AJUNTAMENT
DE
FERRERIES

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE
FERRERIES
Dia: 23 d’abril de 2019
Hora: de les 13 h 30 min a les 13 h 55 min, en primera convocatòria
Caràcter: extraordinari
Lloc: sala de sessions
Assistents:
Sr. Josep Carreres Coll, alcalde
Sra. Joana Maria Febrer Rotger, regidora
Sra. Enriqueta Camps Cardona, regidora
Sra. Raquel Sánchez Castell, secretària
S’excusen:
El Sr. Francesc Pons Morlà, regidor
Ordre del dia:
1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2. ESCRITS REBUTS
3. PROPOSTA D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LLICÈNCIES D'OBRA MAJOR.
4. DICTAMEN DE LA CIHGO DE 15/04/2019 SOBRE LA PROPOSTA
D'APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 DE LES OBRES D'AMPLIACIÓ
DEL GERIÀTRIC.
5. DICTAMEN DE LA CIHGO DE 15/04/2019 SOBRE LA PROPOSTA
D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’APORTACIÓ MUNICIPAL SENSE
CONTRAPRESTACIÓ DIRECTA AL CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE
MENORCA CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019.
6. DICTAMEN DE LA CIHGO DE 15/04/2019 SOBRE LA PROPOSTA
D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA DE LES OBRES DE
L’AMPLIACIÓ DEL GERIÀTRIC.
7. DICTAMEN DE LA CIHGO DE 15/04/2019 SOBRE LA PROPOSTA D’ENCÀRREC
DE GESTIÓ A L’EMPRESA SILME, SA DES TREBALLS DE MANTENIMENT
INTEGRAL DE TOTS EL PROGRAMES INFORMÀTICS D’ÚS CORPORATIU DE
L’AJUNTAMENT DE FERRERIES.
8. DICTAMEN DE LA CICESS D’11/04/2019 SOBRE L’APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
SOL·LICITUDS D’AJUTS ECONÒMICS
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9. DICTAMEN DE LA CICESS D’11/04/2019 SOBRE L’APROVACIÓ, SI ESCAU,
DEL PROGRAMA LA UOM ALS POBLES DE MENORCA 2019.
10. DICTAMEN DE LA CICESS D’11/04/2019 SOBRE L’APROVACIÓ, SI ESCAU,
DEL PROJECTE DE PEDAGOGIA INTENSIVA PER A JOVES.
11. PRECS I PREGUNTES

Desenvolupament de la sessió:
1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
El president demana si hi ha cap observació a fer respecte a l’acta de la darrera
sessió, corresponent a la ordinària de dia 25.03.2019.
Atès que no hi ha intervencions, se sotmet l’acta a votació ordinària i resulta
aprovada per unanimitat dels membres presents.
2. ESCRITS REBUTS
No n’hi ha
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LLICÈNCIES D’OBRA MAJOR
Es dóna compte de les sol·licituds de llicència d'obra sobre les quals els Serveis
Tècnics Municipals han emès informe favorable i la Comissió Informativa
d'Urbanisme, Hisenda i Governació de dia 15 d’abril de 2019 hi ha dictaminat.
Es proposa afegir la relativa a l’expedient 47/2018, que no ha estat dictaminada
per la Comissió Informativa però que ja està informada pels serveis tècnics i
jurídics municipals, amb la qual cosa es mostren d’acord els regidors.
Atès que no hi ha intervencions, se sotmet la proposta a la consideració de la
Junta de Govern, que, mitjançant votació ordinària i per unanimitat, acorda:
Primer.- CONCEDIR la llicència d'obra major núm. 11/2019 al senyor ANTONI
PONS ROTGER amb D N I núm. 41740851 Z per a la reforma i ampliació en
planta altell en edifici d’habitatges entre mitgeres situat al c. de la Pau, núm. 30, 2º
de Ferreries, amb pagament previ de l’impost corresponent, que puja la quantitat
de seixanta-vuit euros i noranta-nou cèntims (68,99 €), més l’import de la taxa
per la quantitat de noranta euros i quinze cèntims (90,15 €), segons la
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preceptiva documentació tècnica presentada i redactada a l’efecte per l’arquitecte
el senyor Guillem Coll Pons, i que consta oportunament visada per part del
Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears en data 11.12.2018 amb el
número 12/01547/18 i en data 04.03.2019 amb el número 12/00293/19 quedant
condicionada a:


Que, amb caràcter previ a l'inici de les obres, es dipositi la fiança de 9,11 €
exigida a l'art. 28.3 del Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus No
Perillosos de Menorca, sens perjudici de l'adopció de les mesures
procedents per l’exigència de la responsabilitat sancionadora. La fiança es
torna després de la concessió del final d’obra i d’haver justificat la gestió
adequada dels residus generats presentant el rebut d’entrega dels residus a
les plantes autoritzades.



El començament de l'obra requerirà, en tot cas, comunicació al municipi
amb almenys deu dies d'antelació (article 151.5 de la Llei 12/2017, de 29 de
desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears LUIB).



El pagament de l'import corresponent en concepte d'impost sobre
construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Reguladora de
l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres).



De conformitat amb el previst a l'art. 157 de la LUIB és obligatòria l’exhibició
en el lloc de l’obra d’un cartell informatiu del títol habilitant de l’actuació, la
identificació de la persona promotora i qualsevol altra dada que es fixi de
forma reglamentària o en el pla general.



Dipositar el material sobrant a un centre de tractament de residus autoritzat
i complir amb l’establert en l’estudi de gestió de residus que s’inclou al
projecte de conformitat amb l’article 28 del Pla Director Sectorial per a la
Gestió de Residus no perillosos de Menorca (BOIB núm. 109 de data
3.8.2006).



Complir amb l’Ordenança Municipal del renou i les vibracions.



Complir amb l'Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana.



Complir amb el Reglament del Servei Municipal d’abastament d’aigua de
Ferreries.



Conforme el previst a l’art. 29 de les Normes Urbanístiques del PGOU de
Ferreries i l'art. 146.1.m) de la LUIB s'haurà de presentar el certificat final
d'obres, acreditar el compliment de les de les condicions de la llicència
d'obres i sol·licitar la llicència de primera ocupació de l'edifici.



Reparar tots els desperfectes que es produeixin al carrer o a les vies
públiques com a conseqüència de l'execució de les obres.
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Declarar la modificació física de l’immoble com a resultat de l’execució de
l’obra, donat que constitueix una alteració cadastral d’obligada declaració,
segons preveu el RDL 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refús
de la Llei de Cadastre Immobiliari. L’omissió d’aquest deure constitueix una
infracció tributària simple (art. 70 de la mateixa norma).

Advertències:
1. La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici del dret de
terceres persones.
2. D’acord amb l’article 16.1 del RSCL, i l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de
15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, la llicència
quedarà sense efecte si s'incompleixen les condicions a les que està
subordinada.
3. Les persones titulars d’una llicència urbanística tenen dret a obtenir una
pròrroga tant del termini de començament com del termini d’acabament de
les obres, i l’obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es
tracti, si la sol·liciten de forma justificada i, en tot cas, abans d’exhaurir-se
els terminis establerts (art. 154.3 LUIB).
4. Les persones titulars d'una llicència urbanística tenen dret a obtenir una
segona i darrera pròrroga del termini de finalització de les obres, per la
meitat del termini establert a la primera pròrroga, si la sol·liciten d’una
manera justificada, sempre que el coeficient de construcció executada sigui
almenys del 50% i estiguin finalitzades façanes i cobertes, fusteries
exteriors incloses, i tot això es reflecteixi en un certificat de la direcció
facultativa de l’obra. (art. 154.4 LUIB).
5. S'adverteix que aquesta llicència urbanística caduca si en acabar
qualssevol dels terminis abans indicats o les pròrrogues corresponents, no
s’han començat o no s’han acabat les obres (art. 154.5 LUIB). Una vegada
que ha caducat la llicència urbanística, l’òrgan municipal competent, ha de
declarar i ha d’acordar-ne l’extinció dels efectes, d’ofici o a instància de
terceres persones i amb l’audiència prèvia de la persona titular (art. 154.6
LUIB).
Segon. CONCEDIR el permís d’instal·lació i la llicència d'obra major núm. 33/2019
al CLUB DE PÀDEL FERRERIES amb N I F núm. G-57779969, per la reubicació de
les dues actuals pistes de pàdel, instal·lació d'una tercera pista i execució d'una coberta
autoportant per les tres pistes a la parcel·la situada entre l’Avda. Son Morera i el carrer des
Migjorn Gran, núm. 3 de Ferreries, amb pagament previ de l’impost corresponent, que
puja la quantitat de dos mil tres-cents quaranta-sis euros i trenta-vuit cèntims
(2346,38 €), més l’import de la taxa per la quantitat de quatre-cents cinquanta
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euros i setanta-sis cèntims (450,76 €), en base al projecte tècnic redactat per
l’enginyer tècnic industrial Sr. Alfonso Malo Martínez, visat pel Col·legi Oficial
d’Enginyers Tècnics de Jaén el l’11 de desembre de 2018, amb el núm. 12/01547/18, i el
projecte d’activitat permanent menor redactat per l’enginyer tècnic industrial Sr. Daniel
Gilbert Ponsetí presentat el 27 de març de 2019, reg. d’entrada núm. GE/000612/2019,
condicionada a:


Que, amb caràcter previ a l'inici de les obres, es dipositi la fiança exigida a
l'art. 28.3 del Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus No Perillosos
de Menorca, sens perjudici de l'adopció de les mesures procedents per
l’exigència de la responsabilitat sancionadora. La fiança es torna després
de la concessió del final d’obra i d’haver justificat la gestió adequada dels
residus generats presentant el rebut d’entrega dels residus a les plantes
autoritzades.



El començament de l'obra requerirà, en tot cas, comunicació al municipi
amb almenys deu dies d'antelació (article 151.5 de la Llei 12/2017, de 29 de
desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears LUIB).



El pagament de l'import corresponent en concepte d'impost sobre
construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Reguladora de
l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres).



De conformitat amb el previst a l'art. 157 de la LUIB és obligatòria l’exhibició
en el lloc de l’obra d’un cartell informatiu del títol habilitant de l’actuació, la
identificació de la persona promotora i qualsevol altra dada que es fixi de
forma reglamentària o en el pla general.



Dipositar el material sobrant a un centre de tractament de residus autoritzat
i complir amb l’establert en l’estudi de gestió de residus que s’inclou al
projecte de conformitat amb l’article 28 del Pla Director Sectorial per a la
Gestió de Residus no perillosos de Menorca (BOIB núm. 109 de data
3.8.2006).



Complir amb l’Ordenança Municipal del renou i les vibracions.



Complir amb l'Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana.



Complir amb el Reglament del Servei Municipal d’abastament d’aigua de
Ferreries.



Conforme el previst a l’art. 29 de les Normes Urbanístiques del PGOU de
Ferreries i l'art. 146.1.m) de la LUIB s'haurà de presentar el certificat final
d'obres, acreditar el compliment de les de les condicions de la llicència
d'obres i sol·licitar la llicència de primera ocupació de l'edifici.
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Reparar tots els desperfectes que es produeixin al carrer o a les vies
públiques com a conseqüència de l'execució de les obres.



Declarar la modificació física de l’immoble com a resultat de l’execució de
l’obra, donat que constitueix una alteració cadastral d’obligada declaració,
segons preveu el RDL 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refús
de la Llei de Cadastre Immobiliari. L’omissió d’aquest deure constitueix una
infracció tributària simple (art. 70 de la mateixa norma).

Advertències:
1. La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici del dret de
terceres persones.
2. D’acord amb l’article 16.1 del RSCL, i l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de
15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, la llicència
quedarà sense efecte si s'incompleixen les condicions a les que està
subordinada.
3. Les persones titulars d’una llicència urbanística tenen dret a obtenir una
pròrroga tant del termini de començament com del termini d’acabament de
les obres, i l’obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es
tracti, si la sol·liciten de forma justificada i, en tot cas, abans d’exhaurir-se
els terminis establerts (art. 154.3 LUIB).
4. Les persones titulars d'una llicència urbanística tenen dret a obtenir una
segona i darrera pròrroga del termini de finalització de les obres, per la
meitat del termini establert a la primera pròrroga, si la sol·liciten d’una
manera justificada, sempre que el coeficient de construcció executada sigui
almenys del 50% i estiguin finalitzades façanes i cobertes, fusteries
exteriors incloses, i tot això es reflecteixi en un certificat de la direcció
facultativa de l’obra. (art. 154.4 LUIB).
5. S'adverteix que aquesta llicència urbanística caduca si en acabar
qualssevol dels terminis abans indicats o les pròrrogues corresponents, no
s’han començat o no s’han acabat les obres (art. 154.5 LUIB). Una vegada
que ha caducat la llicència urbanística, l’òrgan municipal competent, ha de
declarar i ha d’acordar-ne l’extinció dels efectes, d’ofici o a instància de
terceres persones i amb l’audiència prèvia de la persona titular (art. 154.6
LUIB).
Tercer.- CONCEDIR la llicència d'obra major núm. 47/2018 a INVERSIONES
CAYAKA SL amb N I F núm. B-57878233 per a la rehabilitació de l’habitatge
unifamiliar aïllat en la finca Sant Llorenç del terme municipal de Ferreries, amb
pagament previ de l’impost corresponent, que puja la quantitat de nou mil setcents noranta-set euros i quaranta-tres cèntims (9797,43 €), més l’import de la
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taxa per la quantitat de quatre-cents cinquanta euros i setanta-sis cèntims
(450,76 €), segons la preceptiva documentació tècnica presentada i redactada a
l’efecte per l’arquitecte el senyor Luis Villalonga Sánchez, i que consta
oportunament visada per part del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears
en data 14.02.2019 amb el número 12/00231/19 quedant condicionada a:


Que, amb caràcter previ a l'inici de les obres, es dipositi la fiança de 659,11
€ exigida a l'art. 28.3 del Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus
No Perillosos de Menorca, sens perjudici de l'adopció de les mesures
procedents per l’exigència de la responsabilitat sancionadora. La fiança es
torna després de la concessió del final d’obra i d’haver justificat la gestió
adequada dels residus generats presentant el rebut d’entrega dels residus a
les plantes autoritzades.



Que es compleixin les condicions de la resolució del Director General
d'Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, Exp.:XN-200/2018 R/V:
47/2018, de 15 de gener de 2019.



Que es compleixin les prescripcions contingudes a la resolució del
Conseller executiu del Departament de Cultura i Educació, mitjançant
Resolució núm. 2018/85, de 22 de juny de 2018.



El començament de l'obra requerirà, en tot cas, comunicació al municipi
amb almenys deu dies d'antelació (article 151.5 de la Llei 12/2017, de 29 de
desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears LUIB).



El pagament de l'import corresponent en concepte d'impost sobre
construccions, instal·lacions i obres (Ordenança Fiscal Reguladora de
l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres).



De conformitat amb el previst a l'art. 157 de la LUIB és obligatòria l’exhibició
en el lloc de l’obra d’un cartell informatiu del títol habilitant de l’actuació, la
identificació de la persona promotora i qualsevol altra dada que es fixi de
forma reglamentària o en el pla general.



Dipositar el material sobrant a un centre de tractament de residus autoritzat
i complir amb l’establert en l’estudi de gestió de residus que s’inclou al
projecte de conformitat amb l’article 28 del Pla Director Sectorial per a la
Gestió de Residus no perillosos de Menorca (BOIB núm. 109 de data
3.8.2006).



Complir amb l’Ordenança Municipal del renou i les vibracions.



Complir amb l'Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana.

SANT BARTOMEU, 55 - 07750 FERRERIES (ILLES BALEARS) - CIF P0702300E - TELS. 971 37 30 03 - 971 37 33 50 - FAX 971 15 50 15
E-MAIL: FERRERIES@SILME.ES

AJUNTAMENT
DE
FERRERIES



Complir amb el Reglament del Servei Municipal d’abastament d’aigua de
Ferreries.



Conforme el previst a l’art. 29 de les Normes Urbanístiques del PGOU de
Ferreries i l'art. 146.1.m) de la LUIB s'haurà de presentar el certificat final
d'obres, acreditar el compliment de les de les condicions de la llicència
d'obres i sol·licitar la llicència de primera ocupació de l'edifici.



Reparar tots els desperfectes que es produeixin al carrer o a les vies
públiques com a conseqüència de l'execució de les obres.

Declarar la modificació física de l’immoble com a resultat de l’execució de
l’obra, donat que constitueix una alteració cadastral d’obligada declaració,
segons preveu el RDL 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refús
de la Llei de Cadastre Immobiliari. L’omissió d’aquest deure constitueix una
infracció tributària simple (art. 70 de la mateixa norma).
CONDICIONS ESPECIALS:


L'autorització a l'inici de les obres es CONDICIONA al compliment de les
condicions següents:
1.- Caldrà respectar en tot moment les condicions plantejades en la resolució del
Departament de Cultura i Educació núm. 2018/85, de data 22 de juny de 2018 i
que inclou el projecte d'execució.
1. Conservar els paviments de lloses vermelles de l'interior de la casa
2. Conservar els escalons del pati
3. Definir el tractament de la cisterna
4. Conservar el sistema de canals de teules per a la recollida de l'aigua de
pluja
5. Conservar-restaurar el forn de pa
6. Emprar morter de calç i pintura a la calç per a l'acabat de les parets de
marès
7. Emprar les teules velles com a cobertores
8. Conservar l'ull de bou de la façana nord-est que hi ha a la planta pis i obrir
petits finestrons sense persianes."
2.- En el transcurs de les obres s'haurà de donar compliment a les condicions
plantejades en la proposta de resolució Departament d'Espais Naturals i
Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient, de data 15 de gener de 2019.
Exp.:XN-200/2018 R/V: 47/2018.
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Durant l'execució de les obres s'han de minimitzar les afectacions a la
vegetació forestal autòctona de l'entorn de les cases i, en cap cas s'han
d'eliminar exemplars d'alzina (Quercus ilex), llevat que així ho determini
l'informe del Servei de Gestió Forestal i protecció del Sòl sobre la reducció
del risc d'incendi forestal.



Diàriament, abans de l'inici de les obres, s'ha de fer una revisió de tot
l'entorn de l'edifici afectat per les obres amb la finalitat de detectar individus
de tortuga mediterrània (Testudo hermanii) i en cas de detectar-ne, aquests
han de ser traslladats a una zona segura allunyada de les obres.

Advertències:
1. La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici del dret de
terceres persones.
2. D’acord amb l’article 16.1 del RSCL, i l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, la llicència quedarà
sense efecte si s'incompleixen les condicions a les que està subordinada.
3. Les persones titulars d’una llicència urbanística tenen dret a obtenir una
pròrroga tant del termini de començament com del termini d’acabament de les
obres, i l’obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti, si la
sol·liciten de forma justificada i, en tot cas, abans d’exhaurir-se els terminis
establerts (art. 154.3 LUIB).
4. Les persones titulars d'una llicència urbanística tenen dret a obtenir una segona
i darrera pròrroga del termini de finalització de les obres, per la meitat del termini
establert a la primera pròrroga, si la sol·liciten d’una manera justificada, sempre
que el coeficient de construcció executada sigui almenys del 50% i estiguin
finalitzades façanes i cobertes, fusteries exteriors incloses, i tot això es reflecteixi
en un certificat de la direcció facultativa de l’obra. (art. 154.4 LUIB).
5. S'adverteix que aquesta llicència urbanística caduca si en acabar qualssevol
dels terminis abans indicats o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o
no s’han acabat les obres (art. 154.5 LUIB). Una vegada que ha caducat la
llicència urbanística, l’òrgan municipal competent, ha de declarar i ha d’acordar-ne
l’extinció dels efectes, d’ofici o a instància de terceres persones i amb l’audiència
prèvia de la persona titular (art. 154.6 LUIB).
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades, perquè en
prenguin coneixement i tengui els efectes que corresponguin.
4. DICTAMEN DE LA CIHGO DE 15/04/2019 SOBRE LA PROPOSTA D'APROVACIÓ
DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 DE LES OBRES D'AMPLIACIÓ DEL GERIÀTRIC.
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Es dóna compte del dictamen de la Comissió informativa d’Urbanisme, Hisenda i
Governació de dia 15.04.2019.
Atès que no hi ha més intervencions, se sotmet la proposta a la consideració de la
Junta de Govern, que mitjançant votació ordinària i per unanimitat, acorda:
ÚNIC.- Aprovar la certificació 3 de l’obra «Ampliació residència geriàtrica de
Ferreries» per un import de 151.067,98 € i procedir al pagament.
5. DICTAMEN DE LA CIHGO DE 15.04.2019 SOBRE LA PROPOSTA
D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’APORTACIÓ MUNICIPAL SENSE
CONTRAPRESTACIÓ DIRECTA AL CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE
MENORCA CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019.
Es dóna compte del dictamen de la Comissió informativa d’Urbanisme, Hisenda i
Governació de dia 15.04.2019.
Atès que no hi ha més intervencions, se sotmet la proposta a la consideració de la
Junta de Govern, que mitjançant votació ordinària i per unanimitat, acorda:
Primer.- APROVAR l’aportació municipal sense contraprestació al Consorci de
Residus i Energia de Menorca corresponent al 1 r Trimestre de 2019, per l’import
de 3.749,86 €.
Segon.- COMUNICAR aquest acord al Consorci de Residus i Energia de Menorca,
perquè en prengui coneixement i tengui els efectes que corresponguin.
6. DICTAMEN DE LA CIHGO DE 15.04.2019 SOBRE LA PROPOSTA
D’APROVACIÓ,SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA DE LES OBRES DE
L’AMPLIACIÓ DEL GERIÀTRIC.
Es dóna compte del dictamen de la Comissió informativa d’Urbanisme, Hisenda i
Governació de dia 15.04.2019.
Atès que no hi ha més intervencions, se sotmet la proposta a la consideració de la
Junta de Govern, que mitjançant votació ordinària i per unanimitat, acordà:
Primer.- Aprovar la pròrroga d’obres proposada per la direcció facultativa i
d’execució de les obres d’ampliació de la Residència Geriàtrica i establir el 26 de
juliol de 2019 la data de finalització de les obres.
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Segon.- Notificar a Antonio Gomila, SA perquè tengui els efectes que
corresponguin.
7. DICTAMEN DE LA CIHGO DE 15.04.2019 SOBRA LA PROPOSTA
D’ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’EMPRESA SILME, SA ELS TREBALLS DE
MANTENIMENT INTEGRAL DE TOTS ELS PROGRAMES INFORMÀTICS D’ÚS
CORPORATIU DE L’AJUNTAMENT DE FERRERIES.
Es dóna compte del dictamen de la Comissió informativa d’Urbanisme, Hisenda i
Governació de dia 15.04.2019.
Atès que no hi ha més intervencions, se sotmet la proposta a la consideració de la
Junta de Govern, que mitjançant votació ordinària i per unanimitat, acorda:
Primer.- APROVAR l’encàrrec de gestió a l’empresa SILME dels treballs de
manteniment integral de tots els programes informàtics d’ús corporatiu de
l’Ajuntament de Ferreries, per un termini d’un any (2019), amb un pressupost
màxim de quaranta-dos mil cent-setze euros amb setanta cèntims d’euro
(42.116,70 €), IVA inclòs, per al desenvolupament d’un procés d’implantació de
noves tecnologies de la informació i la comunicació.
Segon.- APROVAR les condicions per a la realització dels treballs de manteniment
integral de tots els programes informàtics d’ús corporatiu de l’Ajuntament de
Ferreries que s'incorporen com a annex.
Tercer.- APROVAR despesa total màxima de quaranta-set mil cent-setze euros
amb setanta cèntims d’euro (47.116,70 €), IVA inclòs, amb càrrec a la partida 92021600 Equipament per processos d’informació - Serveis Generals del vigent
pressupost 2019, consistents en:


42.116,70 € per l’encàrrec de gestió integral



5.000,00 € per l’encàrrec de gestió d’implantació i gestió telefonia IP.

Quart.- Notificar aquests acords a l’empresa SILME.
8. DICTAMEN DE LA CICESS D’11.04.2019 SOBRE L’APROVACIÓ, SI ESCAU,
SOL·LICITUD AJUTS ECONÒMICS
Es dóna compte del dictamen de la Comissió informativa de Cultura, Educació i
Serveis socials de dia 11.04.2019.
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Atès que no hi ha més intervencions, se sotmet la proposta a la consideració de la
Junta de Govern, que mitjançant votació ordinària i per unanimitat, acorda:
Primer. Col·laborar amb Jazz Obert Associació d’Al·ligàtors (NIF G07931439), en
el desenvolupament del 21è Festival Menorca Jazz Primavera 2019, amb
l’aportació de set-cents euros (700 €); pagament que s'efectuarà mitjançant la
presentació de la factura corresponent.
Segon. L'entitat organitzadora del festival es compromet a realitzar una actuació
en aquesta localitat (fora del programa), a més del compromís de dur a terme un
concert a l'Auditori de Ferreries.
Segon. Notificar aquest acord a l'entitat interessades perquè en prenguin
coneixement i tenguin els efectes que corresponguin.
9. DICTAMEN DE LA CICESS D’11.04.2019 SOBRE L’APROVACIÓ, SI ESCAU,
DEL PROGRAMA LA UOM ALS POBLES DE MENORCA 2019
Es dóna compte del dictamen de la Comissió informativa de Cultura, Educació i
Serveis socials de dia 11.04.2019.
Atès que no hi ha més intervencions, se sotmet la proposta a la consideració de la
Junta de Govern, que mitjançant votació ordinària i per unanimitat, acorda:
Primer. PARTICIPAR en una nova edició del programa «LA UOM ARREU DE
MENORCA 2019», que comprèn un cicle de cinc conferències que es duran a
terme els dijous a les 20.00 hores, al Centre Sociocultural, a partir del 2 de maig,
d'acord amb la programació següent:
1. «La Menorca musulmana. La conquesta catalana a Menorca», a càrrec
del senyor Martí Carbonell (02/05/2019)
2. «La Menorca medieval cristiana (segles XIII-XV)», a càrrec del doctor
Marc Pallicer (09/05/2019)
3. «Menorca i els Estats Units. Una donació estrangera mai no contada. De
l'emigració massiva a La Florida a l'emigració de cervells grisos al segle
XX», a càrrec del doctor Miquel A. Limón (16/05/2019)
4. «La producció literària a Menorca: situació actual i perspectives de futur»,
a càrrec del senyor Joan López (23/05/2019)
5. «Rembrandt», a càrrec del senyor Carlos Mascaró (30/05/2019)
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Segon. NOTIFICAR aquest acord a la Universitat Oberta per a Majors, dependent
de la Universitat de les Illes Balears, perquè en prengui coneixement i tengui els
efectes que corresponguin.
10. DICTAMEN DE LA CICESS D’11.04.2019 SOBRE L’APROVACIÓ, SI
ESCAU, DEL PROJECTE DE PEDAGOGIA INTENSIVA PER A JOVES.
Es dóna compte del dictamen de la Comissió informativa de Cultura, Educació i
Serveis socials de dia 11.04.2019.
Atès que no hi ha més intervencions, se sotmet la proposta a la consideració de la
Junta de Govern, que mitjançant votació ordinària i per unanimitat, acorda:
Primer. PARTICIPAR en una nova edició del Projecte de pedagogia intensiva que
desenvolupen conjuntament els ajuntaments des de l’àrea de Serveis Socials, amb
la col·laboració del Consell Insular de Menorca, destinat a joves d’entre 12 i 18
anys que viuen situacions de més vulnerabilitat, que consisteix en un projecte de
treball i experiències en el camp socioeducatiu aprofitant els recursos naturals de
l’entorn, conforme amb el programa d’activitats exposat.
Segon. ASSUMIR les despeses del grup de joves de Ferreries que hi participarà,
amb una
aportació màxima de 350 € (150 € per als tallers i 200 € per a l'estada), sens
perjudici del que resulti de la liquidació definitiva corresponent.
11. PRECS I PREGUNTES
No se'n formulen
I, no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual
s’estén aquesta acta que, com a secretària, certific.
La secretària,
Vist i plau
El Batle
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