AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

12/19
ACTA DE
LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DES CASTELL EL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2019
As Castell essent les 19:00 hores del dia 28/11/2019, se reuniren al Saló
d'Actes d'aquest Ajuntament, les persones que a continuació s'expressen, a
l'objecte de celebrar sessió del Ple de l’Ajuntament per a la qual havien estat
prèviament convocades.
Alcaldessa: Sra. Juana Escandell Salom
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Regidors/es:
Sra. Noemí Gomila Carretero
Sr. Jordi Vidal Pons
Sr. Salvador Moragues Gomila
Sr. Joan Antoni Serra Puig
Sr. Óscar Gómez Jiménez
Sr. Gonçal Àlvar Seguí Chinchilla
Sr. Dionisio Marí Cervantes
Sr. Jaime Fedelich Carretero
Sra. Begoña Mercadal Jiménez
Sra. Matilde Mamajón López
Sr. José Manuel Mamajón López
Sr. Florencio Conde Camarós
Sr. Miguel Angel Cardona Doyle (Secretari municipal)
Sr. Manuel Benito Reviriego (Interventor municipal)
Presideix l'acte la Sra. Alcaldessa, Juana Escandell Salom, assistit pel Sr.
Secretari municipal, Miguel Ángel Cardona Doyle i el Sr. Interventor municipal
Manuel Benito Reviriego, i tot seguit declara oberta la sessió, una volta s’ha
comprovat l’existència de quòrum d’assistència suficient per a la seva vàlida
constitució i d’acord amb el següent:
ORDRE DEL DIA
PRIMER.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS
ANTERIORS
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SEGON.- APROVACIÓ DEL CONVENI D'ÚS D'INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES ENTRE
L'AJUNTAMENT DES CASTELL I EL CLUB
ATLÉTICO VILLACARLOS
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TERCER.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL MINISTERI DE
L'INTERIOR,
A
TRAVÉS DE
LA
SECRETARIA GENERAL
D'INSTITUCIONS PENITENCIÀRIES I L'AJUNTAMENT DES CASTELL
PER AL COMPLIMENT DE PENES DE TREBALL EN BENEFICI DE LA
COMUNITAT.
QUART.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
CONSELL INSULAR DE MENORCA I L'AJUNTAMENT DES CASTEL,
PER A L'ADEQUACIÓ DEL LOCAL SITUAT AL CARRER AGAMENÓN
NÚM. 19, BAIXOS, COM A CENTRE D'ENTITATS DEL MUNICIPI DES
CASTELL
CINQUÈ.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA DE DIA 17/07/2019
SOBRE LA DENEGACIÓ DE L'EXEMPCIÓ D'ABONAMENT DE LA TAXA
MUNICIPAL D'OBRES (0,8%), I ATORGAMENT D'UNA BONIFICACIÓ DE
100% PER A L'IMPOST MUNICIPAL DE CONSTRUCCIONS (3,2%) EN
RELACIÓ A LES OBRES A REALITZAR PER IBISEC AL CARRER DE
S'ESCOLA,3 DES CASTELL.
SISÈ.- DONAR COMPTE DE L'ENVIAMENT DEL PERÍODE MITJÀ DE
PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I INFORME DE MOROSITAT DEL
SEGON TRIMESTRE 2019.
SETÈ.- DONAR COMPTE DE L'ENVIAMENT DEL PERÍODE MITJÀ DE
PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I INFORME DE MOROSITAT DEL
TERCER TRIMESTRE 2019.
VUITÈ.- DONAR COMPTE DE L'ENVIAMENT DE LA LIQUIDACIÓ DE
L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL SEGON TRIMESTRE 2019.
NOVÈ.- DONAR COMPTE DE L'ENVIAMENT DE LA LIQUIDACIÓ DE
L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL TERCER TRIMESTRE 2019.
DESÈ.- DONAR COMPTE DE L'ENVIAMENT
FONAMENTALS DELS PRESSUPOSTOS 2020.

DE

LES

LÍNEES

ONZÈ.- DONAR COMPTE DE L'ENVIAMENT DEL COST EFECTIU DELS
SERVEIS DE LES ENTITATS LOCALS 2019.
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DOTZÈ.- DONAR COMPTE DE L'ENVIAMENT DE LA INFORMACIÓ
SOBRE L'ESFORÇ FISCAL EXERCICI 2017
TRETZÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
PRIMER.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS
ANTERIORS
Per part de la Sra. Alcaldessa se sotmet a votació les actes corresponents a les
sessions plenàries de dia 26 de setembre de 2019 i de dia 15 d’octubre de 2019,
les quals, respectivament, són aprovades per unanimitat de tots els membres
presents.
SEGON.- APROVACIÓ DEL CONVENI D'ÚS D'INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES ENTRE
L'AJUNTAMENT DES CASTELL I EL CLUB
ATLÉTICO VILLACARLOS
Per part de la Sra. Alcaldessa es cedeix la paraula al regidor Sr. Serra Puig qui
explica a grans trets el contingut del conveni de referència, tot ressaltant la
singularitat del mateix motivada per les necessitats a satisfer davant la disputa de
la competició de divisió d’honor de l'equip juvenil del Club Atlético Villa –
Carlos aquesta temporada.
En aquest sentit manifesta que aquest assumpte va ser oportunament dictaminat
per part de la Comissió Informativa de Cultura, Esports i Festes celebrada el
passat dia 25.10.2019.
La intervenció del regidor Sr. Serra Puig, així com les dels regidors Sr. Marí
Cervantes i Sr. Conde Camarós envers el sentit sentit de vot es poden consultar al
següent enllaç
https://vimeo.com/377007106#t=01m00s
Posada la proposta a votació, el contingut literal de la qual es transcriu a
continuació, s’aprova amb els vots a favor dels grups municipals de PSOE (4) ,
SOM (3) i Grup Mixt (1) i l’abstenció del grup municipal del PP (5)
“Atès que el Club Atlético Villacarlos té esportistes de futbol a nivell escolar i també amb caire d’esport
federat.
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Atès que el Club Atlético Villacarlos disposa de monitors titulats i també voluntaris per a l’ensenyament i
entrenament del futbol.
Atès que l’Ajuntament des Castell vol recolzar al Club Atlético Villacarlos en el desenvolupament del
futbol d'iniciació i federat. Aquesta ajuda té una part econòmica i una altra part en forma de cessió d’ús de
les instal·lacions esportives municipals: camp de futbol i poliesportiu i annexe de la zona esportiva Sergio
Llull.
Atès que la col·laboració entre l’Ajuntament des Castell i el Club Atlético Villacarlos ve de fa molts anys
i se’n vol donar continuïtat.
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Atès el contingut de la Memòria justificativa del mateix que consta acreditada a l’expedient, on es disposa
una anàlisi del seu objecte, necessitat i oportunitat, juntament amb la del seu impacte econòmic del qual
se’n desprèn una despesa per part de l’Ajuntament de 15.084,83€ que serà oportunament satisfeta
conforme a la corresponent partida pressupostària.
Atès el que s’assenyala a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, pel que fa
referència als convenis entre Administracions Públiques, i tenint en compte el disposat a les bases
d’execució del pressupost municipal per a l’any 2019 (base 31ª), es proposa, previ dictamen de la
Comissió Informativa de Cultura, Festes i Esports, l'adopció per part del Ple del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament des Castell i el Club Atlético
Villacarlos per la cessió d’ús de les instal·lacions esportives municipals.
SEGON.- Facultar la Sra. Batllessa per a la signatura del Conveni en qüestió.

TERCER.- Notificar aquest acord al Club Atlético Villacarlos.
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DES CASTELL I EL CLUB ATLÉTICO
VILLACARLOS PER LA CESSIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
Es Castell, ... de .................... de 2019
REUNITS
Reunits d’una part, la Sra. Juana Escandell Salom, batllessa de l’Ajuntament des Castell, en nom i
representació del mateix en virtut de les atribucions que li confereix l'article 21.a i b de la LLei 7/1985, de
2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, amb domicili a efectes del present conveni a la Plaça
Esplanada número 5, des Castell.
I per l’altre el Sr. Joan Quevedo Pons, president del Club Atlético Villacarlos, amb DNI 41491956W i
domiciliat al Passatge de Sa Sargantana negre, 4, Punta Prima, Sant Lluis, com a president de l’entitat
Club Atlético Villacarlos.
Ambdues parts, que actuen per raó dels seus respectius càrrecs, declaren que intervenen amb capacitat
legal necessària i competència suficient per a subscriure el present conveni, i a tal efecte,
MANIFESTEN:

1.

Que l’Excm. Ajuntament des Castell té unes instal·lacions municipals amb el nom de Zona
Esportiva Sergio Llull que consten d’un Pavelló Esportiu Municipal amb un annexe i un Camp

AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

de Futbol Municipal. Aquestes instal·lacions estan preparades per a la pràctica esportiva
corresponent a l’activitat de futbol sala, futbol 7 i futbol 11.
2.

Que és d’interès de l’Ajuntament que les entitats esportives locals puguin realitzar la seva
activitat esportiva en les instal·lacions esportives municipals.

3.

Que l’entitat anomenada Club Atlético Villacarlos (en endavant, L’ENTITAT) requereix
d’espais esportius convencionals per a la realització de la seva pràctica esportiva.

4.

Que l’objectiu principal de L’ENTITAT és el foment de l’esport del futbol. En aquest sentit,
L’ENTITAT té varis equips de futbol amb caire d’esport federat, des de categories de benjamí a
juvenil. També té una escola d’iniciació al futbol amb equips de futbol 5 i 6 i dos equips de
futbol sala femení. El volum total d’esportistes està al voltant de 180 persones.

5.

Que la col·laboració de les dues parts ajuda a la promoció de l’esport del nostre municipi i a la
millora de la qualitat esportiva dels nostres esportistes.
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ACORDS
Primer. Objecte del conveni.
Les dues parts acorden establir un conveni en el que s’especifiquin les característiques de la cessió d’ús
de les instal·lacions esportives municipals (punt tercer) i les aportacions econòmiques mitjançant les
quals l’Ajuntament donarà suport a L’ENTITAT (punt quart) en concepte de manutenció i equipació dels
jugadors de l’equip juvenil de Divisió d’Honor per la temporada 2019-2020.
Segon. Durada del conveni.
2.1.- Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la signatura del mateix per ambdues parts i amb una
durada màxima fins el 30 de juny de 2020, sense possibilitat de pròrrogues.
2.2.- Pel que fa l’obligació per part de l’Ajuntament d’assumir la manutenció dels jugadors serà, amb
caràcter retroactiu, des de 1 de juliol del 2019 degut a l’inici de la pretemporada en aquestes dates i a la
necessitat de manutenció dels jugadors.
2.3.- Aquest conveni deixa sense efectes l'anterior subscrit entre ambdues parts, essent la signatura del
mateix mostra expressa d'aquesta mútua voluntat.
Tercer. Espais objecte de cessió a favor del club.
3.1.- L’Ajuntament des Castell cedeix el Camp de futbol Municipal de la Zona Esportiva Sergio Llull a
L’ENTITAT per tal que la gestioni.
3.2.- El desenvolupament de l’activitat de futbol que es durà a terme al Camp de futbol Municipal serà
per part de L’ENTITAT mitjançant el seus esportistes, entrenadors i monitors.
3.3.- La instal·lació serà utilitzada exclusivament per a dur-hi a terme l’activitat pròpia de futbol per part
del club, sense que es pugui destinar a altres usos.
3.4.- Qualsevol activitat complementària que es pugui realitzar al Camp de futbol Municipal, ja sigui per
part de L’ENTITAT, o bé de sotsarrendament o cessió d’instal·lacions a tercers requerirà de l’autorització
prèvia de l’Ajuntament.
3.5.- L’Ajuntament des Castell també cedeix, en horaris aprovats per Junta de Govern Local, vàries pistes
del Pavelló Poliesportiu i Annexe per a la realització de futbol sala i futbol 5-6.
3.6.- L’Ajuntament des Castell cedeix a L’ENTITAT la gestió del bar de la Zona Esportiva Sergio Llull
(que podrà ser subcontractada a tercers amb la corresponent autorització de l’Ajuntament).
3.7.- Per últim, l’Ajuntament des Castell cedeix l’explotació de les tanques publicitàries del Camp de
futbol Municipal a L’ENTITAT.
3.8.- Aquesta cessió d’instal·lacions té caràcter d’ajut i està subjecta al compliment de les condicions
d’aquest conveni.
3.9.- Ambdues parts reconeixen explícitament que l’Ajuntament de cap manera es troba en relació de
dependència respecte L’ENTITAT donat que únicament es limita a cedir l’ús de la instal·lació, fet pel que
no es fa responsable, ni directa ni subsidiàriament dels danys i perjudicis tant personals o morals, que per
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acció o omissió de qualsevol classe, es puguin produir en el recinte de les instal·lacions objectes del
present conveni.
3.10.- S’adjunta annex del càlcul de despeses que suposa per a l’Ajuntament la cessió gratuïta de les
instal·lacions citades.
Quart. Aportacions econòmiques.
L’Ajuntament aportarà les següents quantitats econòmiques mitjançant contractació i facturació:
•

825,83€ (IVA inclós) en concepte de roba de passeig pels jugadors. S’adjunta pressupost a
annexe.

14.259€ (IVA inclós) en concepte de manutenció dels jugadors. Es presentaran factures
mensuals i l’Ajuntament es farà càrrec fins un màxim de la quantitat fixada. S’adjunta pressupost
a annexe.
Tal com hem citat, s’hauran de presentar factures pels valors esmentats a nom de l’Ajuntament des
Castell que farà el pagament directament a les empreses que presenten la factura.
Paral·lelament a això, L’ENTITAT pot cobrar quotes als seus socis i esportistes que seran íntegrament pel
club, per sufragar les despeses que suposa l’activitat en quant a monitors, desplaçaments, competicions,
equipament esportiu, assegurances i despeses federatives.

Identif. doc. elect.: ES-07064-2019-7F50CAB8-D35C-4266-843D-9081515E3C02 16/12/2019 9:41:52 Pag.:6/27
Ajuntament des Castell-07064- Org.:L01070645 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/escastell/validardoc.aspx

•

Cinquè. Obligacions de l’Ajuntament des Castell.
L’Ajuntament des Castell, com a propietari de les instal·lacions, es compromet a:
1.

Realitzar el manteniment de les instal·lacions en els diferents aspectes que les característiques de
la instal·lació comportin (fusteria, electricitat, aigua, paviment, etc.) per garantir el correcte
desenvolupament de l’activitat esportiva. Igualment s’encarregarà de la revisió anual de la gespa
del camp de futbol.

2.

Proporcionar personal de neteja 3 dies a la setmana durant 2 hores per la neteja dels vestuaris de
la instal·lació des del mes de setembre fins el mes de juny.

3.

Facilitar a l’entitat un joc de claus per accedir a les instal·lacions municipals i a tots els recintes
que li puguin ser d’ús.

4.

Incloure les instal·lacions esportives que formen part d’aquest conveni en l’assegurança general
de l’Ajuntament, pel que fa a responsabilitat civil.

5.

Mantenir almenys una reunió de coordinació amb el club a l’inici i finalització del present
conveni.

6.

En cas que es programin actuacions i/o tractaments al terreny de joc que impliquin no poder-ne
fer ús, s’intentarà adequar-les per tal que pertorbin el mínim els usos esportius i, si és possible,
s’avisarà amb temps suficient les entitats per què aquestes puguin organitzar-se.

7.

Fer-se càrrec dels diferents impostos que gravin la instal·lació així com de les despeses de
subministrament d’aigua, clavegueram, gasoil i consum elèctric. Cal, però, que L’ENTITAT, en
faci un ús responsable.

Sisè. Obligacions de L’ENTITAT.
L’ENTITAT, com a usuària de les instal·lacions, es compromet a:
1.

Complir i respectar els horaris i usos que han estat autoritzats i concedits.

2.

Notificar qualsevol modificació relativa als horaris assignats per la no utilització total o parcial
dels mateixos.

3.

Col·laborar amb l’Ajuntament des Castell en el correcte ús de les instal·lacions esportives.

4.

Vetllar pel bon estat de les instal·lacions i comunicar qualsevol incidència o anomalia localitzada
ja sigui per danys material o incidents esdevinguts al Coordinador d’Esports de l’Ajuntament des
Castell.
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5.

Vetllar per què tant els esportistes com els espectadors respectin les instal·lacions esportives
durant el desenvolupament de les seves activitats.

6.

En el cas que existeixi una voluntarietat expressa i manifesta per membres de L’ENTITAT, ferse càrrec i abonar els danys i perjudicis generats, i prendre les mesures necessàries perquè no es
repeteixin. Pel que fa a danys i perjudicis generats per tercers, s’hauran de interposar les
denúncies pertinents per tal que, qui li correspongui, assumeixi les costes i responsabilitats. En
qualsevol cas, s’intentarà actuar diligentment per a prevenir i evitar qualsevol incident.

7.

Aportar el personal tècnic qualificat i habilitat per dur a terme les tasques d’entrenament i
coordinació esportiva.

8.

Aportar i fer-se càrrec del material necessari per a dur a terme l’activitat. L’Ajuntament posa la
instal·lació però l’ENTITAT s’encarrega de tot el que es dipositi en ella (pilotes, cons, xarxes de
les porteries, etc.).

9.

Fer el manteniment diari de la gespa del camp de futbol (reg, passar rasclet, etc.)
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10. Demanar autorització expressa en qualsevol modificació i millora que vulguin fer a la
instal·lació.
11. Utilitzar el nom correcte de la instal·lació i d’aquest Ajuntament en els seus suports publicitaris
(paper de carta, cartells, pòsters, díptics,...) així com fer constar la seva col·laboració en tots els
actes que es realitzin.
12. Comunicar entre dilluns i dimarts previ a cada setmana (o tan aviat com sigui possible) els
partits que es duran a terme aquell cap de setmana, fent-hi constar el dia, l’hora, l’equip local i
visitant, la categoria i si es fa pagar entrada o no. Aquesta comunicació serà via correu electrònic
a esports@aj-escastell.org.
13. En partits on es faci pagar entrada, fer-se càrrec del control d’accessos, sense impedir l’accés als
esportistes o espectadors que vagin al Poliesportiu.
14. Anomenar un coordinador de futbol que serà l’interlocutor ÚNIC amb la regidoria d’esports per
temes relacionats amb aquest conveni.
15. Fer un ús adequat de l’aigua i el llum. Assegurar-se que tots els llums queden ben tancats abans
de tancar la instal·lació.
16. Obrir i tancar els vestidors i el camp de futbol cada dia.
17. Responsabilitzar-se de la neteja i cura de les instal·lacions del camp de futbol municipal
(vestuaris, grades i camp). L’ENTITAT es compromet a mantenir les instal·lacions netes en
acabar la seva activitat, especialment pel que fa referència als dies de partits. Tal com marca el
punt 2 de les obligacions de l’Ajuntament, aquest aportarà 3 dies a la setmana durant dues hores
personal de neteja per a la neteja dels vestidors.
18. A final de temporada, L’ENTITAT haurà de presentar una memòria de la temporada a
l’Ajuntament des Castell on consti una memòria econòmica (ingressos i despeses) i una memòria
esportiva (socis, esportistes, activitats realitzades, etc.).
Setè. Situacions excepcionals a l’ús de les instal·lacions.
L’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar, canviar o aplaçar, qualsevol ús de les instal·lacions esportives
si així ho considera oportú per al seu manteniment o per a la realització de qualsevol acte o esdeveniment.
En aquests casos l’Ajuntament es compromet a comunicar-ho al club amb la màxima antelació possible
per tal de poder reorganitzar les activitats.
Vuitè. Extinció del conveni.
8.1.- Segons l’article 51 de la llei Llei 40/2015. d’1 d’octubre, Règim jurídic del sector Públic, les causes
d’extinció del conveni i del corresponent ús són:
•

Fi de la durada del conveni sense haver-se acordat cap pròrroga del mateix.
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•

Acord unànime de tots els signants.

•

L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per alguna part dels signants.
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment per a
que compleixi, en un determinat plaç, amb les obligacions i compromisos que es considerin
incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de seguiment,
vigilància i control de l’execució del conveni i a les demés parts signants. Si transcorregut el plaç
indicat en el requeriment, persistís l’incompliment, la part que el va dirigir notificarà a les parts
signants la concurrència de la causa de resolució i s’entendrà el conveni com a resolt. La
resolució del conveni per aquesta causa podrà anar acompanyada d'indemnització de danys i
perjudicis si així estigués previst.

•

Per decisió judicial declaratòria de nul·litat del conveni.
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8.2.- Arribat el cas que l’Ajuntament volgués extingir aquest conveni per les causes detallades en el
present conveni o bé l’entitat volgués renunciar-hi, s’haurà de notificar el seu propòsit a l’altra part amb
un mes d’antelació. La rescissió de l’entitat serà voluntària. En cap cas, ni la renúncia ni l’extinció
generaran cap dret a indemnització de cap tipus a cap de les parts. Aquest dret es pot exercir des del
mateix moment de la signatura de l’acord.
Novè. Normativa aplicable de forma subsidiària.
En tot el que no s’hagi previst en aquestes normes, són d’aplicació la Llei 7/1985, de 2 d’abril, que
reguladora les bases del règim local; el Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local; la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; el Text refós de la Llei que regula de las hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del de
règim jurídic del sector públic; el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, de contractes del
sector públic, o en el seu cas per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el
Reglament que desplega la Llei general de subvencions; el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i la resta de normativa de dret públic que hi sigui
d’aplicació.
Desè. Qüestions litigioses i jurisdicció competent.
Les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i l'aplicació dels pactes d'aquest conveni les ha de
resoldre l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
No obstant això, les controvèrsies que es puguin plantejar sobre la interpretació i l'execució del conveni
s'han de dirimir amb caràcter previ amb representants d’ambdues parts.
Aquest conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i queda exclòs de l'àmbit d'aplicació de la
normativa de contractes del sector públic.
En prova de conformitat signam aquest conveni a Es Castell, en la data que figura en la signatura
electrònica d'aquest document.
La batllessa

El President del Club Atco. Villacarlos

Juana Escandell Salom

Joan Quevedo Pons”

TERCER.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL MINISTERI DE
L'INTERIOR, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA GENERAL

AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

D'INSTITUCIONS PENITENCIÀRIES I L'AJUNTAMENT DES
CASTELL PER AL COMPLIMENT DE PENES DE TREBALL EN
BENEFICI DE LA COMUNITAT.
Per part de la Sra. Alcaldessa es cedeix la paraula a la regidora Sra. Gomila
Carretero qui explica el contingut del conveni de referència, el qual, assenyala,
fou oportunament dictaminat en seu de la sessió de la Comissió Informativa de
Serveis Socials i Sanitat de dia 22.11.2019.
Obert el corresponent torn d’intervencions, es produeix la de la regidora Sra.
Mamajón López, el contingut de la qual es pot consultar al següent enllaç.
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https://vimeo.com/377007106#t=03m31s
Posada la proposta a votació, el contingut literal de la qual es transcriu a
continuació, resulta aprovada per unanimitat del tots els membres presents.
“Atès que des de la Direcció del Centre Penitenciari de Menorca se’ns va fer arribar la present proposta
de conveni de conformitat amb el qual el seu objecte serà el de disposar del corresponent instrument de
col·laboració entre l’Ajuntament des Castell i la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries del
Ministeri de l’Interior per a l’efectiu compliment de les penes de treball en benefici de la comunitat,
mitjançant la prestació per part dels penats de determinades activitats d’utilitat pública en el seu àmbit
competencial, tot donant continuïtat així a la col·laboració que hi ha hagut entre ambdues institucions al
llarg d’aquests darrers anys.
Atès el contingut de la Memòria justificativa del mateix que consta acreditada a l’expedient, on es disposa
una anàlisi del seu objecte, necessitat i oportunitat, juntament amb la del seu impacte econòmic del qual
se’n desprèn que no comporta cap tipus de cost per a les parts signatàries del mateix (clàusula novena)
Atès el que s’assenyala a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, pel que fa
referència als convenis entre Administracions Públiques, i tenint en compte el disposat a les bases
d’execució del pressupost municipal per a l’any 2019 (base 31ª), es proposa, previ dictamen de la
Comissió Informativa de Serveis Socials i Sanitat, l'adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Ministeri de l’Interior, a través de la Secretaria
General d’Institucions Penitenciàries i l’Ajuntament des Castell per al compliment de penes de treball en
benefici de la comunitat, el contingut literal del qual, s’annexa a aquesta resolució.
SEGON.- Facultar la Sra. Batllessa per a la signatura del Conveni en qüestió.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries del Ministeri de
l’Interior.
“CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA
GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, Y EL AYUNTAMIENTO DE ES
CASTELL PARA EL CUMPLIMIENTO DE PENAS DE TRABAJO EN BENEFICIO DE LA
COMUNIDAD
Madrid, a …… de ……………… de 20..

AJUNTAMENT DES CASTELL
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REUNIDOS
De una parte, D. Ángel Luis Ortiz González, Secretario General de Instituciones Penitenciarias del
Ministerio del Interior, nombrado por Real Decreto 504/2018, de 18 de junio, actuando por delegación de
competencias del/la Secretario/a de Estado de Seguridad, según lo previsto en el apartado noveno,
subapartado 2.3 de la Orden INT/985/2005, de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones
y se aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades, en relación con el artículo 62.2g) de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y con domicilio a los efectos del
presente convenio en la calle Alcalá, 38-40, 28014 de Madrid.
Y de otra parte, D.ª Juana Escandell Salom, Alcaldesa del Ayuntamiento de Es Castell (en adelante, el
Ayuntamiento), cargo que ostenta por Acuerdo del Pleno de fecha 15 de junio de 2019, actuando en
nombre y representación del mismo en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 21.a y b de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, con domicilio a los efectos del
presente convenio en Plaza Esplanada núm. 5, de Es Castell.
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Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, declaran que intervienen con capacidad
legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el presente convenio y, a tal efecto,
EXPONEN
Primero.- Que la Constitución Española establece en sus artículos 10 y 14 el derecho a la dignidad de la
persona, los derechos fundamentales de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos
y la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Segundo.- Que la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en nuestro
sistema penal, dentro de las penas privativas de derechos, las penas de trabajos en beneficio de la
comunidad. En particular, los artículos 39, 40 y 49, en su redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, de
25 de noviembre, por la que se modifica la anterior, remiten las circunstancias de ejecución de esta pena a
la vía penitenciaria, estableciéndose en el citado artículo 49 que los trabajos en beneficio de la comunidad
-que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado- le obligan a prestar su cooperación no
retribuida en determinadas actividades de utilidad pública. Estas circunstancias de ejecución se
mantuvieron por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio y por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ambas
modificativas del Código Penal.
Tercero.- Que el artículo 149.1.6ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene competencia
exclusiva sobre la legislación penitenciaria.
Asimismo, le corresponde a la Administración General del Estado, a través de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, el ejercicio de las competencias de ejecución de la
legislación penitenciaria estatal, tal y como establecen la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre,
General Penitenciaria, y el Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de
febrero.
Cuarto.- Que el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de
ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente en centro
penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de las
penas privativas de libertad y sustitución de penas, considera, en su artículo 4.1, que el trabajo en
beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración estatal, autonómica o local, que, a tal fin,
podrán establecer los oportunos convenios entre sí o con entidades públicas o privadas que desarrollen
actividades de utilidad pública, debiendo remitir mensualmente a la Administración Penitenciaria la
relación de plazas disponibles en su territorio.
Asimismo, el Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
del Ministerio del Interior establece en su artículo 6.3 a) que corresponde a la Subdirección General de
Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas, la gestión, coordinación y seguimiento de la pena de
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trabajo en beneficio de la comunidad, de la suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad y de
la libertad condicional; y la acción social penitenciaria.
Quinto.- Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, en su artículo 25, atribuye a los municipios, entre otras, como
competencia propia, la evaluación e información de las situaciones de necesidad social y la atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
Asimismo, en su artículo 57, establece que la cooperación económica, técnica y administrativa entre la
Administración local y las administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en
servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las
formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los
consorcios o los convenios administrativos que suscriban.
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
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Primera. Objeto del convenio.
El presente convenio tiene por objeto establecer la forma de colaboración entre la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias y el Ayuntamiento de Es Castell para el efectivo cumplimiento de las penas
de trabajo en beneficio de la comunidad, mediante la prestación por los penados de determinadas
actividades de utilidad pública en su ámbito competencial.

Segunda. Compromisos que asume la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
1. El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, asume las
obligaciones para la cobertura de las contingencias que corresponden al Instituto Nacional de la
Seguridad Social por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los penados, por los días de
prestación efectiva del trabajo desarrollado en beneficio de la comunidad, en virtud de lo dispuesto en el
Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los
penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección de Seguridad Social
de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad.
En concreto en el preámbulo del citado Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, se señala que la pena de
trabajos en beneficio de la comunidad no constituye una actividad productiva ni remunerada, en los
siguientes términos: “…la protección que en este caso se dispensa a los penados, es al modo como se
protegen las prestaciones personales obligatorias, la derivada de su inclusión en la acción protectora del
sistema de la Seguridad Social únicamente en los casos de accidente de trabajo y enfermedad
profesional”. Todo ello también en concordancia con el artículo 11 del Real Decreto 840/2011, de 17 de
junio.
2. Asimismo, al tener a su cargo los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, le
corresponde la gestión, coordinación y seguimiento de la pena, mediante contactos con los responsables
del trabajo del Ayuntamiento.
Tercera. Compromisos que asume el Ayuntamiento.
1.- El Ayuntamiento se compromete a facilitar un número de plazas a los penados a trabajos en beneficio
de la comunidad, en las condiciones establecidas en el artículo 49 del Código Penal y en el Real Decreto
840/2011, de 17 de junio.
2.- El Ayuntamiento, a través de los órganos o servicios habilitados para ello, se compromete a impartir
los conocimientos necesarios para que la actividad desplegada por los penados pueda ser cumplida
eficazmente, y facilitará el material necesario para la realización de la tarea encomendada.
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3.- La oferta de plazas para el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad no
tendrá, en ningún caso, un impacto negativo en los puestos de trabajo ya existentes y de futuro del
Ayuntamiento.
4.- El Ayuntamiento deberá facilitar el Anexo I cumplimentado, con los datos que se indican, a los
Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.
Cuarta. Distribución de las plazas.
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1.- El Ayuntamiento deberá remitir a los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, el Anexo II cumplimentado con los datos sobre las
plazas que se indican.
2.- Los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, valorarán al penado con el fin de determinar la actividad más adecuada e informarán al
mismo de las distintas plazas existentes, con indicación expresa de su cometido y del horario en que
deberán realizar la actividad, conforme al catálogo de plazas que haya remitido el Ayuntamiento de
acuerdo con el Anexo II de este convenio.
3.- Una vez realizada la valoración y seleccionada la tarea a desarrollar, los Servicios de Gestión de Penas
y Medidas Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, trasladarán al
Ayuntamiento de la información necesaria para el adecuado desenvolvimiento de las actividades
asignadas.
Quinta. Jornada y horario.
Para determinar la duración de la jornada y el plazo en que deba cumplirse, los Servicios de Gestión de
Penas y Medias Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, deberán atender al
principio de flexibilidad que recoge el 6.2 del Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, para compatibilizar,
en la medida de lo posible, el normal desarrollo de las actividades diarias del penado con el cumplimiento
de la pena impuesta y, en todo caso, de conformidad con las resoluciones judiciales.
Sexta. Derechos laborales o estatutarios en el desarrollo de la actividad.
1.- La actividad que realice el penado no será retribuida.
2.- En ningún caso se derivarán obligaciones propias de un contrato laboral, o de carácter estatutario,
como consecuencia de la actividad desarrollada por el penado con motivo del presente convenio, ni para
la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ni para el Ayuntamiento.
Séptima. Seguimiento y control del cumplimiento de la pena.
1.- Durante el cumplimiento de la condena el penado deberá seguir las instrucciones recibidas de la
Autoridad Judicial competente y de los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En cuanto al desarrollo de las tareas a realizar, el
penado deberá seguir las directrices de la unidad en la que preste su tarea, en el ámbito de actuación y
competencias del Ayuntamiento.
2.- El Ayuntamiento informará a los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de la actividad que vaya siendo desarrollada por el
penado y de las incidencias relevantes que se produzcan en el desenvolvimiento del plan de ejecución,
para que por dichos servicios se comunique lo oportuno a la Autoridad judicial competente.
En todo caso, deberá informarse de las siguientes incidencias:
a) Ausencias del trabajo o abandonos injustificados.
b) Rendimiento sensiblemente inferior al mínimo exigible.
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c) Oposición o incumplimiento reiterado y manifiesto a las instrucciones del responsable de la ocupación.
d) Cuando su conducta sea tal que el responsable de la actividad se negara a mantenerle en la misma.
Igualmente, el Ayuntamiento deberá informar a los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas
de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre la finalización del plan de ejecución.
Octava. Confidencialidad y protección de datos.
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1. El Ayuntamiento se compromete a mantener en secreto todos los datos e informaciones facilitados por
la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y que sean concernientes a la ejecución del objeto del
presente convenio. En particular, será considerado como información confidencial todos los datos
relativos al penado, debiendo el Ayuntamiento mantener dicha información en reserva y secreto y no
revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del
presente convenio.
2. Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente en materia de protección
de datos y, en concreto, a lo dispuesto en la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención,
investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a
la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, y
en la normativa nacional que la transponga.
A estos efectos, las entidades firmantes del convenio tendrán la consideración de responsables de los
tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter personal respectivamente recabados en el
ámbito del trabajo en beneficio de la comunidad. El acceso a los datos por parte de una de las entidades al
tratamiento de la otra parte, se realizará con la condición de encargado de tratamiento, única y
exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de las actividades objeto del convenio. Los
datos de carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones Públicas conforme a
lo previsto legalmente.
3. En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto del presente convenio,
actuarán como responsables del tratamiento la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el
Ayuntamiento. Los datos objeto de tratamiento tendrán por finalidad la ejecución de sanciones penales, al
amparo de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en nuestro sistema
penal, y se clasificarán en las siguientes categorías: nombre y apellidos del penado, DNI y número de
jornadas de condena a la pena de trabajo en beneficio de la comunidad.
4. Las partes firmantes están obligadas a implantar medidas técnicas y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad e integridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado.
5. Las partes firmantes del convenio quedan exoneradas de cualquier responsabilidad que se pudiera
generar por incumplimiento de las obligaciones anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de
quebrantamiento de las obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera cometido responderá de las
infracciones en que hubiera incurrido.
Novena. Financiación del convenio.
El presente convenio no conlleva coste para ninguna de las partes que lo suscriben.
Décima. Comisión de Seguimiento.
1.- Se establece una Comisión de Seguimiento del presente convenio, constituida por dos representantes
de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y por dos representantes del Ayuntamiento que
serán nombrados por el Secretario General de Instituciones Penitenciarias y por su Alcalde,
respectivamente.
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2.- Los miembros de esta comisión podrán ser sustituidos por las personas que éstos designen.
3. La presidencia de la Comisión de Seguimiento corresponderá a la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, así como la designación del secretario, que actuará con voz pero sin voto.
4. La Comisión de Seguimiento resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que se deriven
del presente convenio.
5.- El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se adecuará en lo previsto, para los órganos
colegiados, en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Undécima. Régimen de modificación del convenio.
El convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias y del Ayuntamiento.
Duodécima. Legislación aplicable.
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Este convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios previsto en el Capítulo VI del Título
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza administrativa.
Las dudas o controversias que surjan entre las partes sobre los efectos, interpretación, modificación o
resolución del convenio que no puedan resolverse por conciliación en la Comisión de Seguimiento serán
sometidas a los tribunales competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo
previsto en la Ley 29 /1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Decimotercera. Vigencia y entrada en vigor.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el presente
convenio resultará eficaz una vez sea inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e
Instrumentos de cooperación del Sector Público Estatal y tras su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.
La vigencia de este convenio será de cuatro años. Antes de la finalización de la vigencia del convenio, la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Ayuntamiento podrán acordar, expresamente y por
escrito, su prórroga por otros cuatro años adicionales.
Decimocuarta. Causas de extinción.
Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre.
Las partes garantizarán la continuidad, hasta su conclusión, de aquellas actuaciones que se encuentren en
ejecución en el momento de la resolución del convenio, estableciendo un plazo improrrogable para su
finalización.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio en dos ejemplares
originales, igualmente válidos, en lugar y fecha arriba indicados
EL MINISTRO DEL INTERIOR

LA ALCALDESA
DE ES CASTELL

Por Delegación (apartado 9.2.3. de la Orden
INT/985/2005, de 7 de abril)
EL
SECRETARIO
GENERAL
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

DE

AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

Fdo.: Ángel Luis Ortiz Gonzalez

Fdo.: Juana Escandell Salom

ANEXO I DATOS DEL AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL
PERSONA
CONTACTO

DE
Joana Coll Pons

CARGO

TRABAJADORA SOCIAL Coordinadora área

TELÉFONO

971367552

E-MAIL

jcoll@aj-escastell.org

MÓVIL

699468212

FAX
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DIRECCIÓN DE LA
PLAZA ESPLANADA, 5
ENTIDAD
PROVINCIA

ISLAS BALEARES

LOCALIDAD

ES CASTELL

C.POSTAL

07720

AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

ANEXO II OFERTA DE PLAZAS
ANEXO DE PLAZAS
DATOS DE LA PLAZA

BRIGADA MUNICIPAL DE OBRAS– SERVICIOS SOCIALES

TIPO DE ACTIVIDAD

MANTENIMIENTO,
BÁSICOS

NÚMERO DE PLAZAS

2

COLABORACIÓN

SERVICIOS

SOCIALES

CARACTERÍSTICAS
JORNADA DE
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* (1)

PERIODICIDAD

Mañana X

De lunes a viernes

Tarde

Fines de semana

Noche

Toda la semana

HORARIO

07:00 a 14:00

X

ESTUDIOS
Diplomado
Universitario
equivalente

o

Estudios Primarios

Licenciado
Universitario
equivalente

o

Educación Secundaria o equivalente

Idiomas

Ninguno

x

* (2)

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

DATOS DE CONTACTO DE LA PLAZA
NOMBRE / CARGO DEL RESPONSABLE
TELÉFONO 971367552
E-MAIL

MÓVIL

Joana Coll Pons
699468212

FAX

jcoll@aj-escastell.org

DATOS DE UBICACIÓN

PLAZA ESPLANADA 5

PROVINCIA

ISLAS BALEARES

C. POSTAL

07720

LOCALIDAD

ES CASTELL

(1) Una jornada, una plaza. Jornada de mañana y tarde dará lugar a dos anexos distintos.
(2) Marcar el nivel mínimo requerido o “Ninguno” si no se requiere especial cualificación"

AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

QUART.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
CONSELL INSULAR DE MENORCA I L'AJUNTAMENT DES CASTEL,
PER A L'ADEQUACIÓ DEL LOCAL SITUAT AL CARRER
AGAMENÓN NÚM. 19, BAIXOS, COM A CENTRE D'ENTITATS DEL
MUNICIPI DES CASTELL
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa donant compte del contingut del conveni en
qüestió, el qual consta fou oportunament dictaminat per part de la Comissió
Informativa d’Urbanitzacions, amb caràcter d’urgència, en sessió celebrada el
passat dia 25.11.2019.
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Obert el corresponent torn d’intervencions, es produeix la del regidor Sr. Conde
Camarós així com la de la regidora Sra. Mercadal Jiménez, el contingut de les
quals es poden consultar al següent enllaç.
https://vimeo.com/377007106#t=05m03s
Posada la proposta a votació, el contingut literal de la qual es transcriu a
continuació, resulta aprovada per unanimitat del tots els membres presents.
“Vist l’acord del Consell executiu del Consell Insular de Menorca de data 24/05/2019, d’aprovació del
conveni que consta a l’expedient, per a l’adequació del local situat al carrer Agamenón, núm. 19, baixos,
com a centre d’entitats del municipi des Castell.
Atès que consta a l’expedient memòria justificativa per dur a terme aquest conveni.
Atès que consta a l’expedient informe d’intervenció i jurídic.
Atès el contingut dels articles 67 i 68 1. de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les Illes Balears que a continuació es descriuen: «67: Cooperació interadministrativa; les relacions
interadministratives es regiran pels principis de col·laboració, cooperació, coordinació, igualtat i lealtat
entre els poders de l'Estat, de la comunitat autònoma i de les entitats locals. La cooperació es manifesta en
la intercomunicació competencial a que es refereix el capitol I d'aquest títol i, a més, en l'assistència
tècnica i financera. 68 1.: Convenis, societats instrumentrals i consorcis; els ens locals poden subscriure,
entre si i amb altres administracions, convenis interadministratius i constituir societats instrumentals per
millorar la prestació dels serveis públics».

Atès el contingut dels articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.

Es proposa:

AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

1. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament des Castell per
a l’adequació del local situat al carrer Agamenon, núm. 19, baixos, com a centre d’entitats del municipi
des Castell, amb les condicions i els compromisos que es recullen al mencionat conveni i que s'annexa al
present acord.
2. Adoptar el compromís d'incorporar amb càrrec al pressupost 2020 el crèdit suficient per dur a terme
l’actuació abans esmentada.
3.Facultar a la Sra. Batllessa per a la signatura dels documents necessaris per a portar a terme l’acord.
4. Notificar el present acord al Consell Insular de Menorca.
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ANNEX
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I
L'AJUNTAMENT DES CASTELL PER A L'ADEQUACIÓ DEL LOCAL, SITUAT A CARRER
AGAMÈMNON, NÚM. 19, BAIXOS, AL TERME MUNICIPAL DES CASTELL, COM A
CENTRE D'ENTITATS DEL MUNICIPI
Parts
Susana I. Mora Humbert, presidenta del Consell Insular de Menorca, per acord del Consell Executiu del
Consell Insular de Menorca reunit en la sessió de caràcter ordinari de 24 de maig de 2019, en virtut de les
atribucions que li confereixen l'art. 9.2 q de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, i els
articles 34 i 41.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que regula les bases de règim local.
I d'altra part el senyor Lluís Camps Pons, en la representació que exerceix, com a abatle de l'Ajuntament
des Castell, d'acord amb l'assenyalat en l'article 21.1b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que regula les bases
del règim local.
Antecedents
Primer. El Reglament de Participació Ciutadana del Consell Insular de Menorca defineix en el títol I els
drets de la ciutadania quant a participació i dedica el títol V als mecanismes de participació, així com
desgrana el funcionament d'instruments de participació com la consulta ciutadana o la xarxa ciutadana de
participació virtual.
Segon. En el Ple de caràcter extraordinari del Consell Insular de Menorca de dia 18 de desembre de 2017
s'aprovaren els pressupostos de la corporació per a 2018, que establien una partida de 500.000 €
(programa 92400) per a pressupostos participatius.
Tercer. El Consell Insular de Menorca desenvolupà, el 2018, els primers pressupostos participatius
insulars, les bases dels quals es van aprovar per Consell Executiu el 15 de gener de 2018
Quart. Les bases que regulen els pressupostos participatius 2018 del Consell van preveure una inversió
municipalitzada, destinant el 50 % de l'import de la convocatòria a projectes d'àmbit municipal.
Cinquè. Després de la presentació i validació de propostes fetes per la ciutadania, es van dur a terme,
entre l'1 i el 15 de maig, les votacions de les propostes validades. El resultat de les votacions pel municipi
des Castell va donar com a guanyadora la proposta de Creació d'un casal d'entitats, amb 132 vots i un cost
estimat de la proposta de 45.000 €, front de la proposta d'Instal·lació d'un plafó a la rotonda de
Fontanilles, amb 43 vots.

AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

Sisè. Les bases que regulen els pressupostos participatius de 2018 del Consell, en l seu punt 1.2
estableixen que, en funció dels municipis, les propostes d'àmbit municipal no podran superar una
determinada quantitat, que en el cas del municipi des Castell eren
45.000 €.
Setè. Les bases que regulen els pressupostos participatius de 2018 del Consell, en el seu punt 7 sobre
execució de les propostes, estableix que el Consell es compromet a gestionar i executar les propostes més
votades, tenint en compte la voluntat de la ciutadania, sempre que compleixin els criteris de viabilitat
tècnica i els límits econòmics disponibles.
Vuitè. La quantia determinada en el punt 1.2 de les bases que regulen els pressupostos participatius de
2018 del Consell és insuficient per a l'adquisició i l'adequació d'un local per aquest fi.

Identif. doc. elect.: ES-07064-2019-7F50CAB8-D35C-4266-843D-9081515E3C02 16/12/2019 9:41:53 Pag.:19/27
Ajuntament des Castell-07064- Org.:L01070645 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/escastell/validardoc.aspx

Novè. L'Ajuntament des Castell comunica que disposa d'un immoble al carrer d'Agamèmnon, núm. 19,
baixos, i que es pot destinar a aquesta activitat.
Desè. L'Ajuntament des Castell manifesta la seva voluntat d'ubicar un casal d'entitats a l'immoble del
carrer d'Agamèmnon, núm. 19, baixos.
Ambdues parts ens reconeixem la capacitat jurídica suficient per establir aquest conveni i, en
conseqüència, acordam de formalitzar-ho d'acord amb els següents
Pactes
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és l’adequació, mitjançant les obres que siguin adients, del local situat al
carrer d’Agamèmnon, núm. 19, baixo, des Castell, titularitat de l’Ajuntament des Castell, amb l’objectiu
de destinar aquesta localització a l’establiment d’un casal d’entitats.

D'acord amb la proposta guanyadora del procés de pressupostos participatius, el local, una vegada
adequat, haurà d'estar destinat exclusivament a la seva funció de casal entitats.
Segon. Relació de les obres o actuacions objecte de finançament
L'obra objecte de l'actuació, en virtut d'aquest conveni, és exclusivament l'assenyalada en la clàusula
primera.
Tercer. Òrgan de contractació de les obres
L'Ajuntament des Castell es compromet a dur a terme la contractació del projecte i la direcció d'obra, en
càrrec als seus pressupostos. Així mateix, també, es compromet a la licitació i contractació de les obres
Quart. Finançament de les obres i quantia del conveni
El projecte i obra del conveni serà finançada pel Consell Insular de Menorca en aplicació del pressupost
de despeses de 2018, Pressupostos participatius 2.92400.7270000, i del pressupost de despeses de 2019,
Pressupostos participatius 2.92400.7270000, la primera per una quantitat de 18.000 € i la segona per
27.000 €, que conjuntament comporten la quantia total objecte d'aquest conveni de 45.000 €.
Cinquè. Desenvolupament de les obres
La redacció del projecte i l'execució de les obres tindrà una durada aproximada de tres mesos i mig.
Sisè. Justificació de la realització de l'actuació

AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

El pagament de la quantia aportada pel Consell Insular de Menorca es realitzarà progressivament, en tant
que l'Ajuntament des Castell presenti la justificació de la consecució de les diferents fases de projecció i
execució d'obra objecte d'aquest conveni, fins a un màxim de 45.000€.
L'Ajuntament es compromet a justificar la despesa efectuada mitjançant la presentació de la
documentació següent:
- En el cas d'externalitzar el projecte mitjançant licitació, haurà de presentar la còpia acarada de la factura
corresponent.
- En el cas d'externalitr l'obra mitjançant licitació, haurà de presentar la còpia acarada del certificat final
d'obra.
- En qualsevol cas, el certificat de l'interventor que acrediti el cost total de les accions escomeses, que s'ha
aplicat a la finalitat prevista per a les obres previstes en el pacte primer d'aquest conveni.
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Setè. Conseqüències aplicables en el cas d'incompliment de les obligacions assumides
La comissió mixta de seguiment, vigilància i control resoldrà els possibles casos d'incompliment de les
obligacions i els compromisos assumits per cadascuna de les parts i establirà les conseqüències aplicables
en cas d'incompliment.

En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment perquè
compleixi en un determinat termini les obligacions o els compromisos que es consideren incomplerts.
Aquest requeriment serà comunicat al responsable de la comissió mixta de seguiment, vigilància i control
de l'execució del conveni. Si, transcorregut el termini indicat en el requeriment, persistís l'incompliment,
la part que el va dirigir notificarà a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà
rescindit el conveni.
En cas d'incompliment, l'Ajuntament des Castell haurà de retornar al Consell Insular de Menorca, la
quantitat integra aportada per la corporació, per la consecució de l'objecte d'aquest contracte.
Vuitè. Règim de modificació del conveni
La modificació del contingut del conveni requerirà l'acord unànime de les parts.
Novè. Comissió mixta de seguiment, vigilància i control
Entre ambdues institucions s'establirà un sistema de comunicació fluida per tal de solucionar les possibles
incidències que vagin sorgint durant la vigència del present conveni.
En el seu cas, es podrà constituir una comissió mixta de seguiment per resoldre els problemes que es
puguin plantejar en relació amb la interpretació i el compliment de les obligacions establertes en aquest
conveni.
Desè. Causes de rescissió i denúncia
Aquest conveni s'extingirà per l'acompliment de les actuacions que en constitueixen l'objecte o perquè
s'incorri en causa una de les causes de rescissió següents:
a) El transcurs del termini de vigència sense que se n'hagi acordat la pròrroga.
b) L'acord unànime de totes les parts.
c) L'incompliment greu de les obligacions i els compromisos assumits per part d'algun dels firmants
prèvia audiència a la part incomplidora i prèvia reunó de la comissió mixta prevista al pacte anterior.

AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

d) La decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.
f) Per denúncia expressa de qualsevol de les parts per a serparar-se de forma unilateral del conveni. En
aquest cas s'ha de comunicar per escrit a les altres parts amb una antelació mínima de tres mesos; en
qualsevol cas, les parts es comprometen a finalitzar el desenvolupament de les accions ja iniciades quan
es notifiqui la denúncia.
Onzè. Efectes de la rescissió del conveni
El compliment i la rescissió del conveni donaran lloc a la seva liquidació a fi de determinar les
obligacions i els compromisos de cadascuna de les parts.
Dotzè. Controvèrsies

Identif. doc. elect.: ES-07064-2019-7F50CAB8-D35C-4266-843D-9081515E3C02 16/12/2019 9:41:53 Pag.:21/27
Ajuntament des Castell-07064- Org.:L01070645 Validar: https://www.carpetaciutadana.org/escastell/validardoc.aspx

Ambdues parts ens comprometem a tractar de solucionar de mutu acord les diferències que puguin
presentar-se en aplicació d'aquest conveni o dels acords específics que se'n derivin.
El present conveni de col·laboració s'estableix a l'empara de l'article 47 i 140 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i de l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que regula les
bases del règim local. Qualsevol de les qüestions litigioses que puguin sorgir entre les parts relatives a la
interpretació i l'execució de les obligacions que s'hi estableixin, les resoldrà la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Tretzè. Vigència del conveni
El present conveni entrarà en vigor a partir del dia que se signa i de l'aprovació o ratificació per l'òrgan
competent del Consell Insular, i acabarà una vegada justificades les obres objecte d'aquest contracte, en
un termini màxim de sis mesos a comptar des del dia de la signatura d'aquest conveni, prorrogable dins
dels límits que marca la normativa.
En prova de conformitat, signam aquest conveni en triplicat exemplars, en el lloc i la data esmentada més
avall.”

CINQUÈ.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA DE DIA 17/07/2019
SOBRE LA DENEGACIÓ DE L'EXEMPCIÓ D'ABONAMENT DE LA TAXA
MUNICIPAL D'OBRES (0,8%), I ATORGAMENT D'UNA BONIFICACIÓ DE
100% PER A L'IMPOST MUNICIPAL DE CONSTRUCCIONS (3,2%) EN
RELACIÓ A LES OBRES A REALITZAR PER IBISEC AL CARRER DE
S'ESCOLA,3 DES CASTELL.

Per part de la Sra. Alcaldessa es cedeix la paraula al Secretari municipal que
procedeix a donar lectura del dictamen a l’efecte emès per part de la Comissió
Informativa d’Hisenda i Patrimoni en la seva sessió celebrada el passat dia
25.11.2019.
Obert el corresponent torn d’intervencions, no se’n produeixen.
Posada doncs la proposta a votació, el contingut literal de la qual es transcriu a
continuació, resulta aprovada per unanimitat del tots els membres presents.

AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

“PRIMER.- Denegar a IBISEC l’exemció de pagament de la taxa municipal per obres (3%) , atès que
l’Ordenança municipal número 1.4, als eu article 7, abans esmentat, sols contempla l'exempció i
bonificació en les llicències d'obres pendents a verificar la infraestructura dels Polígons Industrials del
municipi, i de les obres que tenguin per objecte la reducció de la utilització del Subministrament
domiciliari d'aigua (cisternes, aljubs, etc).
SEGON.- Ordenar a IBISEC l'abonament a les oficines de Recaptació municipal, de la taxa municipal
per obres (0,8%) sobre el pressupost presentat, que puja a 34.307,44'-€. (IVA inclòs), pel que el total a
abonar en les esmentades dependències municipals són 216,82'-€, atorgant-los un termini de temps de
10 dies per a regularitzar el pagament, d'acord amb la Llei de Procediment Administratiu.
TERCER.- Atorgar a IBISEC l'exempció de pagament de l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (3,2%), atès que aquesta es troba recollida en l'esmentat article 7 de l'Ordenança municipal número
3.2. sobre construccions, instal·lacions i obres, el qual estableix que estaran exempts d'aquest impost les
construccions, el promotor de les quals sigui l'Estat, el Govern de les Illes Balears o entitats locals.
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QUART.- Ratificar la present Resolució en la propera sessió del Ple que es celebri.
CINQUÈ.- Notificar aquest Acord a l’entitat interessada. »

SISÈ.- DONAR COMPTE DE L'ENVIAMENT DEL PERÍODE MITJÀ DE
PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I INFORME DE MOROSITAT DEL
SEGON TRIMESTRE 2019.
Per part de la Sra. Alcaldessa es procedeix a donar compte del dictamen de la
Comissió Informativa d’Hisenda i Patrimoni reunida el passat dia 25.11.2019.
No havent debat en aquest punt de l’ordre del dia, els membres de la Corporació
presents es donen per assabentats de l'enviament del període mitjà de pagament
als proveïdors i informe de morositat del segon trimestre 2019
SETÈ.- DONAR COMPTE DE L'ENVIAMENT DEL PERÍODE MITJÀ
DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I INFORME DE MOROSITAT
DEL TERCER TRIMESTRE 2019.
Per part de la Sra. Alcaldessa es procedeix a donar compte del dictamen de la
Comissió Informativa d’Hisenda i Patrimoni reunida el passat dia 25.11.2019.
No havent debat en aquest punt de l’ordre del dia, els membres de la Corporació
presents es donen per assabentats de l'enviament del període mitjà de pagament
als proveïdors i informe de morositat del tercer trimestre 2019
VUITÈ.- DONAR COMPTE DE L'ENVIAMENT DE LA LIQUIDACIÓ
DE L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL SEGON TRIMESTRE 2019.
Per part de la Sra. Alcaldessa es procedeix a donar compte del dictamen de la
Comissió Informativa d’Hisenda i Patrimoni reunida el passat dia 25.11.2019.
No havent debat en aquest punt de l’ordre del dia, els membres de la Corporació
presents es donen per assabentats de l'enviament de la liquidació de l'execució
del pressupost del segon trimestre 2019.

AJUNTAMENT DES CASTELL
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NOVÈ.- DONAR COMPTE DE L'ENVIAMENT DE LA LIQUIDACIÓ DE
L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL TERCER TRIMESTRE 2019.
Per part de la Sra. Alcaldessa es procedeix a donar compte del dictamen de la
Comissió Informativa d’Hisenda i Patrimoni reunida el passat dia 25.11.2019.
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No havent debat en aquest punt de l’ordre del dia, els membres de la Corporació
presents es donen per assabentats de l'enviament de la liquidació de l'execució
del pressupost del tercer trimestre 2019.
DESÈ.- DONAR COMPTE DE L'ENVIAMENT DE LES LÍNEES
FONAMENTALS DELS PRESSUPOSTOS 2020.
Per part de la Sra. Alcaldessa es procedeix a donar compte del dictamen de la
Comissió Informativa d’Hisenda i Patrimoni reunida el passat dia 25.11.2019.
No havent debat en aquest punt de l’ordre del dia, els membres de la Corporació
presents es donen per assabentats de l'enviament de les línies fonamentals dels
pressupostos 2020.
ONZÈ.- DONAR COMPTE DE L'ENVIAMENT DEL COST EFECTIU
DELS SERVEIS DE LES ENTITATS LOCALS 2019.
Per part de la Sra. Alcaldessa es procedeix a donar compte del dictamen de la
Comissió Informativa d’Hisenda i Patrimoni reunida el passat dia 25.11.2019.
No havent debat en aquest punt de l’ordre del dia, els membres de la Corporació
presents es donen per assabentats de l'enviament del cost efectiu dels serveis de
les entitats locals 2019.
DOTZÈ.- DONAR COMPTE DE L'ENVIAMENT DE LA INFORMACIÓ
SOBRE L'ESFORÇ FISCAL EXERCICI 2017
Per part de la Sra. Alcaldessa es procedeix a donar compte del dictamen de la
Comissió Informativa d’Hisenda i Patrimoni reunida el passat dia 25.11.2019.
No havent debat en aquest punt de l’ordre del dia, els membres de la Corporació
presents es donen per assabentats de l'enviament de la informació sobre l'esforç
fiscal exercici 2017
TRETZÈ.- PUNT D’URGÈNCIA. PROPOSTA D'ACORD CONJUNTA
DELS GRUPS POLÍTICS DE LA CORPORACIÓ AMB MOTIU DEL DIA
INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
CONTRA LA DONA 2019, PER VIA D'URGÉNCIA

AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

Abans del punt de l’ordre del dia relatiu a precs i suggeriments, la Sra.
Alcaldessa informa de l’existència d’una proposta conjunta oportunament
signada per part de tots els grups polítics amb representació a l’Ajuntament des
Castell i que fa referència a una declaració institucional per raó del dia
internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona 2019, la qual no
estant inclosa a com a punt de l’ordre del dia, es proposa s’introdueixi a la
mateixa per raó d’urgència.
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Posada a votació la urgència, aquesta és aprovada per unanimitat de tots els
membres presents, cedint-se la paraula seguidament per part de la Sra. Alcaldessa
a la regidora Sra. Gomila Carretero que procedeix a la lectura de la proposta en
qüestió, la qual resulta aprovada per unanimitat de la corporació municipal.
“PROPOSTA D'ACORD CONJUNTA DELS GRUPS POLÍTICS DE LA CORPORACIÓ AMB
MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA
LA DONA 2019, PER VIA D'URGÉNCIA.
Els grups polítics que conformen el ple de l'Ajuntament des Castell proposen la lectura conjunta dels
següent manifest amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra la Dona 2019.
"La defensa dels principis d'igualtat, seguretat, llibertat, integritat i dignitat inherents a tots els éssers
humans és una prioritat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en el seu paper de màxim
representant dels interessos i preocupacions de les entitats locals. I, en aquesta línia, es compromet amb la
lluita contra la violència que s'exerceix contra les dones, pel sol fet de ser-ho, i contra les seves filles i
fills¨.
Una prioritat que neix de la resposta local, compartida amb una ciutadania que, després de 40 anys de
democràcia, reclama deixar de ser valent, per començar a ser lliure.
Una societat legalment igualitària, amb un marc jurídic que ens situa a l'avantguarda dels països de
l'entorn, a nivell estatal i autonòmic, però on les xifres de morts i agressions contra les dones i les seves
filles i fills continuen sent aclaparadores, impulsant la necessitat de continuar incrementant els esforços
per donar una resposta integral a les víctimes i eradicar aquelles actituds i comportaments que
reprodueixen la desigualtat i que estan en l'origen de la violència de gènere, contribuint a perpetuar-la.
EI Pacte d'Estat en Matèria de Violència de Gènere, aprovat el 28 de setembre de 2017 per al Congrés
dels Diputats, és la reacció a una situació vigent a moltes llars i que marca un full de ruta consensuada
amb tots els agents socials i polítics implicats, entre les mesures més importants destaca la recuperació de
competències per part dels ajuntaments en matèria d'igualtat i contra la violència de gènere.

No hem d’ oblidar que la millor i més eficaç manera d’ eradicar la violència de gènere és implementar
polítiques públiques en matèria d’ igualtat. La prevenció és la principal eina per fer dels nostres pobles i
ciutats llocs en que la igualtat real sigui un fet. Per aquest motiu el compromís diari dels governs locals ha
de seguir traduint-se en l’ elaboració de mesures, normes, programes i plans que es converteixin, en la
pràctica, en instrument de sensibilització social.

AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

En aquest sentit, ha estat fonamental que les entitats locals hagin vist enfortides les seves competències en
matèria d'igualtat i contra la violència de gènere. El nostre compromís amb l'eradicació de la violència
masclista és decidit i real. Per això, les administracions han de disposar de tots els serveis i recursos que
les dones víctimes necessiten per poder sortir de la situació de violència, i reparar, en la mesura del
possible, el dany causat.
Són els ajuntaments i consell insular les administracions clau per a l'impuls d'estratègies de
sensibilització, detecció, acompanyament, recuperació i protecció de víctimes, així com per a la
implementació de mesures integrals i eficaces que simbolitzen, al seu torn, la aposta ferma per les
polítiques preventives i d'intervenció des de les edats més primerenques.
Per tot això, l'Ajuntament des Castell planteja renovar el seu compromís amb el reconeixement i defensa
dels drets de les dones. Perquè només aconseguirem eradicar la Violència de Gènere quan
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reconeguem la plena ciutadania de la meitat de la població, ¨les dones¨.
Per Partit Socialista

Per SOM Es Castell

Noemí Gomila Carretero

Óscar Gómez Jiménez

Per Partit Popular

Per Partit de les Illes

Dionísio Marí Cervantes

Florencio Conde Camarós

Es Castell, 25 de novembre de 2019”

TRETZÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS
La Sra. Alcaldessa cedeix la paraula al regidor Sr. Fedelich Carretero que
presenta una sèrie de preguntes que es relacionen a continuació, el contingut de
les quals així com les respostes donades a les mateixes, es poden consultar en el
següent enllaç:
https://vimeo.com/377007106#t=14m40s
• Sobre el nou horari del cementiri
• Sobre la proposta d’usos dels quarters de la Plaça Esplanada i la seva
titularitat.
• Sobre la revista “Es Primer Sol”
Seguidament la Sra. Alcaldessa cedeix la paraula al regidor Sr. Conde Camarós
que presenta una sèrie de preguntes que es relacionen a continuació, el contingut
de les quals així com les respostes donades a les mateixes, es poden consultar en
el següent enllaç:
https://vimeo.com/377007106#t=25m14s

AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

• Sobre el projecte de skate park
• Sobre la possible auditoria a HIDROBAL
• Sobre la possible compra per part de l’Ajuntament des Castell de l’edifici
de “El Salón”.
• Sobre el Catàleg de Patrimoni de l’Ajuntament des Castell
Seguidament la Sra. Alcaldessa cedeix la paraula al regidor Sr. Mamajón López
que demana si es sap en quina situació es troben les obres de la passarel·la que
s’estaven fent per part d’Autoritat Portuària.
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La resposta a aquesta qüestió, donada per la Sra. Alcaldessa es pot consultar en el
següent enllaç.
https://vimeo.com/377007106#t=30m04s
Seguidament la Sra. Alcaldessa cedeix la paraula a la regidora Sra. Mercadal
Jiménez que presenta una sèrie de preguntes que es relacionen a continuació, el
contingut de les quals així com les respostes donades a les mateixes, es poden
consultar en el següent enllaç:
https://vimeo.com/377007106#t=30m30s
• Seguiment del Ple mitjançant Ràdio Es Castell
• Obres de modificació a fer a “Es Soleiet”
Finalment intervé novament el regidor Sr. Conde Camarós demanant quines
mesures es pensen prendre per part de l’equip de govern davant de les activitats
programades a Sa Sinia per a aquest proper diumenge dia 1 de desembre.
La resposta donada a aquesta qüestió per part del regidor Sr. Gómez Jiménez es
pot consultar al següent enllaç.
https://vimeo.com/377007106#t=38m55s
I no havent més assumptes que tractar, s’aixeca la sessió a les
19:40 hores de dia 28.11.2019, de la qual s’estén la present acta. De tot açò jo, el
secretari interí, don fe.

AJUNTAMENT DES CASTELL
(BALEARS)

El video que s’incorpora a la present acta està signat, mitjançant certificat digital,
per la batllessa, Sra. Juana Escandell Salom, i pel Sr. Miguel Angel Cardona
Doyle, secretari interí de l’Ajuntament des Castell, i es troba allotjat, per a la
seva comprovació de signatures a:
https://drive.google.com/drive/folders
1YCVa9h1P4vjL7E9Bi68NETR2MyHIayW0
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Signat as Castell, en la data de la signatura electrònica que consta al final
d’aquest document.

Miguel Angel Cardona Doyle.
Secretari interí
16/12/2019 9:41:59
Signatura electrònica
Es Castell

Juana Escandell Salom.
Batllessa.
16/12/2019 10:41:20
Signatura electrònica
Es Castell

