ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA TINGUDA PER L'AJUNTAMENT PLE EL DIA 26/03/2015.
As Migjorn Gran, a les 20:00 h del dia 26/03/2015, es reuneixen al sala
d’actes de la Casa Consistorial les senyores i els senyors que s’indiquen a
continuació, amb l’objecte de desenvolupar sessió de Ple per a la qual han
estat prèviament convocats.
Batle-president:
Regidors
:

Pedro G. Moll Triay
Sra. María Elena Baquero González
Sra. Ana Britt Sanchez Tuomala
Sr. Sergio Barrera Bosch
Sr. Ramon Verdú Navarro
Sra. Eulalia Gomila Vidal
Sra. Nancy Lauren Tew

S’han excusat d’assistir-hi la regidora Sra. Gemma Fernández Bosch del
grup popular, no s’ha excusat d’assistir-hi el Sr. Jordi Vidal Pons del
grup socialista.
Presideix l’acte el batle-president, Pedro G. Moll Triay, assistit per
la secretària de la corporació, Catalina Pons Marqués.
El batle obre la sessió i la declara pública. Després de comprovar
l’existència del quòrum necessari per poder-la iniciar, es llegeixen els
punts inclosos a l’ordre del dia.
PRIMER.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Els regidors tenen còpia de l’acta de la sessió extraordinària de data
20.2.2015, sense entrar a debat se sotmet a votació i s’aprova per quatre
(4) vots a favor dels membres del grup socialista (Sr. Batle, Sra. Baquero,
Sra. Sanchéz i Sr. Barrera) i tres (3) abstencions dels membres del grup
popular (Sr. Verdú, Sra. Gomila i Sra. Tew).
SEGON.- RESOLUCIONS D'ALCALDIA, DONAR-NE COMPTA
Es dóna compta al Ple de les Resolucions d’Alcaldia des del dia 26.01.2015
a 20.03.2015, i que fan referència a Alcaldia (Delegar autorització per
oficiar matrimoni civil); Cementeri (autorització inhumació de restes,
autorització trasllat de restes, autorització lloguer i autorització
renovació lloguer de nínxol);Intervenció (Liquidació pressupost 2014,
expedient de modificació de crèdit 1/2015 amb càrrec a romanent de
tresoreria, inici d’expedient de modificació de crèdit 2/2015 per generació
de crèdit, aprovació de la modificació de crèdit 2/2015 per generació
d’ingressos, inici d’expedient de modificació de crèdit 3/2015, inici
d’expedient de modificació de crèdit 4/2015, expedient de modificació de
crèdit 4/2015 per transferència, inici d’expedient de modificació de crèdit
5/2015, inici d’expedient de modificació de crèdit 6/2015, expedient de
modificació de crèdit 5/2015 per transferència, expedient de modificació de
crèdit 6/2015 per transferència); Recaptació (Padró aigua 4t trimestre
2014, liquidació impost sobre vehicles de tracció mecànica 2015, padró
activitats esportives febrer i març 2015, padró serveis i activitats
culturals febrer i març 2015, padró xibit febrer i març 2015, padró
coworking febrer i març 2015, padró servei d’ajut a domicili gener i febrer
2015, padró del servei del centre d’estades diürnes gener i febrer 2015,
liquidació del mes de gener i febrer 2015 del conveni per la reserva i
ocupació de places d’estades diürnes per a gent grans en situació de
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dependència, plusvàlues 2015, padró de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica 2015, liquidació complementària gener i liquidació del mes de
febrer 2015 a les liquidacions del conveni per a la reserva i ocupació de
places d’estades diürnes per a gent gran en situació de dependència, padró
de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 2015, baixa de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 2015, concessió comptador
d’aigua per raó d’obres, autorització de l’ocupació de la via pública amb
taules
i
cadires);
Contractació
(inici
d’expedient
contractació
subministrament lluminàries basades en la tecnologia LED, inici d’expedient
contractació gestió de servei de vigilància, salvament i socorrisme a les
platges de Sant Tomàs i Sant Adeodato); Urbanisme (Obres menors, activitat
permanent innòcua, acumulació d’expedients, Comunicació de canvi de
titularitat de bar-restaurant, ocupació de la via pública per obres);
Personal (Nomenament d’encarregada de la gestió de la pàgina web i facebook
municipal, concessió assumptes propis 2015, concessió vacances 2015,
reconeixement trienni, llistat d’admesos i exclosos al concurs oposició per
a la creació d’una borsa d’auxiliars d’ajut a domicili, llista provisional
de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria per a la
constitució d’una borsa per proveïr de personal funcionari interí possibles
vacants de policies locals); Ordenança municipal d’ús i aprofitament de
platges (Resolució recurs potestatiu de reposició); Ordenança de civisme i
convivència ciutadana (Incoació expedient sancionador, finalització i arxiu
d’expedient sancionador per pagament de la sanció).
El Ple en resta assabentat.
S’incorpora a la sessió el Sr. Jordi Vidal Pons.
TERCER.- SENTÈNCIA NÚM. 59/2015, DE DATA 5 DE MARÇ DE 2015, QUE DESESTIMA
EL RECURS INTERPOSAT PEL SR. JOAN MOLL BENEJAM CONTRA EL RECURS DE
REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA DE DATA 17 DE DESEMBRE
DE 2013, DONAR-NE COMPTA
La secretària interina llegeix la sentència recaiguda en el marc
Procediment Abreujat núm. 101/2014, que es transcriu a continuació:

del

“ Debo desestimar i desestimo el recurso interpuesto per el Letrado Don
Juan
Moll
Benejam
en
nombre
y
representación
propia,
contra
la
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución de Alcaldía de fecha 17 de diciembre de 2013 por la que se
acuerda denegar el reconocimiento de los atrasos pendientes de cobro en
concepto de trienios y emitir el correspondiente certificado de servicios
prestados, confirmándola en su integridad
Impóngase las costas a la parte recurrente”
El Ple resta assabentat.
QUART.- SENTÈNCIA NÚM. 115/2015, DE DATA 16 DE MARÇ DE 2015, QUE DESESTIMA
EL RECURS INTERPOSAT PER OPERADONAR HOTELERA SA, CONTRA LA DESESTIMACIÓ
PRESSUMPTE DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA LES LIQUIDACIONS
DICTADES PER L'AJUNTAMENT RESPECTE A LA TAXA DE CLAVEGUERAM CORRESPONENT A
L'ANY 2013
La secretària interina llegeix la sentència recaiguda en el marc del
Procediment Abreujat núm. 0000038/2014, que es transcriu a continuació:
“Que debo desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
la entidad OPERADORA HOTELERA, SA, contra la desestimación presunta del
recurso de reposición interpuesto el 16 de julio de 2013 contra las
liquidaciones dictadas por el Ayuntamiento des Migjorn Gran respecto de la

Tasa de Alcantarillado correspondiente al ejercicio 2013, confirmando la
resolución en todos sus extremos y declarandola ajustada a derecho
Sin costas”
El Ple resta assabentat.
CINQUÈ.EXPEDIENT
EXERCICIS ANTERIORS

2/2015,

ANUL·LACIÓ

D'OBLIGACIONS

RECONEGUDES

EN

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Permanent d’Hisenda, Règim
Intern i Territori de data 19.3.2015, que es transcriu a continuació:
“Vista la proposta de la secretària interventora interina de donar de baixa
de comptabilitat diversos imports d’altres anys que divergeixen entre la
subvenció atorgada en el seu moment i la subvenció finalment justificada,
segons relació que es detalla a continuació:
SUBVENCIO / CONVENI
IMPORT RECONEGUT
1.620€
Conveni de cooperació entre
l'Ajuntament des Migjorn Gran
i l'Associació juvenil 2012
Conveni de cooperació entre
1.620€
l'Ajuntament des Migjorn Gran
i l'Associació juvenil 2013
Subvenció «Conciliació de la
8.920,80€
vida
personal,
laboral
i
familiar» CCL118/10
Subvenció
de
treballadores
9.247,72€
desocupades CCL 64/11
Leader 2013: Dinamització de
12.078,00€
la ruta senderista des Migjorn
Gran a la platja de Binigaus
PIC 2013: 1era Fase obres
48.826,11€
d'ampliació
del
cementiri
municipal»
Leader 2013: Recuperació i
3.913,13€
musealització del refugi aèri
des Migjorn Gran»

JUSTIFICAT
1.400€

DONAR DE BAIXA
220€

0€

1.620€

8.899,80€

21€

8.861,16€

386,56€

8.875.06€

3.202.94€

48.518,40€

307,71€

3.669,80€

243,33€

Els membres de la comissió, acorden per unanimitat, proposar al Plenari
Municipal, l’adopció dels següents acords:
ÚNIC.- DONAR DE BAIXA de comptabilitat els següents imports
SUBVENCIO / CONVENI
DONAR DE BAIXA
Conveni de cooperació entre l'Ajuntament des Migjorn Gran i
220€
l'Associació juvenil 2012
Conveni de cooperació entre l'Ajuntament des Migjorn Gran i
1.620€
l'Associació juvenil 2013
Subvenció «Conciliació de la vida personal, laboral i familiar»
21€
CCL118/10
Subvenció de treballadores desocupades CCL 64/11
386,56€
Leader 2013: Dinamització de la ruta senderista des Migjorn Gran
3.202.94€
a la platja de Binigaus
PIC 2013: 1era Fase obres d'ampliació del cementiri municipal»
307,71€
Leader 2013: Recuperació i musealització del refugi aèri des
243,33€
Migjorn Gran»

Sense entrar a debat, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
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SISÈ.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA DES MIGJORN GRAN PER LA DEFENSA
I SUPORT DELS CLUBS ESPORTIUS DE BASE
La secretària interina llegeix la moció presentada pel grup socialista des
Migjorn Gran que es transcriu a continuació:
“Elena Baquero González, portaveu del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament des
Migjorn Gran, presenta la següent moció:
PER A LA DEFENSA I EL SUPORT ALS CLUBS ESPORTIUS DE BASE.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les mesures que en matèria esportiva està adoptant el Govern d’Espanya, en un
intent de complir els seus objectius electorals, recaptatoris i pressupostaris,
estant posant en risc la supervivència de clubs i entitats esportives, i la
permanència en ells d’entrenadors, esportistes i professionals que volen donar la
seva experiència en la formació de l’esport, i a tot el col·lectiu que de manera
altruista i voluntària realitzen una magnífica tasca en torn a l’esport base.
El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social està iniciant una campanya que, sota la
denominació de “Regularització laboral de l’activitat desenvolupada en els clubs i
entitats esportives sense ànim de lucre”, posa en greu perill la supervivència de
l’esport base. La llei 14/2013, de 27 de setembre, de “Apoyo a los emprendedores y
su internacionalización” es converteix en una amenaça sense precedents que tira pel
terra el magnífic treball i la insubstituïble funció que desenvolupen, dia a dia,
monitors i entrenadors esportius de cents de clubs i d’entitats esportives sense
ànim de lucre.
En tot Menorca, hi han molts de clubs esportius inscrits que no son professionals.
Aquests clubs poden cada dia obrir les seves portes i apropar l’esport a la
ciutadania perquè compten amb el suport de l’administració local, però sobre tot,
amb la col·laboració desinteressada de molts de voluntaris i voluntàries, que de
manera altruista i amb grans dosis d’il·lusió i passió per l’esport, fan possible
que centenars d’al·lots i al·lotes i majors puguin entrenar. Els recursos d’aquests
clubs solen ser bastant modests i les retribucions del personal que col·labora es
redueixen, la major part de les ocasions, a cobrir les despeses necessàries per a
realitzar la seva activitat.
L’objectiu d’aquesta mesura, pareix esser el de canviar i modificar la naturalesa
d’aquest voluntariat esportiu que, sense ànim de lucre, desenvolupa fins ara una
funció fonamental i insubstituïble en els clubs i associacions esportives de tota
Menorca, i convertir-la exclusivament en una relació laboral, la qual, entre
d’altres perjudicis conduirà a incrementar les despeses derivades de la pràctica
esportiva de base quasi en un 50%
El resultat seria eliminar de cop la important funció social d’interès general que
desenvolupen els clubs de base o, en el millor dels casos, abocar-los a
l’empobriment. I, l’efecte immediat de tot això serà l’augment de la desigualtat
d’oportunitats i de la bretxa social en matèria esportiva, que limitarà i vetarà a
una part important de la població, que no podrà exercir el seu dret a l’esport en
condicions d’igualtat per motius de renda.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament des Migjorn Gran presenta
la següent moció:
MOCIÓ
1. El Ple de l’Ajuntament des Migjorn Gran manifesta el seu rebuig als
continguts de la Llei 14/2013 de suport als emprenedors que afecta
directament als clubs esportius de base, i insta al Govern d’Espanya a la
seva reforma.

2. El Ple de l’Ajuntament des Migjorn Gran insta al Parlament de les Illes
Balears a aprovar les iniciatives que siguin necessàries per promoure davant
el Congrés dels Diputats la modificació de la Llei 14/2013 de suport als
emprenedors en les disposicions que afecten als clubs i entitats esportives,
en el sentit de promoure una legislació que asseguri un equilibri entre el
compliment de les obligacions fiscals de les entitats esportives de base i
les característiques d’entitats gestionades en molts de casos amb molts pocs
recursos i treball voluntari.
Es Migjorn Gran, 10 de març de 2015
Elena Baquero González
Portaveu del Grup Municipal Socialista.”

Obert el debat, el Sr. Batle comenta que la llei aprovada per l’Estat
sembla que té efectes recaptatoris. El Sr. Batle diu que contra aquesta
norma hi ha una forta pressió popular, i aquesta va en contrar dels
entrenadors no professionals, que sense cobrar fan feina per l’esport de
base. El Sr. Batle diu que amb aquesta moció es vol que l’Estat reconsideri
la seva postura.
El Sr. Verdú respon que el seu grup està d’acord amb el contingut de la
moció, però manifesta que desconeix que el darrera d’aquesta nova llei hi
hagi un afan recaptatori. El Sr. Verdú diu que ja consta prou trobar
persones que es facin càrrec de l’esport base, i ara només faltaria haverlos d’assegurar.
Sense més intervencions
unanimitat.

es

sotmet

a

votació

la

moció

i

s’aprova

per

SETÈ.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL DIA 8 DE MARÇ: DIA INTERNACIONAL DE LA
DONA
La secretària interina llegeix la declaració institucional presentada per
l’Institut de la Dona, en data 24.2.2015 (RE 159):
“ Declaració institucional del 8 de març, Dia Internacional de la Dona.
El 2015, el Dia Internacional de la Dona, que es commemora el 8 de març a tot el
món, posarà en relleu la Declaració i Plataforma d'Acció de Beijing, un full de
ruta històric, subscrit per 189 governs fa vint anys, que va establir l'agenda per
a la materialització dels drets de les dones. Si bé els assoliments han estat molts
des de llavors, les bretxes que encara persisteixen són nombroses i profundes.
Aquest és el moment de defensar les conquestes de les dones, reconèixer
desafiaments i posar més atenció als drets de les dones i a la igualtat de gènere,
per motivar totes les persones a fer la part que els correspongui. La Plataforma
d'Acció de Beijing s'enfoca en dotze esferes d'especial preocupació, i imagina un
món en el qual totes les dones i les nines puguin exercir les seves opcions, com
ara participar en la política, educar-se, obtenir un ingrés, i viure en societats
lliures de violència i discriminació.
La Plataforma d'Acció de Beijing assenyala les esferes, els àmbits crítics, que els
governs, les Nacions Unides i els grups de la societat civil han d'assumir per fer
dels drets humans de les minories una realitat: la dona i la pobresa, l'accés
desigual a l'educació, la falta d'accés i l'accés desigual als sistemes de salut,
la violència contra la dona en els conflictes armats, la desigualtat en les
estructures econòmiques, la desigualtat en el poder i la presa de decisions, la
manca de mecanismes institucionals diversos per millorar l'avenç de la dona, la
falta de respecte i la protecció inadequada quant als drets humans, la
subrepresentació de la dona en els mitjans de comunicació, la desigualtat en la
gestió dels recursos naturals i en la protecció del medi ambient i, finalment, la
discriminació i la violació de les nines.
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El Dia Internacional de la Dona va sorgir de l'activitat dels moviments obrers a
final del segle XX a l'Amèrica del Nord i Europa. Des de llavors, el Dia
Internacional de la Dona ha adquirit una dimensió global per a les dones dels
països desenvolupats i en desenvolupament. El creixement moviment internacional de
les dones ha ajudat que la commemoració ofereixi l'oportunitat d'incrementar el
suport dels drets i la participació de les dones en les esferes política i
econòmica.
El Dia Internacional de la Dona ha passar a ser un moment de reflexió sobre els
progressos assolits, una crida al canvi, i una celebració dels actes de valor i
determinació de dones corrents que han tingut un paper extraordinari en la història
dels seus països i les seves comunitats.
El lema d'enguany, “Igualtat per a les dones: progrés per a tothom”, subratlla que
la igualtat de gènere, l'apoderament de les dones, el respecte total dels drets
humans de les dones i l'eradicació de la pobresa són essencials per al
desenvolupament econòmic i social. També destaca el paper clau de les dones com a
agents del desenvolupament.
“Els països en els quals hi ha més igualtat de gènere experimenten més creixement
econòmic. Les empreses que compten amb més líders dones aconsegueixen més bons
rendiments. Els acords de pau que inclouen les dones són més duradors. Els
parlaments en els quals hi ha més dones aproven lleis sobre qüestions socials clau
com la salut, l'educació, la lluita contra la discriminació i la manutenció dels
infants. Les proves no deixen lloc a dubtes: la igualtat de la dona suposa
progressos per a tots” (Ban Ki-moon, secretari general de l'ONU)”

Obert el debat, la Sra. Baquero vol agrair públicament en nom seu i de la
Sra. Sanchéz l’acte que va tenir lloc per commemorar el dia internacional
de la dona al municipi. La Sra. Baquero comenta que a l’acte hi varen
assistir mares i filles que varen participar llegint petits contes o
relats.
La Sra. Baquero també vol donar les gràcies a l’escola pública Francesc
d’Albranca, i particularment als professors en Pere i na Queta, per les
explicacions donades als fillets en vers aquest tema.
Sense més intervencions
unanimitat.

es

sotmet

a

votació

la

moció

i

s’aprova
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VUITÈ.- MOCIÓ PRESENTADA PER LA COORDINADORA ESTATAL D'ASSOCIACIONS
SOLIDARIES AMB EL SÀHARA PER LA DESCOLONITZACIÓ I LA INDEPENDÈNCIA EN EL
SÀHARA OCCIDENTAL EN RELACIÓ A ESPANYA EN EL CONSELL DE SEGURETAT DE L'ONU:
OPORTUNITAT DE RECERCA D'UNA SOLUCIÓ JUSTA I DEFINITIVA AL CONFLICTE DEL
SÀHARA OCCIDENTAL
La secretària interina llegeix la moció presentada per l’Associació d’Amics
i Amigues del Poble Saharauí de Menorca en data 25.2.2015 (RE 0162):
“ESPANYA EN EL CONSELL DE SEGURETAT DE L'ONU.OPORTUNITAT PER A LA RECERCA D'UNA
SOLUCIÓ JUSTA I DEFINITIVA AL CONFLICTE DEL SÀHARA OCCIDENTAL
En l'any en que l'Organització de les Nacions Unides compleix 70 anys, organització
internacional principal creada per a “preservar a les properes generacions del
flagell de la guerra” i sent un dels principals objectius “mantenir la pau i la
seguretat nacionals”.
Transcorreguts 40 anys des de l'abandonament per part d'Espanya al Sàhara
Occidental, i sent
en l'actualitat un Territori No Autònom pendent de
descolonització, sotmès a més a més a una ocupació per part del Marroc.
Corresponent a les Nacions Unides i als seus Estats membres la responsabilitat
principal en matèria de descolonització, i tenint el Consell de Seguretat la màxima
responsabilitat en la recerca d'una solució justa i definitiva, d'acord amb la
Carta Fundacional de les NNUU.

Els grups polítics que subscriuen aquesta moció, a l'empara de la legislació
vigent, presenten la següent PROPOSTA a l'object del seu anàlisi i aprovació, si
escau, pel Ple de la Institució:
1. Instem al Govern Espanyol en la seua qualitat de Potència administradora de iure,
membre del Grup de Països Amics del Secretari General per al Sàhara Occidental i
membre no permament del Consell de Seguretat durant el mandat 2015/2016 a:
•

COMPLIR amb la seua responsabilitat per posar fi al procés de descolonització
del Sàhara Occidental, inconclús des de 1975, mitjançant la celebració d'un
referèndum que asseguri l'expressió lliure i autèntica de la voluntat del
Poble Sahrauí.

•

DEFENSAR la doctrina consolidada de les Nacions Unides en matèria de
descolonització i Territoris No Autònoms per als que regeix la Resolució 2625
de l'Assemblea General de les Nacions Unides que instaura: «L'establiment
d'un Estat sobirà i independent, la lliure associació o integració amb un
Estat independent o l'adquisició de qualsevol altra condició política
lliurement decidida per un poble constitueixen les formes de l'exercici del
dret de lliure determinació d'eixe poble», sent eixe el contingut de
l'autodeterminació.

•

VETLLAR, en defensa de la pau i els drets humans, per l'atribució a la
MINURSO (Missió de les Nacions Unides per al Referèndum al Sàhara
Occidental), única presència de Nacions Unides al territori, de competències
en la protecció i promoció dels drets civils, polítics, econòmics, socials i
culturals de la població sahrauí.

2. Dirigim el present acord a:
a) CASA REAL ESPANYOLA
Palacio de la Zarzuela. Carretera del Pardo s/n. 28071 Madrid.
b) PREDIDÈNCIA DEL GOVERN DE L'ESTAT ESPANYOL
La Moncloa. Avda. Puerta de Hierro s/n. 28071 Madrid.
c) MINISTERI
▪
▪
▪

ESPANYOL D'ASSUMPTES EXTERIORS
Plaza de la Provincia, 1. 28012 Madrid
C/ Duque de Rivas, 1. 28071 Madrid
C/ Serrano Galvache, 26. 28033 Madrid

d) MISSIÓ PERMANENT D'ESPANYA DAVANT NACIONS UNIDES
245 East 47th Street, 36th Floor. New York, NY 10017 (USA).”

Sense entrar
unanimitat.

a

debat,
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Abans de passar al punt de precs i suggeriments el Sr. Batle proposa
introduir per urgència l’aprovació de l’adjudicació del contracte de gestió
de serveis de vigilància, salvament i socorrisme de les platges de Sant
Tomàs i Sant Adeodat, per tal que l’expedient estigui resolt de cara a
l’inici de la temporada d’estiu.
Sense entrar a debat, se sotmet a votació la urgència i s’aprova per
unanimitat.
NOVÈ.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE GESTIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA,
SALVAMENT I SOCORRISME A LES PLATGES DE SANT TOMÀS I SANT ADEODAT:
ADJUDICACIÓ
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Atès que en data 20.2.2015 el Ple de l’Ajuntament va aprovar els plecs de
clàusules tècniques i administratives que havien de regir la contractació
de la gestió del servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges
de Sant Tomàs i Sant Adeodat, mitjançant procediment obert.
Atès que en el termini establert es varen presentar a la contractació cinc
empreses:
LICITADOR
Pedro Calafat Ponsetí
Marsave Mallorca, SL
Emergències Setmil, SL
Valenciana del deporte y Salud, SL
Baleares de Gestión de Seguridad y Salvamento

DATA I REGISTRE D’ENTRADA
9.3.2015 (RE 206)
9.3.2015 (RE 211)
9.3.2015 (RE 212)
9.3.2015 (RE 214)
9.3.2015 (RE 215)

Atès que la Mesa de contractació de data 13.3.2015 va procedir a l’obertura
del sobre A i desprès d’examinar la documentació aportada pels licitadors,
es van admetre tots a continuar amb la licitació.
Atès que en data 19.3.2015 la Mesa de Contractació va procedir a l’obertura
del sobre B-1 i es va sol·licitar informe a l’arquitecte municipal en
relació a la documentació aportada.
Atès que la Mesa de Contractació de data 20.3.2015, va acordar atorgar les
puntuacions següents en relació a la proposta tècnica inclosa en el sobre
B-1:
LICITADOR
Pedro Calafat Ponsetí
Marsave Mallorca, SL
Emergències Setmil, SL
Valenciana del deporte y Salud,
Baleares de Gestión de Seguridad y Salvamento

PUNTUACIÓ SOBRE B-1
2
16
14
13
11

Atès que la Mesa de Contractació de data 20.3.2015, va procedir a
l’obertura pública de la proposta econòmica i millores voluntàries incloses
dins el sobre B-2.
Atès que la Mesa de Contractació de data 26.3.2015, ha acordat atorgar les
puntuacions següents en relació a la proposta econòmica i millores
voluntàries incloses en el sobre B-2:
OFERTA
ECONÒMICA

MITJANS
REVISIÓ
DE PREUS HUMANS

AMPLIACIÓ
D'HORARI

MILLORES
MATERIALS

PUNTUACIÓ
TOTAL

GESOES

7

0

3,69

3,34

2,14

16,17

MARSAVE
MALLORCA SL

10,93

5

20

15

3,36

54,29

EMERGÈNCIES
SETMIL SL

35

5

7,45

2,72

0

50,17

VADEPSA

18,34

5

1,87

8,21

1,65

35,07

GSS

15,45

5

15,16

5,44

5

46,05

Atès que desprès de sumar les puntuacions obtingudes en el sobre B-1 i en
el sobre B-2, les puntuacions totals obtingudes per els licitadors són les
següents:
LICITADOR
Pedro Calafat Ponsetí
Marsave Mallorca, SL
Emergències Setmil, SL
Valenciana del deporte y Salud,
Baleares de Gestión de Seguridad y Salvamento

PUNTUACIONS FINALS
18,17
70.29
64,17
48,07
57,05

Atès que la Mesa de Contractació de data 26.5.2015 ha acordat elevar a
l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de gestió de servei de
vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Sant Tomàs i Sant
Adeodat a Marsave Mallorca, que es l’empresa que ha obtingut major
puntuació, per la quantitat de 66.500€ (54.958,68€ anuals d’import net +
11.541,32 d’IVA al 21%), d’acord amb el que preveu el plec de condicions i
les millores presentades per l’empresa Marsave Mallorca, SL.
Amb harmonia amb l’anterior, es proposa l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Requerir a MARSAVE MALLORCA, SL, per tal que en el termini de 10
dies hàbils, a comptar des de el dia següent a aquell que hagués rebut el
requeriment, presenti la següent documentació:
a) Documentació acreditativa d’estar al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries:
•

Justificació d’estar al corrent en el pagament de l’impost sobre
activitats econòmiques, que s’acreditarà mitjançant l’imprès d’alta a
la matrícula d’aquest impost, referit a l’exercici corrent o de
l’últim
rebut
d’aquest
impost
completat
amb
una
declaració
responsable de no haver-se’n donat de baixa, sempre que es realitzin
activitats subjectes a aquest impost. En tot cas les empreses hauran
d’estar donades d’alta en l’epígraf corresponent a l’objecte del
contracte.
No obstant l’anterior, quan l’empresa no estigui obligada a presentar
les declaracions o documents a què es fa referència en el paràgraf
anterior, s’acreditarà aquesta circumstància mitjançant declaració
responsable del representant legal de l’empresa on se citin els
fonaments legals o reglamentaris que l’exoneren d’aquest requisit.

•

Justificació que l’empresari està al corrent, en la data de
licitació, en el compliment de la resta d’obligacions tributàries,
mitjançant el corresponent certificat, d’acord amb l’art. 13 RLCAP.

b) Documentació acreditativa d’estar al corrent en el compliment de les
seves obligacions amb la Seguretat Social mitjançant la presentació d’un
certificat acreditatiu que l’empresari es troba al corrent en el pagament
de les seves obligacions amb la Seguretat Social, en els termes establerts
en l’article 14 i 15 RLCAP.
Els corresponents certificats poden ser expedits per mitjans electrònics,
informàtics o telemàtics.
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c) Certificació emesa per l’òrgan competent de la Conselleria d’Economia,
Hisenda del Govern Balear que acrediti que no es tenen deutes de naturalesa
tributària amb aquella Administració.
d) Qualssevol altra documentació que li reclami l’òrgan de contractació,
acreditativa de la seva aptitud per contractar o de l’efectiva disposició
dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte d’acord amb l’article 64.2 TRLCSP.
e) Constitució de
clàusula onzena.

la

garantia

definitiva

que

pertoqui,

prevista

en

la

f) Justificant de l’ingrés de les despeses i els imposts derivats de la
publicació dels anuncis de licitació.
SEGON.- De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini
assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirar la seva oferta,
procedint-se a recabar la mateixa documentació al licitador següent, per
ordre en que hagin quedat classificades les ofertes.
TERCER.- L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dintre dels
5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació.
QUART.- L’adjudicació serà motivada, i es notificarà als candidats
licitadors, i simultàniament es publicarà en el perfil del contractant.
Sense entrar a debat, se sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova
per unanimitat.
DESÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
10.1 El Sr. Batle explica que l’Ajuntament des Migjorn Gran ha heredat un
deute important, com a conseqüència del recurs contenciós administratiu que
va interposar la mercantil Trebaluger SA. El Sr. Batle diu que com a
conseqüència d’aquest procediment, l’Ajuntament deu uns 54.000€ al
procurador que va intervenir en el procediment en representació de
l’Ajuntament.
El Sr. Batle explica que com l’Ajuntament no pagava aquests honoraris, el
Sr. Procurador va interposar una reclamació judicial per aconseguir el seu
pagament. El Sr. Batle comenta que arrel d’aquesta reclamació es va posar
amb contacte amb ell, que va mostrar la seva predisposició a arribar a un
acord en tot moment,
i van acordar deixar sense efecte la reclamació
judicial, a canvi del compromís de pagament ajornat per part de
l’Ajuntament.
El Sr. Batle comenta que se l’hi ha fet ja un pagament de 10.000€ amb
càrrec al pressupost d’enguany, i s’ha previst pagar la resta en tres anys
(2016-15000€, 2017-15.000€ i els 14..891,77€ dins l’any 2018).
El Sr. Verdú manifesta
mercantil Trebaluger.

que

desconeixia

el

cas

del

contenciós

de

la

La Secretària explica de manera resumida l’objecte del contenciós de
l’entitat Trebaluger, SA que es va iniciar en el seu moment en el municipi
des Mercadal i ha estat resolta darrerament la reclamació patrimonial.

10.2 El Batle diu que ara respondrà
grup popular en data 24.3.2015 (RE
en el pròxim ple de data 26.3.2015
perquè ha anul·lat denúncies de
especialment sense informes.

la pregunta presentada pel portaveu del
289), en el qual sol·licita explicació
per part del Sr. Alcalde en relació al
trànsit amb informes desfavorables i

El Sr. Batle comença dient que des el mes de juny de 2011 fins el desembre
de 2014, la policia local ha posat un total de 429 denúncies per
infraccions, de les quals 103 corresponen a l’any 2011, 85 a l’any 2012,
166 a l’any 2013 i 75 a l’any 2014.
El Sr. Batle diu que d’aquestes s’han anul·lat 9 denúncies amb informes
favorables, i 19 denúncies amb informes desfavorables o sense informe. El
Sr. Batle manifesta que suposa que són aquestes darreres les que interessa
al grup popular. El Sr. Batle comenta que per no vulnerar la Llei de
Protecció de dades, explicarà les denúncies en funció del número de
butlletí.
En relació a la denúncia 6653, el Sr. Batle manifesta que va anul·lar la
denúncia arrel de l’arrepentiment del conductor. El Sr. Batle diu que tal
vegada és l’única que no té gaire arguments, més que era nou el càrrec.
En relació a la denúncia 6878, el Sr. Batle diu que aquesta infracció va
ser motiu d’una confusió quan el c/ Nou no estava pintat que no és podia
aparcar, i com abans es podia el conductor es va cofondre.
En relació a la denúncia 6856/6857, el Sr. Batle manifesta que aquestes
dues denúncies eren per descarregar material de feina al Restaurant D.
Tomàs, per un curt període de temps.
En relació a la denúncia 6859, el Sr. Batle explica que va ser posada a un
professor de l’escola de música per trobar-se part del cotxe davant d’un
vado.
En relació a la denúncia 6616, el Sr. Batle manifesta que la multa va ser
posada a una persona que no disposava de recursos econòmics, i desprès de
parlar amb serveis socials es va decidir anul·larla. A n’aquella època
encara no estava aprovada l’Ordenança que permet substituir les multes amb
prestacions a la comunitat.
En relació a la denúncia 6802, el Sr. Batle diu que es tracta d’un cotxe
que es va aparcar al camí de sa Malagarba sense posar el fre de mà, com a
conseqüència d’això el cotxe es va desplaçar a l’av. Binicudrell i va
quedar mal aparcat.
En relació a la denúncia 6779, el Sr. Batle diu que la Policia havia
anul·lat les denúncies 6688 i 7156, per un cas semblant, però aquí no ho
varen fer, i ho va fer ell. La infracció comesa era la de descarregar
damunt de la vorera, material de construcció a una obra legalment
autoritzada, en un curt període de temps.
En relació a la denúncia 6818, el Sr. Batle explica que la infracció es va
posar per descarregar material a una casa en un espai molt curt de temps, i
que ell ho va poder comprovar directament.
En relació a la denúncia 7141, el Sr. Batle manifesta que la multa va ser
posada a una persona que no disposava de recursos econòmics, i desprès de
parlar amb serveis socials es va decidir anul·larla. A n’aquella època
encara no estava aprovada l’Ordenança que permet substituir les multes amb
prestacions a la comunitat.
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En relació a la denúncia 6758, el Sr. Batle diu que la multa va ser posada
per estacionar un tros de cotxe damunt de la zona de càrrega i descàrrega.
En relació a la denúncia 6762, el Sr. Batle explica que aquesta es va posar
descarregar la compra en un espai curt de temps en la zona de càrrega i
descàrrega.
En relació a la denúncia 6621, el Sr. Batle comenta, que al igual que les
6688 i 7156, que aquesta es va posar per descarregar damunt de la vorera en
un curt espai de temps.
En relació a la denúncia 6768, el Sr. Batle explica que aquesta multa es va
posar a una persona que anava
a carregar la compra a una carnisseria en
representació de l’Ajuntament per a la jornada intercultural de dia
20.4.2014. El cotxe estava aparcat a una zona de càrrega i descàrrega.
En relació a la denúncia 6875, el Sr. Batle comenta, que al igual que les
6688 i 7156, que aquesta es va posar per estacionar damunt de la vorera
davant de la seva cotxera degut a una emergència.
En relació a la denúncia 7158, el Sr. Batle explica que una persona havia
estacionat la moto a la zona de càrrega i descarrega, en un curt període de
temps, a causa d’una emergència que va sofrir la seva dona.
En relació a la denúncia 7162, el Sr. Batle diu que el multat va estacionar
el cotxe davant d’una cotxera per un espai curt de temps i estava
autoritzat pel propietari.
En relació a la denúncia 6963, el Sr. Batle comenta que es va sancionar per
aparcar en un període curt de temps, en zona de càrrega i descàrrega per
carregar la compra.
En relació a la denúncia 7217, el Sr. Batle explica que es va sancionar a
una professora del CP Francesc d’Albranca per estacionar en un curt període
de temps, per anar a recollir els DNIs dels alumnes i mestres de l’Agència
de Viatges.
El Sr. Batle conclou dient que amb això s’ha donat resposta a la pregunta
formulada pel portaveu del grup popular.
El Sr. Verdú respon que el seu grup volia explicacions, i que ara que han
estat donades, no té res més a dir.
10.3 El Sr. Verdú comenta que el seu grup ha trobat a faltar que abans del
Ple no es fes un minut de silenci amb solidaritat amb les víctimes de
l’accident d’avió a França.
El Sr. Batle respon que havia pensat en fer-lo, però abans de començar el
Ple no s’ha enrecordat, demana disculpes, per la qual cosa, es proposa que
un cop aixecada la sessió, es faci el minut de silenci.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, a
les
20.50 hores
hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual
s’estén aquesta acta que, com a secretaria, certific.

