i que en tot cas, en el nou procediment hauran de
complimentar-se els tràmits d’al·legacions, proposició de prova i audiència a l’interessat;
Atès que de conformitat amb la delegació de competències del Ple en la Comissió de
Govern, acordada en sessió de caràcter extraordinari de 23 de juliol de 2015, aquest és
l’òrgan de contractació en el contracte objecte del present procediment;
De conformitat amb la determinació de les atribucions dels consellers executius caps dels
respectius departaments, decretada mitjançant Decret de presidència núm. 108/2015,
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PROPÒS a la Comissió de Govern que adopti el següent acord:
Primer. Declarar la caducitat del procediment administratiu iniciat per Decret núm. 2018/19,
de data 29/6/2018 dirigit a requerir al contractista a què executés la reparació de les
deficiències detectades amb motiu de la reversió de les instal·lacions o, en cas de no
executar-les, abonés l’import equivalent a la seva quantificació econòmica, que pujava a la
quantitat de 27.262,02 €.
Segon. Ordenar l'arxivament de les actuacions, amb els efectes prevists a l’article 95 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú.
Tercer. Notificar la present resolució al contractista, Sr. A. C. T., i a l’entitat avalista, Colonya
Caixa d’Estalvis de Pollença, amb indicació dels recursos que procedeixin.
La Comissió per majoria (5 vots a favor corresponents als dos consellers del Grup
Socialista, senyora Mora Humbert i senyora Cabrisas Pons; als dos consellers del Grup Més
per Menorca, senyora Salord Ripoll i senyor Preto Fernández i a la consellera del Grup
PODEMos, senyora Gómez Estévez i 3 abstencions corresponents als consellers del Grup
Popular, senyor Tadeo Florit, senyora Pons Faner i senyor Vilafranca Florit), dictamina en el
sentit de proposar a la Comissió de Govern que aprovi la proposta transcrita més amunt.

Sotmesa la proposta a votació, a la vista del seu resultat (5 vots a favor
corresponents als dos consellers del Grup Socialista, senyora Mora Humbert i
senyor Company Pons; als dos consellers del Grup Més per Menorca, senyora
Salord Ripoll i senyor Maria Ballester; i a la consellera del Grup PODEMos, senyora
Gómez Estévez, i tres abstencions corresponents als consellers del Grup Popular,
senyor Tadeo Florit, senyora Herráiz Águila i senyora Cabrera Roselló), la
presidenta declara aprovat per majoria l'acord següent:
Primer. Declarar la caducitat del procediment administratiu iniciat per Decret núm.
2018/19, de data 29/6/2018 dirigit a requerir al contractista a què executés la
reparació de les deficiències detectades amb motiu de la reversió de les
instal·lacions o, en cas de no executar-les, abonés l’import equivalent a la seva
quantificació econòmica, que pujava a la quantitat de 27.262,02 €.
Segon. Ordenar l'arxivament de les actuacions, amb els efectes prevists a l’article
95 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú.
Tercer. Notificar la present resolució al contractista, Sr. A. C. T., i a l’entitat avalista,
Colonya Caixa d’Estalvis de Pollença, amb indicació dels recursos que procedeixin.
QUART. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DE
L’OBRA I DEL NOU PLA D’OBRES PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE
MILLORA DE LA CARRETERA ME-1 ENTRE ELS PK 30+840 AL 43+340, ENTRE
ELS TERMES MUNICIPALS DE FERRERIES I CIUTADELLA (EXP.
2302-2017-000008)
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Es dona compte de la proposta del conseller executiu del Departament de Mobilitat,
que diu:
Atès que per acord de la Comissió de Govern de data 20 de març de 2017, es va
adjudicar elscontractes d’obres per l’execució del projecte de MILLORA DE LA
CARRETERA ME-1 ENTRE ELS PK 30+840 AL 43+340, ENTRE ELS TERMES
MUNICIPALS DE FERRERIES I CIUTADELLA, a l’empresa Acsa Obras e
Infraestructuras, SA per un import de 6.270.302,03€ (IVA exclòs).
Atès que per la Comissió de Govern de data 8 de maig de 2017, s’acorda aprovar el
Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Obra per l’execució de les obres del projecte de
millora de la carretera Me-1 entre els pk 30+840 al 43+340, entre els termes
municipals de Ferreries i Ciutadella.
Atès que en data 16 de juliol de 2018, mitjançant acord de la Comissió de Govern
s’acorda l’aprovació del nou Pla de treball i la pròrroga del termini d’execució de les
obres per executar el projecte constructiu abans esmentat, fins el 19 de novembre de
2018.
Atesa la sol·licitud per part del Contractista de les obres d’ampliació de termini i
aprovació de nou Pla d’Execució de les Obres, registre d’entrada de data 29 d’octubre
de 2018.
Atès l'informe favorable, de data 6 de novembre de 2018, de la directora de l’obra.
Atès que les incidències exposades en l'informe de la direcció de l'obra han produït un
retard en l'execució de les obres no imputables al contractista, i de conformitat amb
l'establert en l'art. 213.2 del TRLCSP i la clàusula 43.1.4. del PCAP que regeix el
contracte, permeten que l’Administració pugui, a petició d’aquest, concedir una
pròrroga adequada, que s'ha previst que sigui de dos mesos i tres dies.
De conformitat amb l’establert en el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, i d'acord amb
l’establert a l’art. 100 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, del reglament general de la
llei de contractes de les administracions púbiques, així com la resta de legislació que
resulta d’aplicació.
I atès l'acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 23 de juliol de 2015 (BOIB
núm. 117 de 4/08/2015), pel qual es van delegar en la Comissió de Govern del CIM
determinades competències en matèria de contractació.
PROPÒS a la Comissió de Govern que adopti el següent acord:
PRIMER.- Prorrogar el termini d'execució de les obres fins al 22 de febrer de 2019 i
aprovar el nou Pla d’Obres del projecte de millora de la carretera Me-1 entre els pk
30+840 al 43+340, entre els termes municipals de Ferreries i Ciutadella.
SEGON.- Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària del contracte Acsa Obras e
Infraestructuras, SA; a la directora de les obres Pilar Carbonero del Servei de
carreteres del Departament de Mobilitat; a l’assistència tècnica de la direcció d’obra
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Mediterránea de Ingenieria Civil, SL, i al coordinador de Seguretat i Salut E3 Solinteg,
SL.
La Comissió per majoria (5 vots a favor corresponents als dos consellers del Grup
Socialista, senyora Mora Humbert i senyora Cabrisas Pons; als dos consellers del Grup Més
per Menorca, senyora Salord Ripoll i senyor Preto Fernández i a la consellera del Grup
PODEMos, senyora Gómez Estévez i 3 abstencions corresponents als consellers del Grup
Popular, senyor Tadeo Florit, senyora Pons Faner i senyor Vilafranca Florit), dictamina en el
sentit de proposar a la Comissió de Govern que aprovi la proposta transcrita més amunt.

Sotmesa la proposta a votació, a la vista del seu resultat (5 vots a favor
corresponents als dos consellers del Grup Socialista, senyora Mora Humbert i
senyor Company Pons; als dos consellers del Grup Més per Menorca, senyora
Salord Ripoll i senyor Maria Ballester; i a la consellera del Grup PODEMos, senyora
Gómez Estévez, i tres abstencions corresponents als consellers del Grup Popular,
senyor Tadeo Florit, senyora Herráiz Águila i senyora Cabrera Roselló), la
presidenta declara aprovat per majoria l'acord següent:
PRIMER.- Prorrogar el termini d'execució de les obres fins al 22 de febrer de 2019 i
aprovar el nou Pla d’Obres del projecte de millora de la carretera Me-1 entre els pk
30+840 al 43+340, entre els termes municipals de Ferreries i Ciutadella.
SEGON.- Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària del contracte Acsa Obras
e Infraestructuras, SA; a la directora de les obres Pilar Carbonero del Servei de
carreteres del Departament de Mobilitat; a l’assistència tècnica de la direcció d’obra
Mediterránea de Ingenieria Civil, SL, i al coordinador de Seguretat i Salut E3
Solinteg, SL.
CINQUÈ (URGÈNCIA). MODIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DE LA CONCESSIÓ
D’AJUTS DEL PTIEC 2018 CORRESPONENT A L’AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA
Per unanimitat es ratifica la inclusió de la proposta a l'ordre del dia, atès que no
s'havia dictaminat en la Comissió Informativa corresponent.
Es dona compte de la proposta del conseller executiu del Departament de Cultura i
Educació, que diu:
Atès que en el Ple del CIM de dia 23 d’abril de 2018 es va aprovar la distribució d’ajuts
segons el PTIEC 2018, amb un pressupost total de 161.302 € de la partida 33400 7622600,
publicat en el BOIB núm 62 de dia 19 de maig de 2018 i l’Ajuntament de Ciutadella havia
sol·licitat:
Projecte museogràfic executiu del Museu de can Saura ...............23.500 €
Projecte de adaptacions arquitectòniques........................................2.500 €
Projecte d’instal·lacions adaptades al nou projecte museogràfic .. 2.200 €
Pla d’autoprotecció del Edifici .........................................................3.800 €
Total
32.000 €
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Atès que l'Apartat 8.5 del Reglament que regeixen la concessió d’ajuts diu:
L'adjudicació i contractació de les obres s'han de fer abans del 30 de setembre de l'exercici
corresponent, sempre que hagin transcorregut 4 mesos des de l'aprovació del Pla.
Atès l’escrit presentat per l’Ajuntament de Ciutadella en núm. de registre
1546-2018-000004, el qual sol·licita una prorroga fins dia 31 de març de 2019 per la
contractació i redacció dels projectes sol·licitats al PTIEC
Atès el que disposa l'article 70.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova
el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Atès l’informe de la tècnica de Cultura;
PROPOS,
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.

Sotmesa la proposta a votació, a la vista del seu resultat (5 vots a favor
corresponents als dos consellers del Grup Socialista, senyora Mora Humbert i
senyor Company Pons; als dos consellers del Grup Més per Menorca, senyora
Salord Ripoll i senyor Maria Ballester; i a la consellera del Grup PODEMos, senyora
Gómez Estévez, i tres abstencions corresponents als consellers del Grup Popular,
senyor Tadeo Florit, senyora Herráiz Águila i senyora Cabrera Roselló), la
presidenta declara aprovat per majoria l'acord 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.
SISÈ (URGÈNCIA). MODIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DE LA CONCESSIÓ
D’AJUTS DEL PTIEC 2018 CORRESPONENT A L’AJUNTAMENT D’ALAIOR
Per unanimitat es ratifica la inclusió de la proposta a l'ordre del dia, atès que no
s'havia dictaminat en la Comissió Informativa corresponent.
Es dona compte de la proposta del conseller executiu del Departament de Cultura i
Educació, que diu:
Atès l’acord del Ple en sessió ordinària de 23 d’abril de 2018 del Consell Insular de Menorca
aprovant la distribució del PTIEC 2018.
Atès l’escrit presentat per l’Ajuntament d’Alaior demanant un canvi en la destinació de les
quantitats assignades en el PTIEC 2018;
Atès l’informe de la tècnica de Cultura;
PROPÒS:
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Concedir a l’Ajuntament d’Alaior la modificació d’uns dels equipaments sol·licitats en
el PTIEC 2018, deixar d’adquirir una l’escala de caragol i les grades per a cors que
te un import total de 14.416,95 euros a canvi d’adquirir:
- Millora de les connexions d’internet en la biblioteca, pressupostades en 1.553,03
euros (d’acord amb l’estimació feta i recomanada per SILME)
- Adquisició d’instruments per a l’Escola de Música, per un import de 4.454,80 euros
- Adquisició d’equipaments per escenaris (entarimats) de carrer, per valor també de
4.108,68 euros
- Adquisició de 60 cadires per actes Sala Civica Calan Porter per valor de 2.612,15
euros
- Adquisició nova plataforma per carroces i reis, per import de 1.512,02 euros
- Portes lacades per emprar com tableros per esdeveniments, per import de 435
euros
- Equip de serra radial per import de 442,86 euros
- Adquisició d’un nou equip de so per Sant Diego, per import de 1.011,83 euros
- Ampliació del racó de lectura de Cala en Porter amb amb dos sofàs més per un
import de 216,34 euros
Totes aquestes adquisicions sumen 16.347,00 euros, però donat que l’import
sol·licitat es superior al concedit en la resolució del Ple, només rebran la quantitat
concedida segons el quadre de distribució del Ple del 23 d’abril de 2018, en
conseqüència s'accepta el canvi proposat, el qual no suposa cap augment en
l’aportació del Consell.
Sotmesa la proposta a votació, a la vista del seu resultat (5 vots a favor
corresponents als dos consellers del Grup Socialista, senyora Mora Humbert i
senyor Company Pons; als dos consellers del Grup Més per Menorca, senyora
Salord Ripoll i senyor Maria Ballester; i a la consellera del Grup PODEMos, senyora
Gómez Estévez, i tres abstencions corresponents als consellers del Grup Popular,
senyor Tadeo Florit, senyora Herráiz Águila i senyora Cabrera Roselló), la
presidenta la declara aprovada per majoria.
SETÈ. TORN OBERT DE PARAULES
No hi ha intervencions.
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària interina, estenc aquesta
acta.
La secretària interina

Vist i plau,
La presidenta
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