COMISSIÓ DE GOVERN
Caràcter:
ordinari
Data: 17/09/2018
Hora: de 16:34 a 16:38
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. 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
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l'acta de les sessions de caràcter ordinari de 21 de maig i de 16 de
juliol de 2018
2. Comunicacions de la presidència
3. Rectificació de l’Inventari 2017 del Consell Insular de Menorca
4. Desestimació del recurs d’alçada que ha presentat UGT contra l’Acord del Consell
Executiu, d’11-12-2017, pel qual es deixa sense efecte la convocatòria anterior de
provisió de tres llocs de caporal i se n'aprova una nova convocatòria amb unes
noves bases de provisió
5. Establiment del preu públic de tres contes il·lustrats sobre la prehistòria de
Menorca
6. Establiment del preu públic del llibre Artesania de Menorca.
7. Establiment del preu públic del llibre El cap de Cavalleria. El nord del nord.
8. Establiment del preu públic del llibre Geología de Menorca, itinerarios naturales y
culturales.
9. Modificació del preu públic de dos llibres editats per l’Agència Menorca Reserva
de Biosfera.
10. Establiment del preu públic del llibre Torre d’en Galmès. Control del territori a la
Menorca prehistòrica.
11. Establiment del preu públic per a la venda de productes de marxandatge al
Museu de Menorca.
12. Torn obert de paraules.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:
PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LES SESSIONS DE CARÀCTER
ORDINARI DE 21 DE MAIG I 16 DE JULIOL DE 2018
Amb el vot favorable de tots els membres assistents s'acorda d'aprovar, per
unanimitat, l'acta de les sessions de caràcter ordinari de 21 de maig i de 16 de juliol
de 2018.
SEGON. COMUNICACIONS DE LA PRESIDÈNCIA
No n'hi ha.
TERCER. RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI 2017 DEL CONSELL INSULAR DE
MENORCA
Atès el dictamen que ha emès la Comissió Informativa d'Economia, Territori i
Serveis Generals en la sessió de caràcter ordinari de 10 de setembre de 2018, que
diu:
Amb caràcter previ, la secretària assenyala que hi ha una errada en el nombre de
semovents corresponents a l'any 2017, ja que en lloc de 72 ha de constar 75.
Es dona compte de la proposta de la consellera executiva del Departament de Serveis
Generals, Participació Ciutadana i Habitatge, que inclou la correcció abans esmentada, que
diu:
Vist l’expedient de rectificació de l’Inventari autoritzat per la secretària de la corporació, en
què es reflecteixen les altes i les baixes produïdes durant l’any 2017;
Vist el punt segon lletra g de l’acord de Ple del CIM de 23 de juliol de 2015, pel qual aquest
darrer òrgan delega en la Comissió de Govern del CIM la competència relativa a l’aprovació
i rectificació de l’Inventari de béns de la corporació;
De conformitat amb el que disposen els articles 31, 32, 33 i 34 del Reglament de béns de
les entitats locals de 13 de juny de 1986;

PROPÒS a la Comissió de Govern del Consell Insular que adopti l'acord següent:
Primer. Aprovar la rectificació de l’Inventari de béns i drets del Consell Insular de
Menorca a 31 de desembre de 2017, segons el detall del quadre resum que
s’adjunta.
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RESUM DE L’INVENTARI GENERAL PER EPÍGRAFS
EPÍGRAFS
1. BÉNS IMMOBLES
2. DRETS REALS
3. BÉNS DE CARÀCTER
HISTÒRIC ARTÍSTIC
4.1. VALORS MOBLIARIS
4.2. CRÈDITS I DRETS DE
CARÀCTER PERSONAL
5. VEHICLES
6. SEMOVENTS
7. MOBLES NO COMPRESOS
EN NEGOCIATS ANTERIORS
8. BÉNS I DRETS REVERTIBLES

NRE. DE BÉNS I
DRETS 2016

VALORACIÓ A
31/12/2016

NRE. DE BÉNS I
DRETS 2017

VALORACIÓ A
31/12/2017

98

104.755.135,35 €

98

104.162.638,51 €

115

1.966.752,14 €

115

1.966.752,14 €

947

521.710,32 €

960

535.770,32 €

1.599.474

540.303,83 €

1.599.474

540.881,09 €

10

56.536,51 €

9

56.536,51 €

107

588.942,09 €

110

566.495,34 €

72

16.320,00 €

75

13.615,00 €

26.339

978.230,98 €

27.203

1.055.330,98 €

118

51.182,99€ *

119

52.232,17 €

1.627.162 ***

109.423.933,22 € **

***1.628.041

108.898.019,53 €**

* Valor dels béns mobles, vehicles i béns de caràcter històric objecte de cessió temporal
** Inclou el valor de tots els béns i drets de l'epígraf 1 a l'epígraf 7
*** Inclou tots els béns i drets inscrits de l’epígraf 1 a l'epígraf 7

Segon. Remetre una còpia de l’Inventari aprovat a l'Administració de l’Estat i a la de
la Comunitat Autònoma conformement amb el que estableix l'RD 1372/1986, de 13
de juny.
La Comissió, per majoria (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 Preto Fernández, i a la consellera del Grup
PODEMos, senyora Gómez Estévez; i 3 abstencions corresponents als tres 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, amb la rectificació abans esmentada.

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 Pons Faner i senyora Cabrera Roselló), la presidenta la
declara aprovada per majoria.
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QUART. DESESTIMACIÓ DEL RECURS D’ALÇADA QUE HA PRESENTAT UGT
CONTRA L’ACORD DEL CONSELL EXECUTIU, D’11-12-2017, PEL QUAL ES
DEIXA SENSES EFECTE LA CONVOCATÒRIA ANTERIOR DE PROVISIÓ DE
TRES LLOCS DE CAPORAL I SE N'APROVA UNA NOVA CONVOCATÒRIA AMB
UNES NOVES BASES DE PROVISIÓ
Atès el dictamen que ha emès la Comissió Informativa d'Economia, Territori i
Serveis Generals en la sessió de caràcter ordinari de 10 de setembre de 2018, que
diu:
Es dona compte de la proposta de la consellera executiva del Departament de Serveis
Generals, Participació Ciutadana i Habitatge, que diu:
Atès que el Consell Executiu, en la sessió de caràcter ordinari de 17 d’octubre de 2016, va
aprovar la convocatòria i les bases del concurs de provisió de tres llocs de treball de caporal
del cos de bombers del Consell Insular de Menorca;
Atès que el 18 de novembre de 2016 es va presentar un recurs d’alçada contra el procés;
Atès que el Consell Executiu, en la sessió de dia 11 de desembre de 2017, va resoldre
deixar sense efecte la convocatòria anterior de provisió de tres llocs de caporal i es va
aprovar una nova convocatòria amb unes noves bases de provisió;
Atès que dia 30 de gener de 2018 G. C. M., que deia actuar en representació d'UGT, va
presentar un escrit d’interposició d’un recurs d’alçada contra l’esmentat acord del Consell
Executiu de dia 11 de desembre de 2017;
Atès que la Resolució de la consellera executiva del Departament de Serveis Generals,
Participació Ciutadana i Habitatge núm. 2018/202, de 18 de juliol de 2018, va desestimar el
recurs interposat per G. C. M. per no haver acreditat fefaentment la seva identitat;
Atès que la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos d’UGT
presentà un recurs de reposició, amb data de 20 d'agost de 2018 i núm. registre d’entrada
GE/019025/2018, contra l'acord del Consell Executiu, pres en la sessió d'11 de desembre
de 2017, que deixava sense efecte la convocatòria anterior de provisió de tres llocs de
caporal i aprovava una nova convocatòria amb unes noves bases de provisió;
Atès l’informe que ha emès la cap del Servei de Gestió de Persones dia 4 de setembre de
2018, que es transcriu a continuació:
“Informe SGP núm. 2018/102
INFORME: RECURS DE REPOSICIÓ D’UGT CONTRA L’ACORD DE CONSELL EXECUTIU, DE
DEIXAR SENSE EFECTE LA CONVOCATÒRIA DE PROVISIÓ DE TRES LLOCS DE CAPORAL I
NOVA CONVOCATÒRIA AMB NOVES BASES DE PROVISIÓ
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ANTECEDENTS:
1. El Consell Executiu, en la sessió de caràcter ordinari de 17 d’octubre de 2016, aprovà la
convocatòria i les bases del concurs de provisió de tres llocs de treball de caporal del cos de bombers
del CIM.
2. El 18 de novembre de 2016 es presentà un recurs d'alçada contra el procés.
3. El Consell Executiu, en la sessió de dia 11 de desembre de 2017, resolgué deixar sense efecte la
convocatòria anterior de provisió de tres llocs de caporal i es feu una nova convocatòria amb unes
noves bases de provisió.
4. Dia 30 de gener de 2018 G. C. M., que deia actuar en representació d'UGT, presentà un escrit
d’interposició d’un recurs d’alçada contra l’esmentat acord del Consell Executiu de dia 11 de
desembre de 2017.
5. La Resolució núm. 2018/SG/202 de la consellera de Serveis Generals, Participació ciutadana i
Habitatge, de 18 de juliol, desestimà el recurs interposat per G. C. M. per no haver acreditat
fefaentment la seva identitat.
6. Amb data de 20 d'agost de 2018 i núm. registre d’entrada GE/019025/2018, la Federación de
Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos d’UGT presentà un recurs de reposició contra
l'acord del Consell Executiu, pres en la sessió d'11 de desembre de 2017, que deixava sense efecte la
convocatòria anterior de provisió de tres llocs de caporal i aprovava una nova convocatòria amb unes
noves bases de provisió.
Per tot això,
INFORM:
PRIMER. Lourdes Manzano Vascondeos, delegada sindical de la FeSPUGT al Consell Insular de
Menorca, té a bastament justificada la representació de la Federació, per la qual cosa la legitimitat
quedaria emparada en l'article 31.6 de l'EBEP.
SEGON. La recurrent interposa recurs de reposició. L'article 112.1 de l'LPACAP estableix que contra
les resolucions i els actes de tràmit, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons
de l’afer, determinen la impossibilitat de continuar el procediment, produeixen indefensió o perjudici
irreparable a drets i interessos legítims, els interessats poden interposar els recursos d’alçada i
potestatiu de reposició, que pertoca fonamentar en qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat
previstos en els articles 47 i 48 d’aquella llei.
La Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, estableix en els article 1 i 2 el següent:
«1. Posen fi a la via administrativa els acords i les resolucions dels òrgans i de les autoritats insulars
següents:
a) Les del Ple del consell insular.
b) Les del president del consell insular.
c) Les de la Comissió de Govern.
d) Les dels consellers membres de la Comissió de Govern.
e) Els dels òrgans col·legiats de caràcter representatiu creats per a l’exercici de competències
transferides o delegades per la comunitat autònoma.
2. Contra els actes dictats pel Consell Executiu serà escaient el recurs d’alçada davant la Comissió de
Govern, qualsevol que sigui el títol atributiu de la competència.»
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En aquest cas, doncs, no es tracta d’un recurs de reposició, atès que es tracta d’un acte de Consell
Executiu, i aquest ha de ser recorregut en alçada davant la Comissió de Govern, el termini
d'interposició del qual segons l’article 122 LPACAP és novament d'un mes.
TERCER. L'acte recorregut data de l'11 de desembre de 2017. La recurrent justifica l’extemporaneïtat,
al·legant que l’acord del Consell Executiu de 30 de juliol de 2018 amplia la convocatòria feta per acord
d’11 de desembre de 2017 i obre un nou termini per presentar sol·licituds per part dels aspirants, i que
aquest fet obre també un nou termini d’al·legacions. Aquesta interpretació no se sustenta en cap altre
raonament.
Aquest nou acord no modifica en cap moment les bases de la convocatòria de mobilitat de tres
caporals, ni molt manco l’acord de deixar sense efecte la convocatòria de 17 d’octubre de 2016, per la
qual cosa no es pot justificar l’obertura d’un nou termini d’al·legacions
Atès, doncs, que l’acte recorregut data de dia 11 de desembre de 2017 i el recurs s'ha registrat amb
data de 20 d'agost de 2018, aquest es presenta de forma absolutament extemporània.
CONCLUSIONS
Primera. Es considera per tot l’exposat que caldria DESESTIMAR el recurs d’alçada, que no de
reposició, atès que es pretén obrir un nou termini de recursos per al·legar el fons, aprofitant l’obertura
d’un nou termini de presentació de sol·licituds.
Segon. No atendre la petició de suspensió de l'acte per no apreciar cap motiu de nul·litat o
anul·labilitat, i entendre que la reiteració dels recursos està danyant el servei, que es manté amb els
quadres de comandament suspesos des de fa més de dos anys.
Tercer. L'òrgan competent per dictar resolució és la Comissió de Govern del Consell Insular de
Menorca, i contra el seu acord es podrà interposar recurs contenciós administratiu.
La Cap del Servei de Gestió de Persones

Com a consellera executiva del Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i
Habitatge PROPÒS a la Comissió de Govern, amb el dictamen previ de la Comissió
Informativa pertinent, que adopti l’acord següent:
Primer. Desestimar el recurs d’alçada interposat, que no de reposició, mitjançant l'escrit de
data de 20 d'agost de 2018 i núm. registre d’entrada GE/019025/2018, per la Federación de
Empleadas y Empleados de los servicios Públicos d’UGT contra l'acord del Consell
Executiu, pres en la sessió d'11 de desembre de 2017, que deixava sense efecte la
convocatòria anterior de provisió de tres llocs de caporal i n'aprovava una nova convocatòria
amb unes noves bases de provisió, atès que es pretén obrir un nou termini de recursos per
al·legar el fons aprofitant l’obertura d’un nou termini de presentació de sol·licituds.
Segon. No atendre la petició de suspensió de l'acte en no apreciar-hi cap motiu de nul·litat o
anul·labilitat, i en entendre que la reiteració dels recursos està danyant el servei, que es
manté amb els quadres de comandament suspesos des de fa més de dos anys.
La Comissió, per majoria (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 Preto Fernández, i a la consellera del Grup
PODEMos, senyora Gómez Estévez; i 3 abstencions corresponents als tres consellers del
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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 Pons Faner i senyora Cabrera Roselló), la presidenta
declara aprovat per majoria l'acord següent:
Primer. Desestimar el recurs d’alçada interposat, que no de reposició, mitjançant
l'escrit de data de 20 d'agost de 2018 i núm. registre d’entrada GE/019025/2018, per
la Federación de Empleadas y Empleados de los servicios Públicos d’UGT contra
l'acord del Consell Executiu, pres en la sessió d'11 de desembre de 2017, que
deixava sense efecte la convocatòria anterior de provisió de tres llocs de caporal i
n'aprovava una nova convocatòria amb unes noves bases de provisió, atès que es
pretén obrir un nou termini de recursos per al·legar el fons aprofitant l’obertura d’un
nou termini de presentació de sol·licituds.
Segon. No atendre la petició de suspensió de l'acte en no apreciar-hi cap motiu de
nul·litat o anul·labilitat, i en entendre que la reiteració dels recursos està danyant el
servei, que es manté amb els quadres de comandament suspesos des de fa més de
dos anys.
CINQUÈ. ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC DE TRES CONTES IL·LUSTRATS
SOBRE LA PREHISTÒRIA DE MENORCA
Atès el dictamen que ha emès la Comissió Informativa d'Economia, Territori i
Serveis Generals en la sessió de caràcter ordinari de 10 de setembre de 2018, que
diu:
Es dona compte de la proposta del conseller executiu del Departament de Cultura i
Educació, que diu:
Atès que el Departament de Cultura i Educació ha promogut l'edició de tres contes infantils
il·lustrats sobre la prehistòria de Menorca, concretament sobre el període talaiòtic, que es
titulen: Els primers menorquins, L'estatueta màgica i El constructor de talaiots;
Atès que s'han editat 500 exemplars de cada un dels tres contes en català, en castellà i en
anglès, la qual cosa dona un total de 1.500 exemplars de cadascun dels tres; és a dir 4.500
exemplars en total;
Atès que es considera convenient establir un preu públic per a la seva venda;
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Atès que l’informe de la cap del Servei de Patrimoni Històric del CIM posa de manifest que
l’edició de 4.500 exemplars dels contes suposa un cost unitari de 3,18 € (sense IVA);
Atès que l’article 44 del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós
de la Llei que regula les hisendes locals (TRLRHL), expressa:
“1. L’import dels preus públics ha de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de
l’activitat realitzada";
Atès que l’edició d’aquesta publicació respon a l’interès de facilitar la comprensió de la
prehistòria de Menorca, i de difondre entre la població més jove de manera amena el
coneixement científic actual d'aquest primer període de l'ocupació humana de l'illa conegut
amb el nom de talaiòtic;
Atès que s'ha previst que les despeses de l'edició vagin a càrrec de la partida
4336006400000 del pressupost de l'any 2018;
Atès que el Ple del CIM, en la sessió de 18-3-2002, en què es va aprovar l’establiment del
preu públic referit als serveis i activitats (edició i venda de catàlegs i llibres, organització de
cursets…) de caràcter cultural, educatiu i esportiu que organitzi el Consell Insular de
Menorca, establí que el preu de venda dels llibres i catàlegs d'entre 20 i 40 pàgines ha de
ser d'entre 2 i 4 euros;
Vist l'informe de la TAE del Servei de Patrimoni Històric del CIM de dia 4 de setembre de
2018;
Atès que, un cop feta la valoració del cost de l’edició, la qualitat del disseny, les dimensions i
la seva finalitat didàctica, així com el barem dels preus públics abans esmentat, s’ha
considerat que el preu més apropiat per a la venda del llibre és de 8 euros, IVA inclòs;
Atesa la delegació de competències del Ple en la Comissió de Govern, feta dia 23 de juliol
de 2015, per a l’establiment i la modificació dels preus públics;
Propòs a la Comissió de Govern que adopti l'acord següent:
Primer. Aprovar l’establiment del preu públic per als contes il·lustrats següents:
CONCEPTE
Els
primers
menorquins
L'estatueta màgica
El
constructor
de
talaiots

Import
Base imposable

4 % IVA

Import (€)/u
Tarifa

7,69 €

0,31 €

8€

7,69 €

0,31 €

8€

7,69€

0,31 €

8€

Segon. Assenyalar que tenen l’obligació de pagar aquest preu públic les persones que
adquireixin els esmentats contes.
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Tercer. Aquest preu públic s’ha de satisfer en el moment de la prestació de l’activitat, de
manera que no es lliurarà cap conte sense acreditar-ne el pagament corresponent.
Quart. En el supòsit de falta de pagament d’aquest preu públic, el seu import podrà exigir-se
pel procediment de constrenyiment i els actes que se’n derivin s’adaptaran al que preveu el
Reglament general de recaptació.
Cinquè. Per tal de facilitar la divulgació d’aquest material cultural i d’interès públic
s’estableix la reducció del 35 % en l’import del preu públic de les publicacions editades quan
el subjecte passiu acrediti ser persona jurídica o física amb objecte o finalitat de distribució i
venda de llibres; així mateix, també gaudiran d’aquesta reducció les associacions amb les
quals els contes estiguin directament relacionats.
La Comissió, per majoria (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 Preto Fernández, i a la consellera del Grup
PODEMos, senyora Gómez Estévez; i 3 abstencions corresponents als tres 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 Pons Faner i senyora Cabrera Roselló), la presidenta la
declara aprovada per majoria.
SISÈ. ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC DEL LLIBRE «ARTESANIA DE
MENORCA»
Atès el dictamen que ha emès la Comissió Informativa d'Economia, Territori i
Serveis Generals en la sessió de caràcter ordinari de 10 de setembre de 2018, que
diu:
Es dona compte de la proposta del conseller executiu del Departament de Medi Ambient i
Reserva de Biosfera, que diu:
Atesa l’edició, per part del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del llibre
Artesania de Menorca, publicat com a eina per la divulgació del patrimoni artesà de l’illa;
Atès que es considera convenient establir un preu públic per a la seva venda;
Atès l’informe favorable del tècnic de biodiversitat del Departament de Medi Ambient i
Reserva de Biosfera de dia 29 d’agost de 2018;
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Ateses les característiques del llibre, que són:
- Llibre que descriu les característiques de l’Artesania de Menorca. El llibre, de 21x15 cms
de grandària, té 36 pàgines d’extensió i s’ha elaborat a quatre tintes. S’ha imprès en sis
idiomes, català, castellà, anglès, francès, alemany i italià;
- Les característiques tècniques són: Impressió quadricomia i vernís vegetal 2 cares, paper
Cyclus Print de 130 g/m². Coberta mida 21x14,8 cm i 0,4 cm de llom aprox., impressió
quadricomia 2 cares, paper Cyclus Print de 250 g/m², plastificada amb Plast Mat 1 cara i
enquadernat amb rústica cosida;
Atès que el cost d’edició del llibre ha estat el següent (impost inclòs):
Impressió

4.858,55 €

Maquetació i retoc d’imatges

2.100,00 €

Traduccions

1.448,65 €

Fotografies
Total

900,00 €
9.307,20 €

Atès que s’han editat un total de 4.500 exemplars: 1.000 en català, 1.000 en castellà, 1.000
en anglès, 500 en francès, 500 en alemany i 500 en italià, dels quals 200 exemplars no es
posaran a la venda, sinó que es distribuiran entre l’autor, les biblioteques i els centres
educatius, amb un cost net unitari de 2,06 € (IVA exclòs);
Atès que l’article 44 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós
de la Llei que regula les hisendes locals (TRLRHL), expressa:
"1. L’import dels preus públics ha de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de
l’activitat realitzada.
2. Quan hi hagi raons socials, benefiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin,
l’entitat podrà fixar preus públics per davall del límit previst a l’apartat anterior";
Atès que l’edició d’aquestes publicacions respon a l’interès d’impulsar el coneixement per
part de la població i dels visitants de les característiques culturals, geològiques i de
biodiversitat de la reserva de biosfera de Menorca;
Atès que les despeses de les edicions han anat a càrrec del pressupost de l’any 2018;
Atès que l’acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 18-03-2002 (BOIB 20-04-2002),
pel qual es va aprovar l’establiment del preu públic referit als serveis i activitats (edició i
venda de catàlegs i llibres, organització de cursets...) de caràcter cultural, educatiu i esportiu
que organitza el Consell Insular de Menorca, estableix que el preu de venda dels llibres i
catàlegs amb un nombre inferior de 40 pàgines ha de ser d’entre 2 i 4 euros;
Atès que un cop feta la valoració del cost de l’edició, la qualitat del disseny, les dimensions i
la seva finalitat didàctica, així com el barem dels preus públics abans esmenats, s’ha
considerat que el preu més apropiat per a la venda del llibre és de 1,92 € més l’IVA vigent
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del 4%, que dona un total de 2,00 €/unitat;
Atesa la delegació de competències del Ple en la Comissió de Govern, feta el dia 23 de juliol
de 2015, per a l’establiment i la modificació dels preus públics;
Propòs a la Comissió de Govern que adopti l'acord següent:
Primer. Aprovar l’establiment del preu públic del llibre Artesania de Menorca d'acord amb el
detall següent:
Concepte

Import
Base imposable

4 % IVA

Import (€)/u
Tarifa

Artesania de Menorca

1,92

0,08

2,00 €

Segon. Assenyalar que tenen l’obligació de pagar aquest preu públic les persones que
adquireixin l’esmentat llibre.
Tercer. Aquest preu públic s’ha de satisfer en el moment de la prestació de l’activitat, de
manera que no es lliurarà el llibre sense acreditar-ne el pagament corresponent.
Quart. En el supòsit de falta de pagament d’aquest preu públic, el seu import podrà exigir-se
pel procediment de constrenyiment i els actes que se’n derivin s’adaptaran al que preveu el
Reglament general de recaptació.
Cinquè. Per tal de facilitar la divulgació d’aquest material cultural i d’interès públic
s’estableix la reducció màxima del 35 % en l’import del preu públic de les publicacions
editades que el subjecte passiu acrediti ser persona jurídica o física amb objecte o finalitat
de distribució i venda de llibres. Així mateix, també gaudiran d’aquesta reducció les
associacions amb les quals el llibre estigui directament relacionat.
La Comissió, per majoria (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 Preto Fernández, i a la consellera del Grup
PODEMos, senyora Gómez Estévez; i 3 abstencions corresponents als tres 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 Pons Faner i senyora Cabrera Roselló), la presidenta la
declara aprovada per majoria.
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SETÈ. ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC DEL LLIBRE EL CAP DE
CAVALLERIA. EL NORD DEL NORD
Atès el dictamen que ha emès la Comissió Informativa d'Economia, Territori i
Serveis Generals en la sessió de caràcter ordinari de 10 de setembre de 2018, que
diu:
Es dona compte de la proposta del conseller executiu del Departament de Medi Ambient i
Reserva de Biosfera, que diu:
Atesa l’edició per part del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del llibre El
cap de Cavalleria. El nord del nord, publicat com a eina per a la divulgació del patrimoni
cultural de l’illa;
Atès que es considera convenient establir un preu públic per a la seva venda;
Atès l’informe favorable del tècnic de biodiversitat del Departament de Medi Ambient i
Reserva de Biosfera de dia 29 d’agost de 2018;
Ateses les característiques del llibre, que són:
- Llibre que descriu les característiques del cap de Cavalleria. El llibre, de 21x15 cms de
grandària, té 40 pàgines d’extensió i s’ha elaborat a quatre tintes. S’ha imprès en cinc
idiomes, català, castellà, anglès, francès i alemany;
- Les característiques tècniques són: Impressió òfset a 4/4 colors i vernís acrílic mat 2 cares,
paper Cyclus Print de 130 g/m². Coberta mida 21x14,8 cm i 0,4 cm de llom aprox., impressió
òfset a 4/4 colors, paper Cyclus Print de 250 g/m², plastificada amb polipropilè mat 1 cara i
enquadernat amb rústica cosida;
Atès que el cost d’edició del llibre ha estat el següent:
Impressió

3.645,25 €

Coordinació, adaptació i redacció de textos

2.751,45 €

Disseny i maquetació

4.750,00 €

Traduccions

1.749,03 €

Fotografies
Total

200,00 €
13.095,73 €

Atès que es s’han editat un total de 4.000 exemplars: 1.000 en català, 1.000 en castellà,
1.000 en anglès, 500 en francès i 500 en alemany, dels quals 200 exemplars no es posaran
a la venda, sinó que es distribuiran entre l’autor, biblioteques i centres educatius, amb un
cost net unitari de 3,27 € (IVA exclòs);
Atès que l’article 44 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós
de la Llei que regula les hisendes locals (TRLRHL), expressa:
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"1. L’import dels preus públics ha de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de
l’activitat realitzada.
2. Quan hi hagi raons socials, benefiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin,
l’entitat podrà fixar preus públics per davall del límit previst a l’apartat anterior";
Atès que l’edició d’aquestes publicacions respon a l’interès d’impulsar el coneixement per
part de la població i visitants de les característiques culturals, geològiques i de biodiversitat
de la reserva de biosfera de Menorca;
Atès que les despeses de les edicions han anat a càrrec de pressupost de l’any 2017;
Atès que l’acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 18-3-2002 (BOIB 20-04-2002),
pel qual es va aprovar l’establiment del preu públic referit als serveis i activitats (edició i
venda de catàlegs i llibres, organització de cursets...) de caràcter cultural, educatiu i esportiu
que organitza el Consell Insular de Menorca, estableix que el preu de venda dels llibres i
catàlegs amb un nombre inferior de 40 pàgines ha de ser d’entre 2 i 4 euros;
Atès que un cop feta la valoració del cost de l’edició, la qualitat del disseny, les dimensions i
la seva finalitat didàctica, així com el barem dels preus públics abans esmenats, s’ha
considerat que el preu més apropiat per a la venda del llibre és d'1,92 € més l’IVA vigent del
4 %, que dona un total de 2,00 €/unitat;
Atesa la delegació de competències del Ple en la Comissió de Govern, feta el dia 23 de juliol
de 2015, per a l’establiment i la modificació dels preus públics;
Propòs a la Comissió de Govern que adopti l'acord següent:
Primer. Aprovar l’establiment del preu públic del llibre El cap de Cavalleria. El nord del nord,
d'acord amb el detall següent
Concepte
El cap de Cavalleria. El nord del nord

Import
Base imposable

4 % IVA

Import (€)/u
Tarifa

1,92

0,08

2,00 €

Segon. Assenyalar que tenen l’obligació de pagar aquest preu públic les persones que
adquireixin l’esmentat llibre.
Tercer. Aquest preu públic s’ha de satisfer en el moment de la prestació de l’activitat, de
manera que no es lliurarà el llibre sense acreditar-ne el pagament corresponent.
Quart. En el supòsit de falta de pagament d’aquest preu públic, el seu import podrà exigir-se
pel procediment de constrenyiment i els actes que se’n derivin s’adaptaran al que preveu el
Reglament general de recaptació.
Cinquè. Per tal de facilitar la divulgació d’aquest material cultural i d’interès públic
s’estableix la reducció màxima del 35 % en l’import del preu públic de les publicacions
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editades que el subjecte passiu acrediti ser persona jurídica o física amb objecte o finalitat
de distribució i venda de llibres. Així mateix, també gaudiran d’aquesta reducció les
associacions amb les quals el llibre estigui directament relacionat.
La Comissió, per majoria (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 Preto Fernández, i a la consellera del Grup
PODEMos, senyora Gómez Estévez; i 3 abstencions corresponents als tres 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 Pons Faner i senyora Cabrera Roselló), la presidenta la
declara aprovada per majoria.
VUITÈ. ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC DEL LLIBRE GEOLOGÍA DE
MENORCA, ITINERARIOS NATURALES Y CULTURALES
Atès el dictamen que ha emès la Comissió Informativa d'Economia, Territori i
Serveis Generals en la sessió de caràcter ordinari de 10 de setembre de 2018, que
diu:
Es dona compte de la proposta del conseller executiu del Departament de Medi Ambient i
Reserva de Biosfera, que diu:
Atesa l’edició per part del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del llibre
Geología de Menorca. Itinerarios Naturales y Culturales, publicat com a eina per la
divulgació del patrimoni geològic de l’illa.
Atès que es considera convenient establir un preu públic per a la seva venda;
Vist l’informe favorable del tècnic de biodiversitat del Departament de Medi Ambient i
Reserva de Biosfera de dia 29 d’agost de 2018;
Ateses les característiques del llibre, que són:
- Llibre que descriu les característiques de la Geologia de Menorca. El llibre, de 15x21 cms
de grandària, té 276 pàgines d’extensió. S’ha imprès en idioma castellà;
- Les característiques tècniques són: Impressió quadricomia i vernís vegetal mat 2 cares,
paper estucat industrial brillo de 135 g/m². Coberta mida 15x21 cm i 1,6 cm de llom
aprox.,impressió quadricomia, paper estucat industrial brillo de 250 g/m², plastificada amb
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Plast Mat 1 cara i enquadernat amb rústica cosida amb dues solapes;
Atès que el cost d’edició del llibre ha estat el següent (impost inclòs):
Impressió
Maquetació
Correcció lingüística

5.726,96 €
880,00 €
987,66 €

Il·lustracions C. Alberdi

1.430,00 €

Total

9.024,62 €

Atès que s’han editat un total de 1.500 exemplars amb un cost net unitari de 6,01 € (IVA
exclòs);
Atès que l’article 44 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós
de la Llei que regula les hisendes locals (TRLRHL), expressa:
"1. L’import dels preus públics ha de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de
l’activitat realitzada.
2. Quan hi hagi raons socials, benefiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin,
l’entitat podrà fixar preus públics per davall del límit previst a l’apartat anterior";
Atès que l’edició d’aquestes publicacions respon a l’interès d’impulsar el coneixement per
part de la població i visitants de les característiques culturals, geològiques i de biodiversitat
de la reserva de biosfera de Menorca;
Atès que les despeses de les edicions han anat a càrrec de pressupost de l’any 2017;
Atès que l’acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 18-3-2002 (BOIB 20-04-2002),
pel qual es va aprovar l’establiment del preu públic referit als serveis i activitats (edició i
venda de catàlegs i llibres, organització de cursets...) de caràcter cultural, educatiu i esportiu
que organitza el Consell Insular de Menorca, estableix que el preu de venda dels llibres i
catàlegs amb més de 200 pàgines ha de ser d’entre 12 i 27 euros;
Atès que un cop feta la valoració del cost de l’edició, la qualitat del disseny, les dimensions i
la seva finalitat didàctica, així com el barem dels preus públics abans esmenats, s’ha
considerat que el preu més apropiat per a la venda del llibre és de 14,44 € més l’IVA vigent
del 4 %, que dona un total de 15,00 €/unitat;
Atesa la delegació de competències del Ple en la Comissió de Govern, feta el dia 23 de juliol
de 2015, per a l’establiment i la modificació dels preus públics;
Propòs a la Comissió de Govern que adopti l'acord següent:
Primer. Aprovar l’establiment del preu públic del llibre Geología de Menorca. Itinerarios
naturales y culturales, d'acord amb el detall següent
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Concepte

Import
Base imposable

4% IVA

Import (€)/u
Tarifa

Geologia de Menorca. Itinerarios naturales y culturales

14,44

0,56

15,00 €

Segon. Assenyalar que tenen l’obligació de pagar aquest preu públic les persones que
adquireixin l’esmentat llibre.
Tercer. Aquest preu públic s’ha de satisfer en el moment de la prestació de l’activitat, de
manera que no es lliurarà el llibre sense acreditar-ne el pagament corresponent.
Quart. En el supòsit de falta de pagament d’aquest preu públic, el seu import podrà exigir-se
pel procediment de constrenyiment i els actes que se’n derivin s’adaptaran al que preveu el
Reglament general de recaptació.
Cinquè. Per tal de facilitar la divulgació d’aquest material cultural i d’interès públic
s’estableix la reducció màxima del 35 % en l’import del preu públic de les publicacions
editades que el subjecte passiu acrediti ser persona jurídica o física amb objecte o finalitat
de distribució i venda de llibres. Així mateix, també gaudiran d’aquesta reducció les
associacions amb les quals el llibre estigui directament relacionat.
La Comissió, per majoria (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 Preto Fernández, i a la consellera del Grup
PODEMos, senyora Gómez Estévez; i 3 abstencions corresponents als tres 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 Pons Faner i senyora Cabrera Roselló), la presidenta la
declara aprovada per majoria.
NOVÈ. MODIFICACIÓ DEL PREU PÚBLIC DE DOS LLIBRES EDITATS PER
L’AGÈNCIA MENORCA RESERVA DE BIOSFERA
Atès el dictamen que ha emès la Comissió Informativa d'Economia, Territori i
Serveis Generals en la sessió de caràcter ordinari de 10 de setembre de 2018, que
diu:
Es dona compte de la proposta del conseller executiu del Departament de Medi Ambient i
Reserva de Biosfera, que diu:
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Atès que l'Agència Menorca Reserva de Biosfera té entre les seves funcions “promoure la
recerca, l'educació i la formació sobre els valors ambientals i del patrimoni natural de l'illa”,
per la qual cosa ha editat diversos llibres on es mostren alguns dels valors de la reserva;
Vist l’informe favorable del tècnic de biodiversitat del Departament de Medi Ambient i
Reserva de Biosfera de dia 29 d’agost de 2018, que diu:
"Per a tots els llibres es va aprovar un preu públic, però en dos d’ells s’ha vist que el preu
establert és una mica elevat, raó per la qual consideram adequat reduir-lo:



Geologia de Menorca
Revista Reserva de Biosfera al teu abast

Geologia de Menorca
El Museu de Geologia de Menorca, situat al municipi de Ferreries, és un element clau en la
divulgació i promoció del patrimoni geològic de la reserva de biosfera de Menorca. Com a
tal, des de fa anys té el suport de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera amb la finalitat de
potenciar el seu paper divulgador.
Com un element important per millorar la comprensió de l’exposició i incidir en els elements
claus de la geologia de l’illa que es poden veure al museu, es va editar un petit llibre. El
llibre, de 15x21 cm de grandària, té 34 pàgines d’extensió i s’ha elaborat a quatre tintes. Per
incrementar els possibles destinataris, es va dur a terme en cinc idiomes diferents: català,
castellà, anglès, francès i alemany.
Les característiques tècniques són: Impressió òfset a 4/4 colors i vernís acrílic mat 2 cares,
paper estucat mat de 135 g/m², coberta mida tancada 21x14,8 cm i total 42,5x14,8 cm,
impressió òfset a 4/4 colors, paper: estucat mat de 250 g/m², plastificada amb polipropilè
mat 1 cara i Enquadernat amb rústica, cola PUR.
S’han editat un total de 2.000 exemplar, 500 en català, 500 en Castellà, 500 anglès, 250
francès i 250 alemany. El cost de l’edició total va ser de 11.557,83 €, dels quals 187,83 €
corresponen a traducció, 250,00 € corresponen a revisió de continguts, 7.640,00 €
corresponen a la impressió i 3.480,00 € al disseny i maquetació.
Per tant el cost unitari, per als 2.000 exemplars d’aquesta publicació és de 5,77 € (IVA
exclòs).
Revista Reserva de Biosfera al teu abast
Llibre que descriu les característiques de la Reserva de Biosfera de Menorca. El llibre, de
21x29,7 cm de grandària, té 80 pàgines d’extensió i s’ha imprès a quatre tintes. S’ha editat
en cinc idiomes, català, castellà, anglès, francès i alemany. Inclou un mapa de 70x40 cm
obert i 10x20 cm plegat.
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Les característiques tècniques són: impressió òfset a 4/4 colors i vernís acrílic mat 2 cares,
paper cyclus print de 135 g/m2, coberta amb una solapa plegada, impressió òfset a 4/4
colors, paper: estucat material de 250 g/m2, i enquadernat amb rústica cosida.
S’han editat un total de 8.300 exemplars: 2.500 en català, 2.500 en castellà, 1.500 en
anglès, 1.000 en francès i 800 en alemany. El cost de l’edició total ha estat de 38.896,09€
(IVA inclòs), dels quals 3.995,00€ corresponen als textos, 2.887,05€ corresponen a la
coordinació i correccions finals, 7.735,94€ corresponen a la traducció, 5.560,00€
corresponen al disseny i maquetació, 770,00€ corresponen als dibuixos, i 17.948,10€
corresponen a la impressió.
Per tant el cost unitari, per als 8.300 exemplars d’aquesta publicació és de 4,69€ (iva
exclòs).";
Atès que l’acord del Ple del CIM de 18-03-2002 (BOIB 20-04-2002), pel qual es va aprovar
l’establiment del preu públic referit als serveis i activitats (edició i venda de catàlegs i llibres,
organització de cursets…) de caràcter cultural, educatiu i esportiu que organitza el Consell
Insular de Menorca, estableix que el preu de venda dels llibres i catàlegs inferiors a 40
pàgines ha de ser d’entre 2 i 4 euros;
Atès que el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei que regula les hisendes locals, estableix en el seu article 44 que:
"1. L’import dels preus públics ha de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de
l’activitat realitzada.
2. Quant hi hagi raons socials, benefiques, culturals o d’interès públic que així l’aconsellin,
l’entitat podrà fixar preus públics per davall del límit previst a l’apartat anterior.";
Atès el paper que té la Agencia Reserva de Biosfera de promoure la recerca, l'educació i la
formació sobre els valors ambientals i del patrimoni natural de l'illa, i que ambdues
publicacions estan destinades a la formació, divulgació i educació com a eina per a millorar
la comprensió del Museu de Geologia de Menorca, per una part, i dels valor mediambientals
de l’illa per l'altra, es consideren raons socials, culturals i d’interès públic suficients per fixar
un preu públic per davall del seu cost;
Atès que el públic a què van dirigides ambdues publicacions ha expressat en nombroses
ocasions el seu preu massa elevat, i que s'han registrat poques vendes d'aquests
exemplars en tots els idiomes disponibles;
Atès que es considera adequat reduir el preu actual de 3,00 €/unitat del llibre Geologia de
Menorca, i establir un preu públic d'1,92 € més l’IVA vigent del 4 %, que dona un total de
2,00 €/unitat;
Atès que es considera adequat reduir el preu actual de 7,00 €/unitat de la revista Resrva de
biosfera al teu abast, i establir un preu públic de 4,81 € més l’IVA vigent del 4 %, que dona
un total de 5,00 €/unitat;
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Atesa la delegació de competències del Ple en la Comissió de Govern, feta el dia 23 de juliol
de 2015, per a l’establiment i la modificació dels preus públics;
Propòs a la Comissió de Govern que adopti l'acord següent:
Primer. Aprovar la reducció del preu públic de les publicacions següents:


Geologia de Menorca
Concepte

Geologia de Menorca



Import Base
imposable

4% IVA

Import (€)/u
Tarifa

1,92

0,08

2,00 €

Import
Base imposable

4% IVA

Import (€)/u
Tarifa

4,81

0,19

5,00 €

Revista Reserva de Biosfera al teu abast:
Concepte

Revista Reserva de Biosfera
al teu abast

Segon. Assenyalar que tenen l’obligació de pagar aquest preu públic les persones que
adquireixin les publicacions esmentades.
Tercer. Aquest preu públic s’ha de satisfer en el moment de la prestació de l’activitat, de
manera que no es lliuraran aquestes publicacions sense acreditar-ne el pagament
corresponent.
Quart. En el supòsit de falta de pagament d’aquest preu públic, el seu import podrà exigir-se
pel procediment de constrenyiment i els actes que se’n derivin s’adaptaran al que preveu el
Reglament general de recaptació.
Cinquè. Per tal de facilitar la divulgació d’aquest material cultural i d’interès públic
s’estableix la reducció màxima del 35 % en l’import del preu públic de les publicacions
editades que el subjecte passiu acrediti ser persona jurídica o física amb objecte o finalitat
de distribució i venda de llibres. Així mateix, també gaudiran d’aquesta reducció les
associacions amb les quals les publicacions estiguin directament relacionades.
La Comissió, per majoria (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 Preto Fernández, i a la consellera del Grup
PODEMos, senyora Gómez Estévez; i 3 abstencions corresponents als tres 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.
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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 Pons Faner i senyora Cabrera Roselló), la presidenta la
declara aprovada per majoria.
DESÈ. ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC DEL LLIBRE TORRE D’EN GALMÈS.
CONTROL DEL TERRITORI A LA MENORCA PREHISTÒRICA
Atès el dictamen que ha emès la Comissió Informativa d'Economia, Territori i
Serveis Generals en sessió de caràcter ordinari de 10 de setembre de 2018, que
diu:
Es dona compte de la proposta del conseller executiu del Departament de Cultura i
Educació, que diu:
Atesa l’edició per part del Departament de Cultura i Educació del llibre Torre d’en Galmés.
Control del territori a la Menorca prehistòrica per d’actualitzar el contingut de la guia del
poblat talaiòtic gestionat pel CIM i la Fundació Foment de Turisme, per la qual cosa es
considera convenient establir un preu públic per a la seva venda;
Atès que l’informe de la TAE del Servei de Patrimoni Històric del CIM posa de manifest que
l’edició de 1.500 exemplars del catàleg suposa un cost unitari de 7,33 € (sense IVA);
Atès que l’article 44 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós
de la Llei que regula les hisendes locals (TRLRHL), expressa:
“1. L’import dels preus públics ha de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de
l’activitat realitzada.
2. Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin,
l’entitat pot fixar preus públics per sota del límit que preveu l’apartat anterior. En aquests
casos s’han de consignar als pressupostos de l’entitat les dotacions oportunes per cobrir la
diferència resultant si n’hi ha.”
Atès que l’edició d’aquesta publicació respon a l’interès d'impulsar la divulgació de la
candidatura dels béns arqueològics de l'època talaiòtica de Menorca com a patrimoni de la
humanitat;
Atès que s'ha previst que les despeses de l'edició vagin a càrrec de la partida
4-33600-6400000 Menorca Talaiòtica del pressupost 2018;
Atès que el Ple del CIM, en la sessió de 18-3-2002, va aprovar l’establiment del preu públic
referit als serveis i activitats (edició i venda de catàlegs i llibres, organització de cursets…)
de caràcter cultural, educatiu i esportiu que organitza el Consell Insular de Menorca, i establí

20

que el preu de venda dels llibres i catàlegs de més de 60 i menys de 100 pàgines ha de ser
d'entre 6 i 13,5 euros;
Atès l'informe de la TAE del Servei de Patrimoni Històric del CIM de dia 31 d’agost de 2018;
Atès que un cop feta una valoració del cost de l’edició, la qualitat del disseny, les
dimensions i la seva finalitat didàctica, així com el barem dels preus públics abans esmentat,
s’ha considerat que el preu més apropiat per a la venda del llibre és el de 10 euros, IVA
inclòs;
Atesa la delegació de competències del Ple en la Comissió de Govern, feta dia 23 de juliol
de 2015, per a l’establiment i la modificació dels preus públics;
Propòs a la Comissió de Govern que adopti l'acord següent:
Primer. Aprovar l’establiment del preu públic de llibre Torre d’en Galmés. Control de territori
a la Menorca prehistòrica, d'acord amb el detall següent:
CONCEPTE
Torre d’en Galmés

Import
Base imposable
9,62 €

4 % IVA
0,38 €

Import (€)/u
Tarifa
10 €

Segon. Assenyalar que tenen l’obligació de pagar aquest preu públic les persones que
adquireixin l’esmentat llibre.
Tercer. Aquest preu públic s’ha de satisfer en el moment de la prestació de l’activitat, de
manera que no es lliurarà el llibre sense acreditar-ne el pagament corresponent.
Quart. En el supòsit de falta de pagament d’aquest preu públic, el seu import podrà exigir-se
pel procediment de constrenyiment i els actes que se’n derivin s’adaptaran al que preveu el
Reglament general de recaptació.
Cinquè. Per tal de facilitar la divulgació d’aquest material cultural i d’interès públic
s’estableix la reducció màxima del 35 % en l’import del preu públic de les publicacions
editades que el subjecte passiu acrediti ser persona jurídica o física amb objecte o finalitat
de distribució i venda de llibres. Així mateix, també gaudiran d’aquesta reducció les
associacions amb les quals el llibre estigui directament relacionat.
La Comissió, per majoria (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 Preto Fernández, i a la consellera del Grup
PODEMos, senyora Gómez Estévez; i 3 abstencions corresponents als tres 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
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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 Pons Faner i senyora Cabrera Roselló), la presidenta la
declara aprovada per majoria.
ONZÈ. ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE PRODUCTES
DE MARXANDATGE AL MUSEU DE MENORCA
Atès el dictamen que ha emès la Comissió Informativa d'Economia, Territori i
Serveis Generals en sessió de caràcter ordinari de 10 de setembre de 2018, que
diu:
Es dona compte de la proposta del conseller executiu del Departament de Cultura i
Educació, que diu:
Atesa Llei 3/2011, de 25 de març, de delegació de competències al Consell Insular de
Menorca de les facultats que, com a administració gestora, exerceix ara l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb el Museu de Menorca i la Biblioteca
Pública i l’Arxiu Històric de Maó, institucions culturals de titularitat estatal (BOIB núm. 48, de
2 d’abril de 2011);
Ateses les gestions realitzades pel Departament de Cultura d’aquesta corporació per a
l’establiment d’un preu públic per a l’activitat de venda de productes de marxandatge al
Museu de Menorca, per tal d’aconseguir un millor finançament del servei i, per tant,
cercant-ne una major autonomia financera;.
En ús de les facultats que confereixen els articles 148 i 41 a 47 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei 39/88, de 28 de desembre, que
regula les hisendes locals;
Propòs a la Comissió de Govern que adopti el següent acord:
Primer. Aprovar l’establiment del preu públic per a la venda de productes de marxandatge
al Museu de Menorca, amb els imports mínims i màxims que s'indiquen a continuació:

Productes

BI
Import
Mínim

21 % IVA
s/BI
Import
Mínim

PVP
Import
Mínim

BI
Impo
rt
Màxi
m

21 % IVA
s/BI
Import
Màxim

PVP
Import
Màxim

Papereria
Gomes figures

1,24

0,26

1,50

3,31

0,69

4,00

Gomes impreses

1,40

0,30

1,70

3,31

0,69

4,00

Llapis model 1

1,24

0,26

1,50

4,13

0,87

5,00

22

Llapis model 2

1,24

0,26

1,50

4,13

0,87

5,00

Capses llapis de colors

6,61

1,39

8,00

16,53

3,47

20,00

2,48

0,52

3,00

20,66

4,34

25,00

4,13

0,87

5,00

20,66

4,34

25,00

3,18

0,67

3,85

20,66

4,34

25,00

1,65

0,35

2,00

2,48

0,52

3,00

Bosses

11,16

2,34

13,50

24,79

5,21

30,00

Ventalls

7,60

1,60

9,20

20,66

4,34

25,00

Necessers

8,26

1,74

10,00

16,53

3,47

20,00

Fulards

24,79

5,21

30,00

66,12

13,88

80,00

Joc de memòria

4,96

1,04

6,00

12,40

2,60

15,00

Trencaclosques

8,26

1,74

10,00

41,32

8,68

50,00

Peluix

18,18

3,82

22,00

24,79

5,21

30,00

Tasses

5,79

1,21

7,00

8,26

1,74

10,00

Bols

7,11

1,49

8,60

9,92

2,08

12,00

Imans

1,65

0,35

2,00

3,31

0,69

4,00

Paquet imans

2,89

0,61

3,50

4,96

1,04

6,00

Postals

0,41

0,09

0,50

1,65

0,35

2,00

Làmines

8,26

1,74

10,00

12,40

2,60

15,00

5,21

1,09

6,30

12,40

2,60

15,00

Llibretes model 1
Llibretes model 2
(quaderns)
Llibretes model (paquet de
tres)
Punts de llibre
Tèxtil

Infantil

Llar

Impresos

Diversos
Estoig d’ulleres

Segon. Assenyalar que tenen l’obligació de pagar aquest preu públic totes les persones que
adquireixin els esmentats productes de marxandatge.
Tercer. Aquest preu públic s’ha de satisfer en el moment de la prestació de l’activitat, de
manera que els productes no es lliuraran sense que se n'hagi acreditat el pagament
corresponent.
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Quart. En el supòsit de falta de pagament d’aquest preu públic, el seu import podrà exigir-se
pel procediment de constrenyiment i els actes que se’n derivin s’adaptaran al que preveu el
Reglament general de recaptació.
La Comissió, per majoria (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 Preto Fernández, i a la consellera del Grup
PODEMos, senyora Gómez Estévez; i 3 abstencions corresponents als tres 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 Pons Faner i senyora Cabrera Roselló), la presidenta la
declara aprovada per majoria.
DOTZÈ. 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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