WEB - ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 19.07.2017

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
Identificació de la sessió:
Núm.: 27/2017
Caràcter: Ordinària
Dia: 19 de juliol de 2017
Hora: de 9.30 h a 10.30 h, en primera convocatòria
Lloc: Sala d'alcaldia d'aquestes Cases Consistorials
Assistents:
Presideix:

Sr. Joana Maria GOMILA LLUCH (PSM)

Regidors i regidores:
Sr. Josep Antoni JUANEDA MERCADAL (PSM).
Sra. Noemí CAMPS VILLALONGA (PSOE).
Sra. Sandra MOLL TALTAVULL (PSOE)
Sra. Natividad BENEJAM BAGUR (GxC).
Sr. Sergio SERVERA MORENO (GxC).
Secretaria:
Interventora:

Sra. Caterina BARCELÓ MARTÍ
Sra. Elvira CAPO GARCIA

Absències:
Sr. José LÓPEZ BOSCH (PSM).
Ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta de la sessió de Junta de Govern, que va tenir lloc en caràcter ordinari, el
dia 5 de juliol de 2017.
2. Comunicacions d'alcaldia.
3. Llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
3.1. Dos habitatges unifamiliars aïllats i dues piscines a urb. Cala Morell, carrer Àguila, 143
(promotor/a Lloguers Es Canalo SL – P.C.P., tècnic redactor/a Mayans Pallicer, Joaquin i
contractista Montes Gutierrez, Rafaela). (exp. 5331/2017).
3.2. Habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la urb. de Cala Morell, carrer Llabrers, 204 (promotor/a
J.C.F.F., tècnic redactor/a Mayans Pallicer, Joaquin i contractista Joan Miquel Llompart Jover
Construccions, SL). (exp. 2857/2017).
4. Relació de factures 30/2017. (exp. 7134/2017).
5. Proposta d’aprovació de l’exempció de l’impost de Vehicle de Tracció Mecànica per
minusvalidesa al Sr./Sra. JMUM. (exp. 2570/2017).
6. Proposta d’aprovació de l’exempció de l’impost de Vehicle de Tracció Mecànica per
minusvalidesa al Sr./Sra. ODM. (exp. 2603/2017).
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7. Proposta d’aprovació de l’exempció de l’impost de Vehicle de Tracció Mecànica per
minusvalidesa al Sr./Sra. ATT. (exp. 2650/2017).
8. Proposta d’aprovació de l’exempció de l’impost de Vehicle de Tracció Mecànica per
minusvalidesa al Sr./Sra. JCM. (exp. 2787/2017).
9. Proposta d’aprovació de l’exempció de l’impost de Vehicle de Tracció Mecànica per
minusvalidesa al Sr./Sra. ATL. (exp. 2843/2017).
10. Proposta d’aprovació de l’exempció de l’impost de Vehicle de Tracció Mecànica per us agrícola
a Son Picart SL. (exp. 2846/2017)
11. Proposta d’aprovació de l’exempció de l’impost de Vehicle de Tracció Mecànica per
minusvalidesa al Sr./Sra. FJRC. (exp. 2902/2017).
12. Proposta d’aprovació de l’exempció de l’impost de Vehicle de Tracció Mecànica per
minusvalidesa al Sr./Sra. ILG . (exp. 2937/2017)
13. Proposta d’aprovació de l’exempció de l’impost de Vehicle de Tracció Mecànica per
minusvalidesa al Sr./Sra. RLA. (exp. 2941/2017)
14. Proposta d’aprovació de l’exempció de l’impost de Vehicle de Tracció Mecànica per
minusvalidesa al Sr./Sra. ABM. (exp. 3113/2017).
15. Proposta d’aprovació de l’exempció de l’impost de Vehicle de Tracció Mecànica per
minusvalidesa al Sr./Sra. STP. (exp. 3474/2017).
16. Proposta d’aprovació de l’exempció de l’impost de Vehicle de Tracció Mecànica per
minusvalidesa al Sr./Sra. DTR. (exp. 3476/2017).
17. Proposta d’aprovació de l’exempció de l’impost de Vehicle de Tracció Mecànica per
minusvalidesa al/a la Sr./Sra. MPG. (exp. 3539/2017).
18. Proposta d’aprovació de l’exempció de l’impost de Vehicle de Tracció Mecànica per
minusvalidesa al Sr./Sra. PIDB. (exp. 3575/2017).
19. Proposta d’aprovació de l’exempció de l’impost de Vehicles de Tracció Mecànica per
minusvalidesa al/a la Sr./Sra. A.A.P. (exp. 3703/2017).
20. Proposta d’aprovació de l’exempció de l’impost de Vehicle de Tracció Mecànica per
minusvalidesa al/a la Sr./Sra. C.C.G. (exp. 3704/2017).
21. Proposta d’aprovació de l’exempció de l’impost de Vehicle de Tracció Mecànica per
minusvalidesa al Sr./Sra. CCC. (exp. 3776/2017).
22. Proposta d’aprovació de l’exempció de l’impost de Vehicle de Tracció Mecànica per
minusvalidesa al Sr./Sra. JSA. (exp. 4223/2017).
23. Proposta d’aprovació d’una bonificació del 50% de l’Impost de Vehicle de Tracció Mecànica per
vehicle híbrid al/a la Sr./Sra. LAP. (exp. 2652/2017).
24. Proposta d’aprovació d’una bonificació del 50% de l’Impost de Vehicle de Tracció Mecànica per
vehicle híbrid al/a la Sr./Sra. LCS. (exp. 3480/2017).
25. Proposta d’aprovació d’una bonificació del 50% de l’Impost de Vehicle de Tracció Mecànica per
vehicle híbrid al/a la Sr./Sra. JGM. (exp. 3536/2017).
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26. Proposta d’aprovació d’una bonificació del 50% de l’Impost de Vehicle de Tracció Mecànica per
vehicle híbrid a Mercedes Gener CB. (exp. 3862/2017)
27. Proposta d’aprovació d’una bonificació del 100% de l’Impost de Vehicle de Tracció Mecànica
per vehicle de més de 30 anys al/a la Sr./Sra. J.M.J.R. (exp. 2602/2017).
28. Proposta d’aprovació d’una bonificació del 100% de l’Impost de Vehicle de Tracció Mecànica
per vehicle de més de 30 anys al/a la Sr./Sra. FJLV. (exp. 2785/2017).
29. Proposta d’aprovació d’una bonificació del 100% de l’Impost de Vehicle de Tracció Mecànica
per vehicle de més de 30 anys a Autos Magon SL. (exp. 2849/2017).
30. Proposta d’aprovació d’una bonificació del 100% de l’Impost de Vehicle de Tracció Mecànica
per vehicle de més de 30 anys al/a la Sr./Sra. SCM. (exp. 3122/2017).
31. Proposta d’aprovació d’una bonificació del 100% de l’Impost de Vehicle de Tracció Mecànica
per vehicle de més de 30 anys al/a la Sr./Sra. MGT. (exp. 3775/2017).
32. Proposta d’aprovació d’una bonificació del 100% de l’Impost de Vehicle de Tracció Mecànica
per vehicle de més de 30 anys al/a la Sr./Sra. ANH. (exp. 3778/2017).
33. Proposta d’aprovació d’una bonificació del 100% de l’Impost de Vehicle de Tracció Mecànica
per vehicle de més de 30 anys al/a la Sr./Sra. PFG. (exp. 3936/2017).
34. Proposta d’aprovació del padró de clavegueram del mes de maig 2017 corresponent a les
urbanitzacions Pol. I i II de Cala en Blanes, pol. I de Torre del Ram i Calespiques. (exp.
6048/2017).
35. Proposta d’aprovació del padró de clavegueram del mes de maig 2017 corresponent a la
urbanització de Son Xoriguer. (exp. 6047/2017).
36. Proposta d’aprovació del padró de clavegueram del mes de juny 2017 corresponent a les
urbanitzacions Pol. I i II de Cala en Blanes, pol. I de Torre del Ram i Calespiques. (exp.
6955/2017).
37. Proposta d’aprovació del padró de clavegueram del mes de juny 2017 corresponent a la
urbanització de Son Xoriguer. (exp. 6956/2017).
38. Proposta d’aprovació del padró d’aigua, clavegueram i cànon de sanejament del mes de juny
del 2017 corresponent a la urbanització Serpentona i aprovació de càrrec 110/2017. (exp.
6938/2017).
39. Proposta de rectificació de la liquidació de parquímetres corresponent al període del 01.04.17
al 31.04.17, aprovada per Junta de Govern de data 24.05.17. (exp. 4669/2017).
40. Proposta d’aprovació de l’1,5% ocupació del sòl, vol i subsòl del 1r trimestre del 2017,
presentada per Orange Espagne SAU. (exp. 4163/2017).
41. Proposta d’aprovació dels càrrecs comptables 102/2017 i 103/2017 de la prestació de serveis
funeraris i cementiris municipals. (exp. 7086/2017).
42. Proposta d’aprovació dels rebuts de denúncies i multes per infraccions de trànsit i aprovació
del càrrec 104/2017. (exp. 7038/2017).
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43. Proposta d’aprovació de la relació de rebuts per ocupació a mercat i mercadets, lloguer de
finques i locals diversos de propietat municipal del mes de maig del 2017 i aprovació del càrrec
108/2017. (exp. 7046/2017).
44. Proposta d’aprovació de la relació de rebuts per ocupació a mercat i mercadets, lloguer de
finques i locals diversos de propietat municipal del mes de juny del 2017 i aprovació del càrrec
112/2017. (exp. 7091/2017).
45. Proposta d’aprovació de la relació de rebuts d’ingrés directe del mes de juny del 2017 (1a
quinzena) i aprovació del càrrec 107/17. (exp. 7033/2017).
46. Proposta d’aprovació de les liquidacions pels serveis prestats a l'escorxador municipal el mes
de maig del 2017 i aprovació del càrrec 113/2017. (exp. 7107/2017).
47. Proposta d’aprovació de la devolució de la fiança dipositada com a garantia definitiva en les
obres del projecte de rehabilitació del mercat del Peix i Carnisseries de Ciutadella. (exp.
4847/2016)
48. Proposta d’adjudicació del contracte menor de subministrament de nou botelles de clor gas pel
tractament d’aigua potable en el Caragoli, a l’empresa Sociedad Española de Carburos
Metalicos SA. (exp. 6370/2017).
49. Proposta d’aprovació de l’aplicació de l’augment de l’1% als conceptes retributius dels
empleats públics municipals de conformitat amb els PGE per a l’any 2017, amb efectes des de
l’1 de gener de 2017. (exp. 6798/2017).
50. Proposta d’aprovació de la liquidació de vacances no gaudides per part del/la treballador/a
familiar el/la Sr./Sra. C.O.V. (exp. 6763/2017).
51. Proposta d’abonament a la nòmina del mes de juliol del 2017 del personal laboral i funcionari
els imports corresponents en concepte d’ajuts mèdics o mesures d’acció social. (exp.
5044/2017).
52. Proposta d’aprovació de la modificació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
ciutadella i l’Associació Desfilada Reis de Ciutadella per a l’organització de la cavalcada reial.
(exp. 9433/2016).
53. Proposta d’aprovació de la liquidació d’ingressos del Museu Municipal de Ciutadella Bastió de
Sa Font en concepte de venda d’entrades i publicacions, corresponent al període comprés
entre el dia 30 de maig i el dia 1 de juliol de 2017. (exp. 6891/2017).
54. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació i l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca per a la reserva i l’ocupació de places
d’estades diürnes i residencials per a gent gran en situació de dependència. (exp. 6640/2017).
55. Proposta de desestimació de les al·legacions presentades per part del/de la sr./Sra. M.C.M.G. i
ratificat l’acord adoptat per part la de Junta de Govern de dia 10/05/2017 de denegació d’un
ajut econòmic no periòdic pel concepte d’habitatge. (exp. 2531/2017).
56. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’inserció social al/a la
Sr./Sra. I.R.L. (exp. 3827/2017).
57. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’habitatge al/a la Sr./Sra.
F.G.C. (exp. 4773/2017).

4

WEB - ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 19.07.2017

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
58. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’habitatge al/a la Sr./Sra.
L.P.M. (exp. 4846/2017).
59. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte de manutenció al/a la
Sr./Sra. M.P.B.M. (exp. 5072/2017).
60. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives al/a
la Sr./Sra. M.P.P.W. (exp. 5271/2017).
61. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives al/a
la Sr./Sra. M.M.C.C. (exp. 5294/2017).
62. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’emergència social al/a la
Sr./Sra. M.J.H.S. (exp. 5603/2017).
63. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’habitatge al/a la Sr./Sra.
C.G.C. (exp. 5813/2017).
64. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives al/a
la Sr./Sra. V.B.T. (exp. 6225/2017).
65. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives al/a la
Sr./Sra. A.U.P. (exp. 6255/2017).
Urgències:
Punt d’urgència relatiu a l’aprovació del projecte de formació i ocupació anomenat IAMO 2017, i la
sol·licitud de l’esmentada subvenció al SOIB. (exp. 7118/2017).
Punt d’urgència relatiu a l’adjudicació del contracte menor per diverses feines de jardineria per
aclarir el pati de Can Saura, a l’empresa Centre de Jardineria Ciutadella, S.L. (exp. 6826/2017)
Desenvolupament de la sessió:

1. Aprovació de l'acta de la sessió de Junta de Govern, que va tenir lloc en caràcter ordinari,
el dia 5 de juliol de 2017.-L'alcaldessa, demana als presents si tenen alguna cosa a objectar
contra els termes en què està redactat l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia
5 de juliol de 2017, i no oposant-s'hi cap dels membres presents, la declaren aprovada per
unanimitat.

2. Comunicacions d'alcaldia.-Es dóna compte de la següent informació, sobre la qual els presents
resten assabentats.

2.1. De la Sentència número 318 de dia 4 de juliol de 2017 del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears, que desestima el recurs presentat contra la Sentència número 188 de dia 24
de maig de 2016 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1, contra la resolució
dictada, el dia 21 de maig de 2014, en sessió plenària, per l'Ajuntament de Ciutadella
desestimant recurs de reposició aixecat pel/r la Sr./Sra. R.S.C. contra el qual es declarava la
inadmissió de l’escrit presentat per l'interessat la revisió per la nul·litat de l’expedient de
disciplina urbanística 319/2008. (RE 116222 de 14/07/2017).
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3. Llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
3.1. Dos habitatges unifamiliars aïllats i dues piscines a urb. Cala Morell, carrer Àguila, 143
(promotor/a Lloguers Es Canalo SL – P.C.P., tècnic redactor/a Mayans Pallicer, Joaquin i
contractista Montes Gutierrez, Rafaela). (exp. 5331/2017).-Es dóna compte d’una proposta del
regidor delegat del Servei d’Ordenament del Municipi de dia 13/07/2017, que literalment copiada,
diu:
“Atès que el 25 de maig de 2017 (RE 008648), el/la Sr./Sra. J.M.P., arquitecte en representació de
Lloguers Es Canaló S.L. i P.C.P., ha presentat telemàticament una sol·licitud de llicència urbanística
d'obres amb projecte bàsic i d’execució per a la construcció de dos habitatges unifamiliars aïllats i
dues piscines, ubicades al carrer Àguila, núm. 143 de la urbanització Cala Morell, del t.m. de
Ciutadella (ref. cadastral 5841111EE7354S0001HW).
Atès que juntament amb la sol·licitud s'adjuntà la documentació següent:
1. Justificant de pagament de taxa per llicència urbanística de 1.874,72 €
2. Projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Joaquin Mayans Pallicer, visat pel
COAIB amb número 12/00533/17 de data 19 de maig de 2017.
3. Full d’Estadística d’edificació i d’habitatge.
4. Estudi bàsic de seguretat i salut redactat/signat per l’arquitecte i visat pel COAIB
5. Programa de control de qualitat
6. Assumeix per la direcció de les obres per part de l’arquitecte, visat pel COAIB
7. Acreditació de l’autorització de representació dels promotors a favor de l’arquitecte
redactor Joaquín Mayans Pallicer
8. Fitxa de gestió de residus visat.
9. Contracte amb gestor autoritzat J. Taltavull, S.L. (núm. contracte 77/17)
10. Pressupost firmat pel contractista.
11. Certificat d’inscripció al REA de la constructora RAFAELA MONTES GUTIERREZ que
consta d’alta amb el número 04/02/0008255.
12. Certificat d’autoria del projecte tècnic presentat telemàticament per part de l’arquitecte
Joaquín Mayans Pallicer.
Atès que així mateix, en l'expedient administratiu consten els següents documents i tràmits:
1. S’ha presentat en data 08.06.2017 (RE 9653) l’acreditació d’haver presentat la
Declaració responsable, signada per un dels promotors P.C.P., amb RE 2297 de dia
07.06.2017 de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Secció Menorca, per la que
declara que els habitatges objecte del projecte contemplen un sistema autònom de
depuració, d’acord amb l’article 81.3 del Pla Hidrològic de les Illes Balears, aprovat pel
Reial Decret 701/2015, de 17 de juliol.
2. Informe tècnic emès en data 27.06.2017 per part de l’arquitecte municipal on es posa
de manifest l’existència d’unes deficiències esmenables.
3. En data 30.06.2017 (RE 10828) s’ha presentat telemàticament documentació per a
l’esmena de deficiències consistents en:
• Documentació complementària al projecte tècnic, redactada pel mateix
arquitecte Joaquín Mayans Pallicer, visada pel COAIB en data 30.06.2017, núm.
12/00743/17.
• Fitxa de gestió de residus esmenada.
4. En data 06.07.2017 (RE 11131) s’ha presentat telemàticament documentació per a
adjuntar a l’expedient consistent en:
• Assumeix del col·legi d’aparelladors per part de Francesc Sbert Torres, registrat
pel COAAT amb núm. 6830, de data 28.06.2017.
• Programa de Control de Qualitat, signat per l’aparellador Francesc Sbert Torres,
en data 28.06.2017.
5. Informe tècnic municipal favorable, amb condicions, emès en data 07.07.2017.
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Atesos els fonaments jurídics obrants a l’informe signat electrònicament dia 11.07.2017
“II.- FONAMENTS JURÍDICS:
Normativa aplicable.
• Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl (LOUS).
• Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions públiques (LPACAP).
• Pla Territorial Insular (PTI) aprovat definitivament el 25/04/2003 i modificat el
26/06/2006.
• Norma territorial transitòria (NTT), aprovada definitivament el 22/12/2014.
• Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Ciutadella de Menorca
(PGOU), aprovat definitivament el 28/05/1991 i posteriors modificacions.
• Ordenança municipal sobre condicions estètiques de la urbanització cala
Morell, publicada al BOIB Núm. 48, de data 6 d’abril de 2004
• Ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la taxa per a les llicències
urbanístiques, publicada al BOIB Núm. 153, de data 6 de novembre de 2014.
Consideracions jurídiques.
Primera.- Subjecció a llicència urbanística municipal de l'actuació projectada.
1- D'acord amb l'article 133.1 de la LOUS, la llicència urbanística és l'acte administratiu
mitjançant el qual s'adquireix la facultat de dur a terme els actes de transformació o
utilització del sòl o del subsòl, de parcel·lació, edificació, demolició de construccions,
ocupació, aprofitament o ús relatiu a un terreny o immoble determinat, prèvia concreció
del que estableixen i possibiliten al respecte aquesta llei, els plans generals municipals i
els de desenvolupament, i la resta de legislació i normativa d'aplicació.
2- De conformitat amb l'article 134.1 de la mateixa llei, estan subjectes a prèvia llicència
urbanística municipal, sempre i quan no estiguin subjectes al règim previst a l'article 136,
la realització dels actes següents:
«d. Les obres de construcció i d'edificació de nova planta, i qualsevol intervenció en els
edificis existents, sempre que els sigui exigible projecte tècnic d'acord amb la Llei
38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació. En aquests casos, les llicències
han de contenir necessàriament la previsió del nombre d'habitatges o d'establiments.
S'entendran per intervencions en els edificis existents les definides com a tals en el Codi
tècnic de l'edificació.»
Així les coses, sent l'objecte de les obres d'acord amb l'informe de l'arquitecte municipal,
la construcció de dos habitatges unifamiliars aïllats i dues piscines, ubicat al carrer Àguila,
núm. 143 de la urbanització de Cala Morell, del t.m. de Ciutadella, les mateixes estan
subjectes a l'obtenció de prèvia llicència urbanística municipal.
Segona.- Procediment d'atorgament de la llicència urbanística municipal.
El procediment d'atorgament de les llicències urbanístiques està previst a l'article 139 de
la LOUS, havent-se d'ajustar a les regles següents:
1. La sol·licitud definirà prou els actes de construcció o edificació, instal·lació i ús del sòl i
del subsòl que es pretenen realitzar, mitjançant el document oportú que, quan
correspongui, serà un projecte tècnic. Quan es tracti d'un projecte d'edificació, el seu
contingut i les seves fases s'ajustaran a les condicions establertes al Codi tècnic de
l'edificació per aquests projectes, que seran redactats per personal tècnic competent
segons el que estableixi la normativa estatal vigent.
Observació: La sol·licitud defineix abastament l'acte per al qual se sol·licita llicència i
s'acompanya del corresponent projecte bàsic i d'execució redactat per tècnic competent.
2. Juntament amb la sol·licitud s'aportaran les autoritzacions o els informes que la
legislació aplicable exigeixi amb caràcter previ a la llicència. Així mateix, quan l'acte
suposi l'ocupació o utilització del domini públic, s'aportarà l'autorització o la concessió de
l'administració titular d'aquest.

7

WEB - ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 19.07.2017

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

Observació: D’acord amb l’establert a la Disposició transitòria quarta de la LOUS
(modificada per la Disposició final cinquena de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació
ambiental de les Illes Balears), en compliment del requisit previst a l’apartat 1.b) s’ha
d’acreditat que l’interessat ha fet una declaració responsable davant l’administració
competent en recursos hídrics, a fi i efecte que controli els possibles impactes sobre el
medi ambient, en la que ha indicat el sistema homologat de tractament d'aigües residuals
que s’instal·larà al nou habitatge.
En concret, l’interessat ha presentat una Declaració Responsable davant la Comunitat
Autònoma de Balears, Secció Menorca, de dia 07.06.2017 amb RE 2297.
3. Les llicències s'atorgaran d'acord amb les previsions de la legislació i de l'ordenació
urbanístiques vigents en el moment del seu atorgament sempre que es resolguin en
termini. Si es resolen fora de termini, s'atorgaran d'acord amb la normativa vigent en el
moment en què es van haver de resoldre. En tots cas, ha de constar en el procediment el
corresponent informe tècnic i jurídic sobre l'adequació de l'acte pretès a aquestes
previsions.
Observació: Al present cas ens trobam que es pretén construir dos habitatges de nova
planta a un sòl urbà (Cala Morell), d’ús predominantment residencial, i que no disposa de
xarxa de sanejament. A aquest supòsit li és d’aplicació l’establert a la Disposició
transitòria quarta de la LOUS (modificada per la Disposició final cinquena de la Llei
12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears), que estableix que:
«(...) es poden atorgar en aquests tipus de sòl llicències d’edificació de nova
planta per a ús residencial, (...) sempre que concorrin els requisits següents:
a) Que no siguin edificis plurifamiliars.
Observació: Es compleix amb aquest requisit
b) Que disposin d'un sistema de recollida d'aigües residuals homologat que en
garanteixi un tractament adequat.
Observació: S’acredita que l’interessat ha presentat una Declaració Responsable
a la Comunitat Autònoma de Balears, Secció Menorca, en data 07.06.2017, r.e.
2297, per la que declara que l’habitatge objecte del projecte contempla un
sistema homologat de tractament d’aigües residuals i compleix amb l’establert a
l’Annex 4 del Pla Hidrològic de les Illes Balears.
c) Que els promotors garanteixin, de qualsevol forma admesa en dret, l'execució
de les obres per a la connexió a la xarxa de sanejament, una vegada que
aquesta estigui efectivament implantada i en funcionament.
Observació: S’haurà d’establir a l’atorgament de la llicència la següent condició:
«El promotor haurà d’executar les obres per a la connexió de l’habitatge a la
xarxa de sanejament, una vegada que aquesta estigui efectivament implantada
i en funcionament, i haurà de comunicar i garantir (de qualsevol forma admesa
en dret) haver complert amb aquesta condició a l’Ajuntament de Ciutadella».
d) Que l’ajuntament, mitjançant un acord plenari, hagi expressat el seu
compromís de:
i. Dotar de clavegueram a aquestes zones urbanes que no disposin de
xarxa de sanejament.
Observació: L’acord del Ple de l’Ajuntament de Ciutadella, mitjançant el
qual es pren el compromís de dotar de clavegueram la urbanització de
Cala Morell, es va publicar al BOIB en data 18 d’abril de 2016.
ii. O, si n’era el cas, a zones urbanes en les quals es trobi inviable la
dotació de clavegueram, modificar el planejament general del municipi,
de conformitat amb l’indicat a la disposició addicional vuitena d’aquesta
llei.
e) Que la llicència s'atorgui dins els terminis indicats als punts 2 i 3 d’aquesta
disposició.
Observació: En el present cas, s’està dins el termini del primer any encara, ja que
aquest termini acaba el proper dia 20 d’agost de 2017, pel que l’exempció està
en vigor.
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En compliment del requisit previst a l’apartat 1.b) anterior s’ha d’acreditar que
l’interessat ha fet una comunicació prèvia en què s’indicarà detalladament el
sistema homologat de tractament davant l’administració competent en recursos
hídrics a fi i efecte que controli els possibles impactes sobre el medi ambient. En
compliment del requisit previst a l’apartat 1.d) anterior, l’acord del ple serà eficaç
a partir de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
2. Per poder fer efectiva la possibilitat d’atorgar aquestes llicències d’edificació en
el cas del supòsit indicat en el punt 1.d).i, s’estableixen els següents terminis:
a) S’estableix un termini màxim d’un any des de l’aprovació de la Llei d’avaluació
ambiental de les Illes Balears.
Observació: La Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes
Balears es va publicar al BOIB núm. 106 de data 20 d’agost de 2016, i va entrar
en vigor a l’endemà, per tant, qui subscriu considera que el termini màxim d’un
any finalitzarà dia 20 d’agost de 2017, a partir d’aquest dia, si l’ajuntament no
ha aprovat el projecte d’urbanització de dotació de serveis per implantar la xarxa
de sanejament, l’exempció que permet atorgar llicències, segons l’establert en
el punt 1 anterior, quedarà automàticament sense vigor.
Si durant aquest termini l’ajuntament corresponent no hagués aprovat el
corresponent projecte d’urbanització, de dotació de serveis o d’obres ordinàries –
segons sigui el cas- per implantar la xarxa de sanejament a la zona on es
demanda la llicència i les connexions al sistema general de depuració, l’exempció
que permet atorgar llicències, segons l’establert en el punt 1 anterior, quedarà
automàticament sense vigor.
(...)
4. Encara que l’exempció quedi sense vigor pel transcurs dels terminis establerts,
les llicències ja atorgades podran obtenir els corresponents finals d’obra,
llicències de primera ocupació i cèdules d’habitabilitat.»
4. El començament de qualsevol obra o ús a l'empara d'aquesta requerirà, en tot cas,
comunicació al municipi amb almenys deu dies d'antelació.
5. Les llicències urbanístiques s'han d'atorgar o denegar d'acord amb les previsions
d'aquesta llei, de la resta de legislació directament aplicable i de les disposicions del
planejament urbanístic i, si escau, del planejament d'ordenació territorial. Tot acte
administratiu que denegui la llicència ha de ser motivat amb referència explícita a la
norma o disposició del planejament urbanístic que la sol·licitud contradigui.
Observació: L'actuació es pretén dur a terme en una parcel·la urbana, qualificada com a
zona residencial turística extensiva, subzona amb clau 17d, sent-li d'aplicació el previst en
els articles 303 a 306 del PGOU, sent de destacar que l'ús d'habitatge està admès en
aquesta subzona.
Pel que fa a la resta de qüestions en relació a l'adequació del projecte presentat a les
condicions d'edificació establertes en el PGOU, en el PTI de Menorca i en la Norma
territorial transitòria em remet a l'assenyalat en l'informe tècnic emès per l'arquitecte
municipal en data 7 de juliol de 2017.
Tercera.- Òrgan competent per acordar l'atorgament de la llicència sol·licitada.
D'acord amb l'article 138 de la LOUS, la competència per atorgar les llicències
urbanístiques correspon a l'òrgan municipal que determini la legislació i la normativa
aplicable en matèria de règim local, a excepció de quan l'actuació a realitzar s'ubiqui en
una finca situada en dos o més municipis, en què la competència per atorgar les
llicències urbanístiques correspondrà al consell insular.
Per altra banda, l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim
Local (LRBRL) assenyala que l'òrgan municipal competent per a l'atorgament de
llicències és l'Alcalde – president de la Corporació, a no ser que la legislació sectorial
corresponent atorgui aquesta atribució de forma expressa al Ple o a la Junta de Govern.
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A l'Ajuntament de Ciutadella, però, s'ha d'estar a la Resolució de l'Alcaldia núm. 137 de
10/07/2015, d'acord amb la qual l'Alcaldia delega a la Junta de Govern les competències
resolutives en matèria de llicències amb projecte tècnic.
Quarta.- Condicions a la llicència urbanística.
L’article 16.1 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de
Serveis de les Corporacions Locals (RSCL), estableix:
«Les llicències quedaran sense efecte si s'incompleixen les condicions a què
estigueren subordinades, i hauran de ser revocades si desapareixen les circumstàncies
que van motivar el seu atorgament o sobrevingueren altres que, d'haver existit en
aquell temps, haurien justificat la denegació i podran ser-ho si s’adopten nous criteris
d'apreciació.»
En el mateix sentit es regula a l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186 de 27 de desembre de
2006).
Tot i estar permès l’atorgament de llicències sotmeses a condició, existeixen certs
límits:
1.- La condició no pot perseguir una finalitat que no sigui la d’obtenir el ple compliment
de la legalitat urbanística, el que significa que s’exclouen les adoptades de forma
discrecional o per raons d’oportunitat. No pot ser denegada una llicència si s’ajusta a
l’ordenament urbanístic aplicable.
2.- La condició, que eventualment s’incorpori, ha d’estar fonamentada en la normativa
urbanística aplicable vigent en el moment de la seva imposició.
3.- Si la condició imposada esdevé inviable o de impossible compliment per causes
alienes a la voluntat del sol·licitant de la llicència, aquest queda exonerat del seu
compliment.
Les condicions que es proposen incorporar a l’atorgament de la present sol·licitud de
llicència urbanística, a criteri de qui subscriu, s’ajusten als límits indicats.”
Atès que consta a l’expedient el rebut d’haver abonat a l’Ajuntament la corresponent taxa
urbanística per un import de 1.874,72 €, en concepte d’autoliquidació, corresponent al pressupost
presentat de 374.945,06 €.
Atès que el pressupost del projecte, revisat pels serveis tècnics municipals de conformitat amb la
modificació de l’annex de l’Ordenança Municipal sobre l’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres, publicat en el BOIB núm. 55 de dia 19.04.2012, és de 376.850,01€.
PROPÒS:
PRIMER: Concedir la llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic per DOS HABITATGES
UNIFAMILIARS AÏLLATS I DUES PISCINES a Urb.cala Morell, ÀGUILA, carrer, 143, (registre
d’entrada núm. 8648 de dia 23/05/2017, visat pel COAIB amb número 12/00533/17 de data 19 de
maig de 2017, i documentació en esmena de deficiències visada pel COAIB en data 30.06.2017,
núm. 12/00743/17).
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Subzona clau 17d.
Referència cadastral número 5841111EE7354S0001HW
Ús: Habitatges.
Superfícies: Habitatge 1 (137,37m²+37,20m² = 174,57m²); Habitatge 2 (137,37m²+37,20m²
= 174,57m²).
El pressupost del projecte presentat és de 374.945,06 euros.
El pressupost del projecte, revisat pels serveis tècnics municipals de conformitat amb la
modificació de l’annex de l’Ordenança Municipal sobre l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres, publicat en el BOIB núm. 55 de dia 19.04.2012, és de 376.850,01€.
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Els promotors són LLOGUERS ES CANALO SL – P.C.P. (Nif núm. B-57****20-41****47-C),
l’arquitecte és MAYANS PALLICER, JOAQUIN, l’arquitecte tècnic és SBERT TORRES,
FRANCESC i el contractista és MONTES GUTIERREZ, RAFAELA.
CONDICIONADA al compliment del següent:
1. El promotor haurà d’executar les obres per a la connexió de l’habitatge a la xarxa de
sanejament, una vegada que aquesta estigui efectivament implantada i en funcionament, i
haurà de comunicar i garantir (de qualsevol forma admesa en dret) haver complert amb aquesta
condició a l’Ajuntament de Ciutadella.
2. Les parets de tancament de parcel·la es realitzaran amb una alçada màxima de 40cm de
paret seca tradicional, sense remats amb materials diferents, d’acord amb l’article 6a) de
l’ordenança de Cala Morell.
3. El començament de l'obra requerirà, en tot cas, comunicació al municipi amb almenys deu
dies d'antelació (article 139.5 de la LOUS).
4. Pagament de l'import corresponent en concepte d'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (Ordenança fiscal núm. 4 / BOIB núm. 72 de 17.05.2011).
5. 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).
6. Complir amb l’ordenança municipal de protecció relativa a renous i vibracions.
7. Complir amb el decret 55/2006, de 23 de juny, pel qual s’estableixen les mesures per a la
instal·lació obligatòria de comptadors individuals, lampisteria de baix consum i estalvi d’aigua.
8. Complir amb el Reglament d’abastiment d’aigua potable de l’Ajuntament de Ciutadella.
9. 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. L’omissió d’aquest deure constitueix una infracció tributària simple (art. 70 de la mateixa
norma). Per formalitzar l’esmentada declaració, en el Departament de Rendes i Exaccions de
l’Ajuntament (carrer Nou de Juliol, 1), es troben a disposició dels obligats els models i formularis
adients i l’assessorament adequat.
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.
La durada de la llicència d'obres és de 18 mesos (art. 31.1 del PGOU).
A sol·licitud de l'interessat, cinc mesos abans d'exhaurir-se el termini esmentat (és a dir, el 13è mes
de llicència), es concedirà una pròrroga de 6 mesos per acabar les obres, si ja s'ha fet la cobertura
d'aigües i el tancament de façanes (art. 32.2 PGOU).
Passat el període total de 24 mesos des de la concessió de la llicència d'obres, l'Ajuntament incoarà
d'ofici expedient de caducitat 8art. 31.3 PGOU).
Caducada la llicència, les obres no es podran iniciar ni prosseguir si no se'n demana i obté una de
nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor (art. 31.4 PGOU).
SEGON: En virtut de l’article 9.b) 1 i 2 de l’ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per
llicències urbanístiques, amb la present resolució, l’autoliquidació de la taxa presentada adquireix
des d’aquest instant el caràcter de liquidació definitiva.
TERCER: Aprovar la corresponent liquidació:
• Impost sobre Construccions i Obres: Pressupost 376.850,01 x 3’2% …….…..…. 12.059,20€
• Taxa per llicències urbanístiques: Pressupost 376.850,01-374.945,06-x 0,5%: ....
9,52€
Total …………….....................12.068,72€”
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del
Municipi.
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3.2. Habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la urb. de Cala Morell, carrer Llabrers, 204
(promotor/a J.C.F.F., tècnic redactor/a Mayans Pallicer, Joaquin i contractista Joan Miquel
Llompart Jover Construccions, SL). (exp. 2857/2017).-Es dóna compte d’una proposta del
regidor delegat del Servei d’Ordenament del Municipi de dia 13/07/2017, que literalment copiada,
diu:
“Atès que el 24 de març de 2017 (RE 004866) el Sr. Joaquín Mayans Pallicer, arquitecte en
representació de J.C.F.F., ha presentat telemàticament una sol·licitud de llicència urbanística d'obres
amb projecte bàsic i d’execució per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina, ubicat
al carrer Llebrers, núm. 204 de la urbanització Cala Morell, del t.m. de Ciutadella (ref. cadastral
6143128EE7364S0001FY).
Atès que juntament amb la sol·licitud s'adjuntà la documentació següent:
1. Justificant de pagament de taxa per llicència urbanística de 321.778,02 € x 0,5%=
1.608,89 €
2. Projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Joaquin Mayans Pallicer, visat pel
COAIB amb número 12/00320/17 de data 23 de març de 2017.
3. Full d’Estadística d’edificació i d’habitatge.
4. Estudi bàsic de seguretat i salut redactat/signat per l’arquitecte i visat pel COAIB
5. Programa de control de qualitat firmat per l’arquitecte tècnic.
6. Assumeix per la direcció de les obres per part de l’arquitecte, visat pel COAIB
7. Assumeix del col·legi d’aparelladors per part de Francesc Sbert Torres, registrat pel
COAAT amb núm. 6415, de data 10.03.2017.
8. Fitxa de gestió de residus visat.
9. Contracte amb gestor autoritzat Excavaciones Moll, S.L.
10. Pressupost firmat pel contractista.
11. Certificat d’inscripció al REA del constructor JUAN MIGUEL LLOMPART JOVER
CONSTRUCCIONES SL, que consta d’alta amb el número 04/02/0006986.
12. Certificat d’autoria del projecte tècnic presentat telemàticament per part de l’arquitecte
Joaquín Mayans Pallicer.
Atès que així mateix, en l'expedient administratiu consten els següents documents i tràmits:
1. En data 12.05.2017 (RE 7973) s’ha presentat telemàticament per part de l’arquitecte
Joaquín Mayans Pallicer acreditació de l’autorització de representació dels promotors a
favor de l’arquitecte redactor.
2. S’ha presentat en data 08.06.2017 (RE 9649) l’acreditació d’haver presentat la
Declaració responsable, signada pel promotor J.C.F.F., amb RE 2296 de dia 07.06.2017
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Secció Menorca, per la que declara que
l’habitatge objecte del projecte contempla un sistema autònom de depuració, d’acord amb
l’article 81.3 del Pla Hidrològic de les Illes Balears, aprovat pel Reial Decret 701/2015, de
17 de juliol.
3. Informe tècnic emès en data 26.06.2017 per part de l’arquitecte municipal on es posa
de manifest l’existència d’unes deficiències esmenables.
4. En data 30.06.2017 (RE 10826) s’ha presentat telemàticament documentació per a
l’esmena de deficiències consistents en:
• Documentació complementària al projecte tècnic, redactada pel mateix
arquitecte Joaquín Mayans Pallicer, visada pel COAIB en data 30.06.2017, núm.
12/00742/17.
5. Informe tècnic municipal favorable, amb condicions, emès en data 07.07.2017.
Atesos els fonaments jurídics obrants a l’informe signat electrònicament dia 10.07.2107, següents:
“II.- FONAMENTS JURÍDICS:
Normativa aplicable.
• Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl (LOUS).
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•
•
•
•
•
•

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions públiques (LPACAP).
Pla Territorial Insular (PTI) aprovat definitivament el 25/04/2003 i modificat el
26/06/2006.
Norma territorial transitòria (NTT), aprovada definitivament el 22/12/2014.
Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Ciutadella de Menorca
(PGOU), aprovat definitivament el 28/05/1991 i posteriors modificacions.
Ordenança municipal sobre condicions estètiques de la urbanització cala
Morell, publicada al BOIB Núm. 48, de data 6 d’abril de 2004
Ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la taxa per a les llicències
urbanístiques, publicada al BOIB Núm. 153, de data 6 de novembre de 2014.

Consideracions jurídiques.
Primera.- Subjecció a llicència urbanística municipal de l'actuació projectada.
1- D'acord amb l'article 133.1 de la LOUS, la llicència urbanística és l'acte administratiu
mitjançant el qual s'adquireix la facultat de dur a terme els actes de transformació o
utilització del sòl o del subsòl, de parcel·lació, edificació, demolició de construccions,
ocupació, aprofitament o ús relatiu a un terreny o immoble determinat, prèvia concreció
del que estableixen i possibiliten al respecte aquesta llei, els plans generals municipals i
els de desenvolupament, i la resta de legislació i normativa d'aplicació.
2- De conformitat amb l'article 134.1 de la mateixa llei, estan subjectes a prèvia llicència
urbanística municipal, sempre i quan no estiguin subjectes al règim previst a l'article 136,
la realització dels actes següents:
«d. Les obres de construcció i d'edificació de nova planta, i qualsevol intervenció en els
edificis existents, sempre que els sigui exigible projecte tècnic d'acord amb la Llei
38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació. En aquests casos, les llicències
han de contenir necessàriament la previsió del nombre d'habitatges o d'establiments.
S'entendran per intervencions en els edificis existents les definides com a tals en el Codi
tècnic de l'edificació.»
Així les coses, sent l'objecte de les obres d'acord amb l'informe de l'arquitecte municipal,
la construcció d’un edifici unifamiliar aïllat i piscina, ubicat al carrer Llebrers, núm. 204 de
la urbanització de Cala Morell, del t.m. de Ciutadella, les mateixes estan subjectes a
l'obtenció de prèvia llicència urbanística municipal.
Segona.- Procediment d'atorgament de la llicència urbanística municipal.
El procediment d'atorgament de les llicències urbanístiques està previst a l'article 139 de
la LOUS, havent-se d'ajustar a les regles següents:
1. La sol·licitud definirà prou els actes de construcció o edificació, instal·lació i ús del sòl i
del subsòl que es pretenen realitzar, mitjançant el document oportú que, quan
correspongui, serà un projecte tècnic. Quan es tracti d'un projecte d'edificació, el seu
contingut i les seves fases s'ajustaran a les condicions establertes al Codi tècnic de
l'edificació per aquests projectes, que seran redactats per personal tècnic competent
segons el que estableixi la normativa estatal vigent.
Observació: La sol·licitud defineix abastament l'acte per al qual se sol·licita llicència i
s'acompanya del corresponent projecte bàsic i d'execució redactat per tècnic competent.
2. Juntament amb la sol·licitud s'aportaran les autoritzacions o els informes que la
legislació aplicable exigeixi amb caràcter previ a la llicència. Així mateix, quan l'acte
suposi l'ocupació o utilització del domini públic, s'aportarà l'autorització o la concessió de
l'administració titular d'aquest.
Observació: D’acord amb l’establert a la Disposició transitòria quarta de la LOUS
(modificada per la Disposició final cinquena de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació
ambiental de les Illes Balears), en compliment del requisit previst a l’apartat 1.b) s’ha
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d’acreditat que l’interessat ha fet una declaració responsable davant l’administració
competent en recursos hídrics, a fi i efecte que controli els possibles impactes sobre el
medi ambient, en la que ha indicat el sistema homologat de tractament d'aigües residuals
que s’instal·larà al nou habitatge.
En concret, l’interessat ha presentat una Declaració Responsable davant la Comunitat
Autònoma de Balears, Secció Menorca, de dia 07.06.2017 amb RE 2296.
3. Les llicències s'atorgaran d'acord amb les previsions de la legislació i de l'ordenació
urbanístiques vigents en el moment del seu atorgament sempre que es resolguin en
termini. Si es resolen fora de termini, s'atorgaran d'acord amb la normativa vigent en el
moment en què es van haver de resoldre. En tots cas, ha de constar en el procediment el
corresponent informe tècnic i jurídic sobre l'adequació de l'acte pretès a aquestes
previsions.
Observació: Al present cas ens trobam que es pretén construir un habitatge de nova
planta a un sòl urbà (Cala Morell), d’ús predominantment residencial, i que no disposa de
xarxa de sanejament. A aquest supòsit li és d’aplicació l’establert a la Disposició
transitòria quarta de la LOUS (modificada per la Disposició final cinquena de la Llei
12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears), que estableix que:
«(...) es poden atorgar en aquests tipus de sòl llicències d’edificació de nova
planta per a ús residencial, (...) sempre que concorrin els requisits següents:
a) Que no siguin edificis plurifamiliars.
Observació: Es compleix amb aquest requisit
b) Que disposin d'un sistema de recollida d'aigües residuals homologat que en
garanteixi un tractament adequat.
Observació: S’acredita que l’interessat ha presentat una Declaració Responsable
a la Comunitat Autònoma de Balears, Secció Menorca, en data 07.06.2017, r.e.
2296, per la que declara que l’habitatge objecte del projecte contempla un
sistema homologat de tractament d’aigües residuals i compleix amb l’establert a
l’Annex 4 del Pla Hidrològic de les Illes Balears.
c) Que els promotors garanteixin, de qualsevol forma admesa en dret, l'execució
de les obres per a la connexió a la xarxa de sanejament, una vegada que
aquesta estigui efectivament implantada i en funcionament.
Observació: S’haurà d’establir a l’atorgament de la llicència la següent condició:
«El promotor haurà d’executar les obres per a la connexió de l’habitatge a la
xarxa de sanejament, una vegada que aquesta estigui efectivament implantada
i en funcionament, i haurà de comunicar i garantir (de qualsevol forma admesa
en dret) haver complert amb aquesta condició a l’Ajuntament de Ciutadella».
d) Que l’ajuntament, mitjançant un acord plenari, hagi expressat el seu
compromís de:
i. Dotar de clavegueram a aquestes zones urbanes que no disposin de
xarxa de sanejament.
Observació: L’acord del Ple de l’Ajuntament de Ciutadella, mitjançant el
qual es pren el compromís de dotar de clavegueram la urbanització de
Cala Morell, es va publicar al BOIB en data 18 d’abril de 2016.
ii. O, si n’era el cas, a zones urbanes en les quals es trobi inviable la
dotació de clavegueram, modificar el planejament general del municipi,
de conformitat amb l’indicat a la disposició addicional vuitena d’aquesta
llei.
e) Que la llicència s'atorgui dins els terminis indicats als punts 2 i 3 d’aquesta
disposició.
Observació: En el present cas, s’està dins el termini del primer any encara, pel
que l’exempció està en vigor.
En compliment del requisit previst a l’apartat 1.b) anterior s’ha d’acreditar que
l’interessat ha fet una comunicació prèvia en què s’indicarà detalladament el
sistema homologat de tractament davant l’administració competent en recursos
hídrics a fi i efecte que controli els possibles impactes sobre el medi ambient. En
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compliment del requisit previst a l’apartat 1.d) anterior, l’acord del ple serà eficaç
a partir de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
2. Per poder fer efectiva la possibilitat d’atorgar aquestes llicències d’edificació en
el cas del supòsit indicat en el punt 1.d).i, s’estableixen els següents terminis:
a) S’estableix un termini màxim d’un any des de l’aprovació de la Llei d’avaluació
ambiental de les Illes Balears.
Observació: La Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes
Balears es va publicar al BOIB núm. 106 de data 20 d’agost de 2016, i va entrar
en vigor a l’endemà, per tant, qui subscriu considera que el termini màxim d’un
any finalitzarà dia 20 d’agost de 2017, a partir d’aquest dia, si l’ajuntament no
ha aprovat el projecte d’urbanització de dotació de serveis per implantar la xarxa
de sanejament, l’exempció que permet atorgar llicències, segons l’establert en
el punt 1 anterior, quedarà automàticament sense vigor.
Si durant aquest termini l’ajuntament corresponent no hagués aprovat el
corresponent projecte d’urbanització, de dotació de serveis o d’obres ordinàries –
segons sigui el cas- per implantar la xarxa de sanejament a la zona on es
demanda la llicència i les connexions al sistema general de depuració, l’exempció
que permet atorgar llicències, segons l’establert en el punt 1 anterior, quedarà
automàticament sense vigor.
(...)
4. Encara que l’exempció quedi sense vigor pel transcurs dels terminis establerts,
les llicències ja atorgades podran obtenir els corresponents finals d’obra,
llicències de primera ocupació i cèdules d’habitabilitat.»
4. El començament de qualsevol obra o ús a l'empara d'aquesta requerirà, en tot cas,
comunicació al municipi amb almenys deu dies d'antelació.
5. Les llicències urbanístiques s'han d'atorgar o denegar d'acord amb les previsions
d'aquesta llei, de la resta de legislació directament aplicable i de les disposicions del
planejament urbanístic i, si escau, del planejament d'ordenació territorial. Tot acte
administratiu que denegui la llicència ha de ser motivat amb referència explícita a la
norma o disposició del planejament urbanístic que la sol·licitud contradigui.
Observació: L'actuació es pretén dur a terme en una parcel·la urbana, qualificada com a
zona residencial turística extensiva, subzona amb clau 17d, sent-li d'aplicació el previst en
els articles 303 a 306 del PGOU, sent de destacar que l'ús d'habitatge està admès en
aquesta subzona.
Pel que fa a la resta de qüestions en relació a l'adequació del projecte presentat a les
condicions d'edificació establertes en el PGOU, en el PTI de Menorca i en la Norma
territorial transitòria em remet a l'assenyalat en l'informe tècnic emès per l'arquitecte
municipal en data 7 de juliol de 2017.
Tercera.- Òrgan competent per acordar l'atorgament de la llicència sol·licitada.
D'acord amb l'article 138 de la LOUS, la competència per atorgar les llicències
urbanístiques correspon a l'òrgan municipal que determini la legislació i la normativa
aplicable en matèria de règim local, a excepció de quan l'actuació a realitzar s'ubiqui en
una finca situada en dos o més municipis, en què la competència per atorgar les
llicències urbanístiques correspondrà al consell insular.
Per altra banda, l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim
Local (LRBRL) assenyala que l'òrgan municipal competent per a l'atorgament de
llicències és l'Alcalde – president de la Corporació, a no ser que la legislació sectorial
corresponent atorgui aquesta atribució de forma expressa al Ple o a la Junta de Govern.
A l'Ajuntament de Ciutadella, però, s'ha d'estar a la Resolució de l'Alcaldia núm. 137 de
10/07/2015, d'acord amb la qual l'Alcaldia delega a la Junta de Govern les competències
resolutives en matèria de llicències amb projecte tècnic.
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Quarta.- Condicions a la llicència urbanística.
L’article 16.1 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de
Serveis de les Corporacions Locals (RSCL), estableix:
«Les llicències quedaran sense efecte si s'incompleixen les condicions a què
estigueren subordinades, i hauran de ser revocades si desapareixen les circumstàncies
que van motivar el seu atorgament o sobrevingueren altres que, d'haver existit en
aquell temps, haurien justificat la denegació i podran ser-ho si s’adopten nous criteris
d'apreciació.»
En el mateix sentit es regula a l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186 de 27 de desembre de
2006).
Tot i estar permès l’atorgament de llicències sotmeses a condició, existeixen certs
límits:
1.- La condició no pot perseguir una finalitat que no sigui la d’obtenir el ple compliment
de la legalitat urbanística, el que significa que s’exclouen les adoptades de forma
discrecional o per raons d’oportunitat. No pot ser denegada una llicència si s’ajusta a
l’ordenament urbanístic aplicable.
2.- La condició, que eventualment s’incorpori, ha d’estar fonamentada en la normativa
urbanística aplicable vigent en el moment de la seva imposició.
3.- Si la condició imposada esdevé inviable o d’impossible compliment per causes
alienes a la voluntat del sol·licitant de la llicència, aquest queda exonerat del seu
compliment.
Les condicions que es proposen incorporar a l’atorgament de la present sol·licitud de
llicència urbanística, a criteri de qui subscriu, s’ajusten als límits indicats.”
PROPÒS:
PRIMER: Concedir la llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic per HABITATGE
UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA a Urb. Cala Morell, LLABRERS, carrer, 204, (registre d’entrada
núm. 4866 de dia 24/03/2017, visat del projecte núm. 12/00320/17 de data 23 de març de 2017, i
documentació en esmena de deficiències visada pel COAIB en data 30.06.2017, núm.
12/00742/17).
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Residencial extensiva, subzona clau 17d.
Referència cadastral número 6143128EE7364S0001FY
Ús: Habitatge.
Superfícies: Pbaixa 251,52m²; P1ª 49,14m². Total: 300,66m².
El pressupost del projecte presentat és de 321.778,02 euros.
El promotor és J.C.F.F. (Nif núm. 37****83-Q), l’arquitecte és MAYANS PALLICER,
JOAQUIN, l’arquitecte tècnic és SBERT TORRES, FRANCESC i el contractista és JOAN
MIQUEL LLOMPART JOVER CONSTRUCCIONS, SL.
CONDICIONADA al compliment del següent:
1. El promotor haurà d’executar les obres per a la connexió de l’habitatge a la xarxa de
sanejament, una vegada que aquesta estigui efectivament implantada i en funcionament, i
haurà de comunicar i garantir (de qualsevol forma admesa en dret) haver complert amb aquesta
condició a l’Ajuntament de Ciutadella.
2. El promotor haurà d’executar el tram de voravia, de l’amplària del solar, que dona a vial
públic.
3. La delimitació del límits de parcel·la s’haurà de realitzar d’acord amb el pla parcial de Cala
Morell i no podrà superar els límits establerts ni superfície de parcel·la de 1.050 m2.
4. Les parets de tancament de parcel·la es realitzaran amb una alçada màxima de 40cm de
paret seca tradicional, sense remats amb materials diferents, d’acord amb l’article 6a) de
l’ordenança de Cala Morell.
5. El començament de l'obra requerirà, en tot cas, comunicació al municipi amb almenys deu
dies d'antelació (article 139.5 de la LOUS).
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6. Pagament de l'import corresponent en concepte d'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (Ordenança fiscal núm. 4 / BOIB núm. 72 de 17.05.2011).
7. 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).
8. Complir amb l’ordenança municipal de protecció relativa a renous i vibracions.
9. Complir amb el decret 55/2006, de 23 de juny, pel qual s’estableixen les mesures per a la
instal·lació obligatòria de comptadors individuals, lampisteria de baix consum i estalvi d’aigua.
10. Complir amb el Reglament d’abastiment d’aigua potable de l’Ajuntament de Ciutadella.
11. 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. L’omissió d’aquest deure constitueix una infracció tributària simple (art. 70 de la mateixa
norma). Per formalitzar l’esmentada declaració, en el Departament de Rendes i Exaccions de
l’Ajuntament (carrer Nou de Juliol, 1), es troben a disposició dels obligats els models i formularis
adients i l’assessorament adequat.
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.
La durada de la llicència d'obres és de 18 mesos (art. 31.1 del PGOU).
A sol·licitud de l'interessat, cinc mesos abans d'exhaurir-se el termini esmentat (és a dir, el 13è mes
de llicència), es concedirà una pròrroga de 6 mesos per acabar les obres, si ja s'ha fet la cobertura
d'aigües i el tancament de façanes (art. 32.2 PGOU).
Passat el període total de 24 mesos des de la concessió de la llicència d'obres, l'Ajuntament incoarà
d'ofici expedient de caducitat 8art. 31.3 PGOU).
Caducada la llicència, les obres no es podran iniciar ni prosseguir si no se'n demana i obté una de
nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor (art. 31.4 PGOU).
SEGON: En virtut de l’article 9.b) 1 i 2 de l’ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per
llicències urbanístiques, amb la present resolució, l’autoliquidació de la taxa presentada adquireix
des d’aquest instant el caràcter de liquidació definitiva.
TERCER: Aprovar la corresponent liquidació:
• Impost sobre Construccions i Obres: Pressupost 321.778,02 x 3’2% …….……. 10.296,90€”
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del
Municipi.
4. Relació de factures 30/2017. (exp. 7134/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor
delegat del Servei d’Hisenda i Gestió Tributària de dia 14/07/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació relació de factures núm. 30/2017.
INFORME: Vista la relació de factures núm. 30/2017 per un import brut de 15.218,92 € (import líquid
de 14.941,02 €).
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’Execució del pressupost d’aquest Ajuntament de
l’exercici 2017.
Per tot l'exposat qui subscriu
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PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
5. Proposta d’aprovació de l’exempció de l’impost de Vehicle de Tracció Mecànica per
minusvalidesa al Sr./Sra. JMUM. (exp. 2570/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor
delegat del Servei d’Hisendat i Gestió Tributària de dia 27/05/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. J.M.U.M., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
16/03/2017 i amb registre d’entrada núm. 004332, demanant exempció o bonificació de l'Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l'aplicació de l'exempció o la
bonificació fiscal en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l'exempció:

2017/002570
J.M.U.M.
8827-HDG
FIAT PUNTO
EXEMPCIÓ PER MINUSVALIDESA
16-03-17
2017

Vista la normativa d'aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l'Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost de Vehicles
de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 24.05.2017 i prèvia fiscalització interna de l'activitat
econòmica financera que correspongui per part d'intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d'aplicació el benefici fiscal sol·licitat en l'Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data de
sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a que fa
al·lusió l'art. 4t.-4 de l'Ordenança Fiscal núm. 3, que preveu l'aplicació en el mateix exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l'impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d'anar destinat per ús exclusiu
del titular. Es perdrà el dret a l'exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid no es
troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l'acord és l'administrativa, mitjançant
el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d'acord amb el que preveu l'art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
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6. Proposta d’aprovació de l’exempció de l’impost de Vehicle de Tracció Mecànica per
minusvalidesa al Sr./Sra. ODM. (exp. 2603/2017)-Es dóna compte d’una proposta del regidor
delegat del Servei d’Hisendat i Gestió Tributària de dia 27/05/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. O.D.M., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
17/03/2017 i amb registre d’entrada núm. 004421, demanant exempció o bonificació de l'Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l'aplicació de l'exempció o la
bonificació fiscal en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l'exempció:

2017/002603
O.D.M.
IB-5286-CH
FORD ESCORT
EXEMPCIÓ PER MINUSVALIDESA
17-03-17
2017

Vista la normativa d'aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l'Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost de Vehicles
de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 24.05.2017 i prèvia fiscalització interna de l'activitat
econòmica financera que correspongui per part d'intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d'aplicació el benefici fiscal sol·licitat en l'Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data de
sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a que fa
al·lusió l'art. 4t.-4 de l'Ordenança Fiscal núm. 3, que preveu l'aplicació en el mateix exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l'impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d'anar destinat per ús exclusiu
del titular. Es perdrà el dret a l'exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid no es
troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l'acord és l'administrativa, mitjançant
el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d'acord amb el que preveu l'art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
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7. Proposta d’aprovació de l’exempció de l’impost de Vehicle de Tracció Mecànica per
minusvalidesa al Sr./Sra. ATT. (exp. 2650/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor
delegat del Servei d’Hisendat i Gestió Tributària de dia 27/05/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. A.T.T., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
20/03/2017 i amb registre d’entrada núm. 004496, demanant exempció o bonificació de l'Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l'aplicació de l'exempció o la
bonificació fiscal en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l'exempció:

2017/002650
A.T.T.
2011-FNM
CITROEN C4
EXEMPCIÓ PER MINUSVALIDESA
20-03-17
2017

Vista la normativa d'aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l'Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost de Vehicles
de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 24.05.2017 i prèvia fiscalització interna de l'activitat
econòmica financera que correspongui per part d'intervenció, el regidor qui subscriu.
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d'aplicació el benefici fiscal sol·licitat en l'Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data de
sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a que fa
al·lusió l'art. 4t.-4 de l'Ordenança Fiscal núm. 3, que preveu l'aplicació en el mateix exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l'impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d'anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l'exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l'acord és l'administrativa, mitjançant
el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d'acord amb el que preveu l'art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
8. Proposta d’aprovació de l’exempció de l’impost de Vehicle de Tracció Mecànica per
minusvalidesa al Sr./Sra. JCM. (exp. 2787/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor
delegat del Servei d’Hisendat i Gestió Tributària de dia 27/05/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. J.C.M., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
23/03/2017 i amb registre d’entrada núm. 004791, demanant exempció o bonificació de l'Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica.
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Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l'aplicació de l'exempció o la
bonificació fiscal en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l'exempció:

2017/002787
J.C.M.
1425-CHL
PEUGEOT 307
EXEMPCIÓ PER MINUSVALIDESA
23-03-17
2017

Vista la normativa d'aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l'Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost de Vehicles
de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 24.05.2017 i prèvia fiscalització interna de l'activitat
econòmica financera que correspongui per part d'intervenció, el regidor qui subscriu.
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d'aplicació el benefici fiscal sol·licitat en l'Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data de
sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a que fa
al·lusió l'art. 4t.-4 de l'Ordenança Fiscal núm. 3, que preveu l'aplicació en el mateix exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l'impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d'anar destinat per ús exclusiu
del titular. Es perdrà el dret a l'exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid no es
troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l'acord és l'administrativa, mitjançant
el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d'acord amb el que preveu l'art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
9. Proposta d’aprovació de l’exempció de l’impost de Vehicle de Tracció Mecànica per
minusvalidesa al Sr./Sra. ATL. (exp. 2843/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor
delegat del Servei d’Hisendat i Gestió Tributària de dia 30/05/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. A.T.L., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
24/03/2017 i amb registre d’entrada núm. 004886, demanant exempció o bonificació de l'Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l'aplicació de l'exempció o la
bonificació fiscal en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient:
Titular:
Matricula/xassís:

2017/002843
A.T.L.
IB-123565
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Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l'exempció:

MONTESA IMPALA
EXEMPCIÓ PER MINUSVALIDESA
24-03-17
2017

Vista la normativa d'aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l'Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost de Vehicles
de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 24.05.2017 i prèvia fiscalització interna de l'activitat
econòmica financera que correspongui per part d'intervenció, el regidor qui subscriu.
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d'aplicació el benefici fiscal sol·licitat en l'Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data de
sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a que fa
al·lusió l'art. 4t.-4 de l'Ordenança Fiscal núm. 3, que preveu l'aplicació en el mateix exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l'impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d'anar destinat per ús exclusiu
del titular. Es perdrà el dret a l'exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid no es
troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l'acord és l'administrativa, mitjançant
el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d'acord amb el que preveu l'art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
10. Proposta d’aprovació de l’exempció de l’impost de Vehicle de Tracció Mecànica per us
agrícola a Son Picart SL. (exp. 2846/2017)-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat
del Servei d’Hisendat i Gestió Tributària de dia 30/05/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. SON PICART SL - -, enregistrada en aquest
Ajuntament el dia 23/03/2017 i amb registre d’entrada núm. 004809, demanant exempció o
bonificació de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l'aplicació de l'exempció o la
bonificació fiscal en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l'exempció:

2017/002846
SON PICART, SL
E-6498-BCC
LANDINI GHIBLI
EXEMPCIÓ PER ÚS AGRÍCOLA
23-03-17
2017
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Vista la normativa d'aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l'Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost de Vehicles
de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 24.05.2017 i prèvia fiscalització interna de l'activitat
econòmica financera que correspongui per part d'intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d'aplicació el benefici fiscal sol·licitat en l'Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data de
sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a que fa
al·lusió l'art. 4t.-4 de l'Ordenança Fiscal núm. 3, que preveu l'aplicació en el mateix exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l'impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d'anar destinat per ús exclusiu
del titular. Es perdrà el dret a l'exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid no es
troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l'acord és l'administrativa, mitjançant
el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d'acord amb el que preveu l'art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
11. Proposta d’aprovació de l’exempció de l’impost de Vehicle de Tracció Mecànica per
minusvalidesa al Sr./Sra. FJRC. (exp. 2902/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor
delegat del Servei d’Ordenament del Municipi de dia 10/07/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. F.J.R.C., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
27/03/2017 i amb registre d’entrada núm. 004971, demanant exempció o bonificació de l'Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l'aplicació de l'exempció o la
bonificació fiscal en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l'exempció:

2017/002902
F.J.R.C.
9803-CDS
AUDI A3
EXEMPCIÓ PER MINUSVALIDESA
27-03-17
2017

Vista la normativa d'aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l'Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost de Vehicles
de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 24.05.2017 i prèvia fiscalització interna de l'activitat
econòmica financera que correspongui per part d'intervenció, el regidor qui subscriu
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PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d'aplicació el benefici fiscal sol·licitat en l'Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data de
sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a que fa
al·lusió l'art. 4t.-4 de l'Ordenança Fiscal núm. 3, que preveu l'aplicació en el mateix exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l'impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d'anar destinat per ús exclusiu
del titular. Es perdrà el dret a l'exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid no es
troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l'acord és l'administrativa, mitjançant
el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d'acord amb el que preveu l'art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del
Municipi.
12. Proposta d’aprovació de l’exempció de l’impost de Vehicle de Tracció Mecànica per
minusvalidesa al Sr./Sra. ILG . (exp. 2937/2017)-Es dóna compte d’una proposta del regidor
delegat del Servei d’Hisendat i Gestió Tributària de dia 31/05/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. I.L.G., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
28/03/2017 i amb registre d’entrada núm. 005047, demanant exempció o bonificació de l'Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l'aplicació de l'exempció o la
bonificació fiscal en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l'exempció:

2017/002937
I.L.G.
7586-CPT
OPEL VECTRA
EXEMPCIÓ PER MINUSVALIDESA
26-03-17
2017

Vista la normativa d'aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l'Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost de Vehicles
de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 24.05.2017 i prèvia fiscalització interna de l'activitat
econòmica financera que correspongui per part d'intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d'aplicació el benefici fiscal sol·licitat en l'Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data de
sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a que fa
al·lusió l'art. 4t.-4 de l'Ordenança Fiscal núm. 3, que preveu l'aplicació en el mateix exercici.
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2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l'impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d'anar destinat per ús exclusiu
del titular. Es perdrà el dret a l'exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid no es
troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l'acord és l'administrativa, mitjançant
el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d'acord amb el que preveu l'art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
13. Proposta d’aprovació de l’exempció de l’impost de Vehicle de Tracció Mecànica per
minusvalidesa al Sr./Sra. RLA. (exp. 2941/2017)-Es dóna compte d’una proposta del regidor
delegat del Servei d’Hisendat i Gestió Tributària de dia 31/05/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. R.L.A., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
28/03/2017 i amb registre d’entrada núm. 005032, demanant exempció o bonificació de l'Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l'aplicació de l'exempció o la
bonificació fiscal en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l'exempció:

2017/002941
R.L.A.
1484-FHS
CITROEN C2
EXEMPCIÓ PER MINUSVALIDESA
28-03-17
26-02-18
2017

Vista la normativa d'aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l'Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost de Vehicles
de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 24.05.2017 i prèvia fiscalització interna de l'activitat
econòmica financera que correspongui per part d'intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d'aplicació el benefici fiscal sol·licitat en l'Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data de
sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a que fa
al·lusió l'art. 4t.-4 de l'Ordenança Fiscal núm. 3, que preveu l'aplicació en el mateix exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l'impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d'anar destinat per ús exclusiu
del titular. Es perdrà el dret a l'exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid no es
troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
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3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l'acord és l'administrativa, mitjançant
el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d'acord amb el que preveu l'art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
14. Proposta d’aprovació de l’exempció de l’impost de Vehicle de Tracció Mecànica per
minusvalidesa al Sr./Sra. ABM. (exp. 3113/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor
delegat del Servei d’Hisendat i Gestió Tributària de dia 31/05/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. A.B.M., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
30/03/2017 i amb registre d’entrada núm. 005244, demanant exempció o bonificació de l'Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l'aplicació de l'exempció o la
bonificació fiscal en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l'exempció:

2017/003113
A.B.M.
IB-0815-DS
SEAT CORDOBA
EXEMPCIÓ PER MINUSVALIDESA
30-03-17
2017

Vista la normativa d'aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l'Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost de Vehicles
de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 24.05.2017 i prèvia fiscalització interna de l'activitat
econòmica financera que correspongui per part d'intervenció, el regidor qui subscriu.
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d'aplicació el benefici fiscal sol·licitat en l'Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data de
sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a que fa
al·lusió l'art. 4t.-4 de l'Ordenança Fiscal núm. 3, que preveu l'aplicació en el mateix exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l'impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d'anar destinat per ús exclusiu
del titular. Es perdrà el dret a l'exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid no es
troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l'acord és l'administrativa, mitjançant
el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d'acord amb el que preveu l'art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
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No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
15. Proposta d’aprovació de l’exempció de l’impost de Vehicle de Tracció Mecànica per
minusvalidesa al Sr./Sra. STP. (exp. 3474/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor
delegat del Servei d’Hisendat i Gestió Tributària de dia 31/05/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. S.T.P., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
07/04/2017 i amb registre d’entrada núm. 005831, demanant exempció o bonificació de l'Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l'aplicació de l'exempció o la
bonificació fiscal en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l'exempció:

2017/003474
S.T.P.
2862-DGY
TOYOTA COROLLA
EXEMPCIÓ PER MINUSVALIDESA
07-04-17
2017

Vista la normativa d'aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l'Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost de Vehicles
de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 24.05.2017 i prèvia fiscalització interna de l'activitat
econòmica financera que correspongui per part d'intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d'aplicació el benefici fiscal sol·licitat en l'Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data de
sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a que fa
al·lusió l'art. 4t.-4 de l'Ordenança Fiscal núm. 3, que preveu l'aplicació en el mateix exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l'impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d'anar destinat per ús exclusiu
del titular. Es perdrà el dret a l'exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid no es
troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l'acord és l'administrativa, mitjançant
el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d'acord amb el que preveu l'art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
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16. Proposta d’aprovació de l’exempció de l’impost de Vehicle de Tracció Mecànica per
minusvalidesa al Sr./Sra. DTR. (exp. 3476/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor
delegat del Servei d’Hisendat i Gestió Tributària de dia 31/05/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. D.T.R., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
07/04/2017 i amb registre d’entrada núm. 005832, demanant exempció o bonificació de l'Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l'aplicació de l'exempció o la
bonificació fiscal en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l'exempció:

2017/003476
D.T.R.
7154-GXS
TOYOTA YARIS
EXEMPCIÓ PER MINUSVALIDESA
07-04-17
2017

Vista la normativa d'aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l'Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost de Vehicles
de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 24.05.2017 i prèvia fiscalització interna de l'activitat
econòmica financera que correspongui per part d'intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d'aplicació el benefici fiscal sol·licitat en l'Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data de
sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a que fa
al·lusió l'art. 4t.-4 de l'Ordenança Fiscal núm. 3, que preveu l'aplicació en el mateix exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l'impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d'anar destinat per ús exclusiu
del titular. Es perdrà el dret a l'exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid no es
troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l'acord és l'administrativa, mitjançant
el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d'acord amb el que preveu l'art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
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17. Proposta d’aprovació de l’exempció de l’impost de Vehicle de Tracció Mecànica per
minusvalidesa al/a la Sr./Sra. MPG. (exp. 3539/2017).-Es dóna compte d’una proposta del
regidor delegat del Servei d’Hisendat i Gestió Tributària de dia 31/05/2017, que literalment copiada,
diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. M.P.G., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
10/04/2017 i amb registre d’entrada núm. 005999, demanant exempció o bonificació de l'Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l'aplicació de l'exempció o la
bonificació fiscal en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l'exempció:

2017/003539
M.P.G.
3765-CBJ
SEAT TOLEDO
EXEMPCIÓ PER MINUSVALIDESA
10-04-17
2017

Vista la normativa d'aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l'Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost de Vehicles
de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 24.05.2017 i prèvia fiscalització interna de l'activitat
econòmica financera que correspongui per part d'intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d'aplicació el benefici fiscal sol·licitat en l'Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data de
sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a que fa
al·lusió l'art. 4t.-4 de l'Ordenança Fiscal núm. 3, que preveu l'aplicació en el mateix exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l'impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d'anar destinat per ús exclusiu
del titular. Es perdrà el dret a l'exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid no es
troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l'acord és l'administrativa, mitjançant
el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d'acord amb el que preveu l'art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
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18. Proposta d’aprovació de l’exempció de l’impost de Vehicle de Tracció Mecànica per
minusvalidesa al Sr./Sra. PIDB. (exp. 3575/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor
delegat del Servei d’Hisendat i Gestió Tributària de dia 031/05/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/R la Sr./Sra. P.I.D.B., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
11/04/2017 i amb registre d’entrada núm. 006125, demanant exempció o bonificació de l'Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l'aplicació de l'exempció o la
bonificació fiscal en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l'exempció:

2017/003575
P.I.D.B.
3180-DCF
CITROEN C3
EXEMPCIÓ PER MINUSVALIDESA
11-04-17
2017

Vista la normativa d'aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l'Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost de Vehicles
de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 24.05.2017 i prèvia fiscalització interna de l'activitat
econòmica financera que correspongui per part d'intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d'aplicació el benefici fiscal sol·licitat en l'Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data de
sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a que fa
al·lusió l'art. 4t.-4 de l'Ordenança Fiscal núm. 3, que preveu l'aplicació en el mateix exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l'impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d'anar destinat per ús exclusiu
del titular. Es perdrà el dret a l'exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid no es
troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l'acord és l'administrativa, mitjançant
el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d'acord amb el que preveu l'art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
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19. Proposta d’aprovació de l’exempció de l’impost d e Vehicles de Tracció Mecànica per
minusvalidesa al/a la Sr./Sra. A.A.P. (exp. 3703/2017).-Es dóna compte d’una proposta del
regidor delegat del Servei d’Hisendat i Gestió Tributària de dia 31/05/2017, que literalment copiada,
diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. A.A.P., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
18/04/2017 i amb registre d’entrada núm. 006376, demanant exempció o bonificació de l'Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l'aplicació de l'exempció o la
bonificació fiscal en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l'exempció:

2017/003703
A.A.P.
4576-BBC
OPEL CORSA
EXEMPCIÓ PER MINUSVALIDESA
18-04-17
2017

Vista la normativa d'aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l'Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost de Vehicles
de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari,
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 24.05.2017 i prèvia fiscalització interna de l'activitat
econòmica financera que correspongui per part d'intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d'aplicació el benefici fiscal sol·licitat en l'Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data de
sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a que fa
al·lusió l'art. 4t.-4 de l'Ordenança Fiscal núm. 3, que preveu l'aplicació en el mateix exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l'impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d'anar destinat per ús exclusiu
del titular. Es perdrà el dret a l'exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid no es
troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l'acord és l'administrativa, mitjançant
el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d'acord amb el que preveu l'art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
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20. Proposta d’aprovació de l’exempció de l’impost de Vehicle de Tracció Mecànica per
minusvalidesa al/a la Sr./Sra. C.C.G. (exp. 3704/2017).-Es dóna compte d’una proposta del
regidor delegat del Servei d’Hisendat i Gestió Tributària de dia 31/058/2017, que literalment copiada,
diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. C.C.G., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
18/04/2017 i amb registre d’entrada núm. 006329, demanant exempció o bonificació de l'Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l'aplicació de l'exempció o la
bonificació fiscal en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l'exempció:

2017/003704
C.C.G.
2794-JSZ
TOYOTA YARIS
EXEMPCIÓ PER MINUSVALIDESA
18-04-17
2017

Vista la normativa d'aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l'Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost de Vehicles
de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 24.05.2017 i prèvia fiscalització interna de l'activitat
econòmica financera que correspongui per part d'intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d'aplicació el benefici fiscal sol·licitat en l'Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data de
sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a que fa
al·lusió l'art. 4rt.-4 de l'Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l'aplicació en el mateix exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l'impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d'anar destinat per ús exclusiu
del titular. Es perdrà el dret a l'exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid no es
troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l'acord és l'administrativa, mitjançant
el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d'acord amb el que preveu l'art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
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21. Proposta d’aprovació de l’exempció de l’impost de Vehicle de Tracció Mecànica per
minusvalidesa al Sr./Sra. CCC. (exp. 3776/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor
delegat del Servei d’Hisendat i Gestió Tributària de dia 01/06/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. C.C.C., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
19/04/2017 i amb registre d’entrada núm. 006465, demanant exempció o bonificació de l'Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l'aplicació de l'exempció o la
bonificació fiscal en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l'exempció:

2017/003776
C.C.C.
5142-DKX
PEUGEOT 307
EXEMPCIÓ PER MINUSVALIDESA
19-04-17
2017

Vista la normativa d'aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l'Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost de Vehicles
de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 24.05.2017 i prèvia fiscalització interna de l'activitat
econòmica financera que correspongui per part d'intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d'aplicació el benefici fiscal sol·licitat en l'Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data de
sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a que fa
al·lusió l'art. 4t.-4 de l'Ordenança Fiscal núm. 3, que preveu l'aplicació en el mateix exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l'impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d'anar destinat per ús exclusiu
del titular. Es perdrà el dret a l'exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid no es
troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l'acord és l'administrativa, mitjançant
el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d'acord amb el que preveu l'art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
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22. Proposta d’aprovació de l’exempció de l’impost de Vehicle de Tracció Mecànica per
minusvalidesa al Sr./Sra. JSA. (exp. 4223/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor
delegat del Servei d’Hisendat i Gestió Tributària de dia 01/06/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. J.S.A., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
26/04/2017 i amb registre d’entrada núm. 007044, demanant exempció o bonificació de l'Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l'aplicació de l'exempció o la
bonificació fiscal en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l'exempció:

2017/004223
J.S.A.
8552-FLC
RENAULT CLIO
EXEMPCIÓ PER MINUSVALIDESA
26-04-17
2018

Vista la normativa d'aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l'Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 24.05.2017 i prèvia fiscalització interna de
l'activitat econòmica financera que correspongui per part d'intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d'aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la
data de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i
condicions a que fa al·lusió l'art. 4rt.-4 de l'Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l'aplicació en el
mateix exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l'impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d'anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l'exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l'acord és l'administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d'acord amb el que preveu l'art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5
de març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
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23. Proposta d’aprovació d’una bonificació del 50% de l’Impost de Vehicle de Tracció Mecànica
per vehicle híbrid al/a la Sr./Sra. LAP. (exp. 2652/2017).-Es dóna compte d’una proposta del
regidor delegat del Servei d’Hisendat i Gestió Tributària de dia 27/05/2017, que literalment copiada,
diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. L.A.P., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
20/03/2017
i
amb
registre
d’entrada
núm.
004532,
demanant
exempció o bonificació de l' Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l'aplicació de l'exempció o la
bonificació fiscal en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l'exempció:

2017/002652
L.A.P.
3381-JTB
TOYOTA AURIS
BONIFICACIÓ DEL 50% PER VEHICLE HÍBRID
21-03-17
2017

Vista la normativa d'aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l'Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 2405/2017 i prèvia fiscalització interna de
l'activitat econòmica financera que correspongui per part d'intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d'aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la
data de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i
condicions a que fa al·lusió l'art. 4rt.-4 de l'Ordenança Fiscal núm. 3, que preveu l'aplicació en el
mateix exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l'impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d'anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l'exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l'acord és l'administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d'acord amb el que preveu l'art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5
de març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
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24. Proposta d’aprovació d’una bonificació del 50% de l’Impost de Vehicle de Tracció Mecànica
per vehicle híbrid al/a la Sr./Sra. LCS. (exp. 3480/2017).-Es dóna compte d’una proposta del
regidor delegat del Servei d’Hisendat i Gestió Tributària de dia 31/05/2017, que literalment copiada,
diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. L.C.S., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
07/04/2017 i amb registre d’entrada núm. 005839, demanant exempció o bonificació de l' Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l'aplicació de l'exempció o la
bonificació fiscal en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l'exempció:

2017/003480
L.C.S.
3856-JTS
TOYOTA AURIS
BONIFICACIÓ DEL 50% PER VEHICLE HÍBRID
07-04-17
2017

Vista la normativa d'aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l'Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost de Vehicles
de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 24.05.2017 i prèvia fiscalització interna de l'activitat
econòmica financera que correspongui per part d'intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d'aplicació el benefici fiscal sol·licitat en l'Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data de
sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a que fa
al·lusió l'art. 4rt.-4 de l'Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l'aplicació en el mateix exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l'impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d'anar destinat per ús exclusiu
del titular. Es perdrà el dret a l'exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid no es
troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l'acord és l'administrativa, mitjançant
el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d'acord amb el que preveu l'art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.

36

WEB - ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 19.07.2017

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
25. Proposta d’aprovació d’una bonificació del 50% de l’Impost de Vehicle de Tracció Mecànica
per vehicle híbrid al/a la Sr./Sra. JGM. (exp. 3536/2017).-Es dóna compte d’una proposta del
regidor delegat del Servei d’Hisendat i Gestió Tributària de dia 31/05/2017, que literalment copiada,
diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. J.G.M., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
08/04/2017 i amb registre d’entrada núm. 005914, demanant exempció o bonificació de l' Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l'aplicació de l'exempció o la
bonificació fiscal en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l'exempció:

2017/003536
J.G.M.
1390-JMZ
TOYOTA AURIS
BONIFICACIÓ DEL 50% PER VEHICLE HÍBRID
08-04-17
2017

Vista la normativa d'aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l'Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost de Vehicles
de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 24.05.2017 i prèvia fiscalització interna de l'activitat
econòmica financera que correspongui per part d'intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d'aplicació el benefici fiscal sol·licitat en l'Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data de
sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a que fa
al·lusió l'art. 4rt.-4 de l'Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l'aplicació en el mateix exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l'impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d'anar destinat per ús exclusiu
del titular. Es perdrà el dret a l'exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid no es
troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l'acord és l'administrativa, mitjançant
el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d'acord amb el que preveu l'art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
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26. Proposta d’aprovació d’una bonificació del 50% de l’Impost de Vehicle de Tracció Mecànica
per vehicle híbrid a Mercedes Gener CB. (exp. 3862/2017)Es dóna compte d’una proposta del
regidor delegat del Servei d’Ordenament del Municipi de dia 01/06/2017, que literalment copiada,
diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. MERCEDES GENER CB, enregistrada en aquest
Ajuntament el dia 19/04/2017 i amb registre d’entrada núm. 006538, demanant exempció o
bonificació de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l'aplicació de l'exempció o la
bonificació fiscal en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l'exempció:

2017/003862
MERCEDES GENER, CB
8699-JVS
TOYOTA C-HR
BONIFICACIÓ DEL 50% PER VEHICLE HÍBRID
19-04-17
2017

Vista la normativa d'aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l'Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost de Vehicles
de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 24.05.2017 i prèvia fiscalització interna de l'activitat
econòmica financera que correspongui per part d'intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d'aplicació el benefici fiscal sol·licitat en l'Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data de
sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a que fa
al·lusió l'art. 4rt.-4 de l'Ordenança Fiscal núm. 3, que preveu l'aplicació en el mateix exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l'impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d'anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l'exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l'acord és l'administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d'acord amb el que preveu l'art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del
Municipi.
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27. Proposta d’aprovació d’una bonificació del 100% de l’Impost de Vehicle de Tracció
Mecànica per vehicle de més de 30 anys al/a la Sr./Sra. J.M.J.R. (exp. 2602/2017).-Es dóna
compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisendat i Gestió Tributària de dia
27/05/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. M.V.M. en representació de J.M.J.R., enregistrada en
aquest Ajuntament el dia 17/03/2017 i amb registre d’entrada núm. 004384, demanant exempció o
bonificació de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l'aplicació de l'exempció o la
bonificació fiscal en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l'exempció:

2017/002602
J.M.J.R.
MU-3557-AW
TOYOTA LAND CRUISER
BONIFICACIÓ 100% PER MÉS DE 30 ANYS
17-03-17
2017

Vista la normativa d'aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l'Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost de Vehicles
de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 24.05.2017 i prèvia fiscalització interna de l'activitat
econòmica financera que correspongui per part d'intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d'aplicació el benefici fiscal sol·licitat en l'Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data de
sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a que fa
al·lusió l'art. 4rt.-4 de l'Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l'aplicació en el mateix exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l'impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d'anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l'exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l'acord és l'administrativa, mitjançant
el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d'acord amb el que preveu l'art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
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28. Proposta d’aprovació d’una bonificació del 100% de l’Impost de Vehicle de Tracció
Mecànica per vehicle de més de 30 anys al/a la Sr./Sra. FJLV. (exp. 2785/2017).-Es dóna
compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisendat i Gestió Tributària de dia
27/05/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. F.J.L.V., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
23/03/2017 i amb registre d’entrada núm. 004802, demanant exempció o bonificació de l'Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l'aplicació de l'exempció o la
bonificació fiscal en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l'exempció:

2017/002785
F.J.L.V.
H-0625-BBF
SEAT 1500
BONIFICACIÓ 100% PER MÉS DE 30 ANYS
23-03-17
2017

Vista la normativa d'aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l'Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost de Vehicles
de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 24.05.2017 i prèvia fiscalització interna de l'activitat
econòmica financera que correspongui per part d'intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d'aplicació el benefici fiscal sol·licitat en l'Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data de
sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a que fa
al·lusió l'art. 4rt.-4 de l'Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l'aplicació en el mateix exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l'impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d'anar destinat per ús exclusiu
del titular. Es perdrà el dret a l'exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid no es
troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l'acord és l'administrativa, mitjançant
el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d'acord amb el que preveu l'art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
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29. Proposta d’aprovació d’una bonificació del 100% de l’Impost de Vehicle de Tracció
Mecànica per vehicle de més de 30 anys a Autos Magon SL. (exp. 2849/2017)-Es dóna
compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisendat i Gestió Tributària de dia
30/05/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pelr /la Sr./Sra. AUTOS MAGON SL, enregistrada en aquest
Ajuntament el dia 23/03/2017 i amb registre d’entrada núm. 004819, demanant exempció o
bonificació de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l'aplicació de l'exempció o la
bonificació fiscal en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l'exempció:

2017/002849
AUTOS MAGON, SL
SO-4485-C
FORD FIESTA
BONIFICACIÓ 100% PER MÉS DE 30 ANYS
23-03-17
2017

Vista la normativa d'aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l'Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost de Vehicles
de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 24.05.2017 i prèvia fiscalització interna de l'activitat
econòmica financera que correspongui per part d'intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d'aplicació el benefici fiscal sol·licitat en l'Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data de
sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a que fa
al·lusió l'art. 4rt.-4 de l'Ordenança Fiscal núm. 3, que preveu l'aplicació en el mateix exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l'impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d'anar destinat per ús exclusiu
del titular. Es perdrà el dret a l'exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid no es
troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l'acord és l'administrativa, mitjançant
el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d'acord amb el que preveu l'art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
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30. Proposta d’aprovació d’una bonificació del 100% de l’Impost de Vehicle de Tracció
Mecànica per vehicle de més de 30 anys al/a la Sr./Sra. SCM. (exp. 3122/2017).-Es dóna
compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisendat i Gestió Tributària de dia
31/05/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. S.C.M., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
31/03/2017 i amb registre d’entrada núm. 005301, demanant exempció o bonificació de l' Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l'aplicació de l'exempció o la
bonificació fiscal en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l'exempció:

2017/003122
S.C.M.
B-746604 I B-244982
CITROEN DYNAM I SEAT 600
BONIFICACIÓ 100% PER MÉS DE 30 ANYS
31-03-17
2017

Vista la normativa d'aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l'Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost de Vehicles
de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 24.05.2017 i prèvia fiscalització interna de l'activitat
econòmica financera que correspongui per part d'intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d'aplicació el benefici fiscal sol·licitat en l'Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data de
sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a que fa
al·lusió l'art. 4t.-4 de l'Ordenança Fiscal núm. 3, que preveu l'aplicació en el mateix exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l'impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d'anar destinat per ús exclusiu
del titular. Es perdrà el dret a l'exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid no es
troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l'acord és l'administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d'acord amb el que preveu l'art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5
de març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
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31. Proposta d’aprovació d’una bonificació del 100% de l’Impost de Vehicle de Tracció
Mecànica per vehicle de més de 30 anys al/a la Sr./Sra. MGT. (exp. 3775/2017).-Es dóna
compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisendat i Gestió Tributària de dia
01/06/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. M.G.T., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
19/04/2017 i amb registre d’entrada núm. 006501, demanant exempció o bonificació de l'Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l'aplicació de l'exempció o la
bonificació fiscal en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l'exempció:

2017/003775
M.G.T.
IB-1186-O
VESPA 125
BONIFICACIÓ 100% PER MÉS DE 30 ANYS
19-04-17
2017

Vista la normativa d'aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l'Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost de Vehicles
de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 24.05.2017 i prèvia fiscalització interna de l'activitat
econòmica financera que correspongui per part d'intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d'aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la
data de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i
condicions a que fa al·lusió l'art. 4rt.-4 de l'Ordenança Fiscal núm. 3, que preveu l'aplicació en el
mateix exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l'impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d'anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l'exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l'acord és l'administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d'acord amb el que preveu l'art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5
de març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
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32. Proposta d’aprovació d’una bonificació del 100% de l’Impost de Vehicle de Tracció
Mecànica per vehicle de més de 30 anys al/a la Sr./Sra. ANH. (exp. 3778/2017).- Es dóna
compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisendat i Gestió Tributària de dia
01/06/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. A.N.H., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
19/04/2017 i amb registre d’entrada núm. 006500, demanant exempció o bonificació de l'Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l'aplicació de l'exempció o la
bonificació fiscal en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la
següent:
Número expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l'exempció:

2017/003778
A.N.H.
GI-9667-K
VESPA 125
BONIFICACIÓ 100% PER MÉS DE 30 ANYS
19-04-17
2017

Vista la normativa d'aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l'Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 24.05.2017 i prèvia fiscalització interna de
l'activitat econòmica financera que correspongui per part d'intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d'aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la
data de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i
condicions a que fa al·lusió l'art. 4t.-4 de l'Ordenança Fiscal núm. 3, que preveu l'aplicació en el
mateix exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l'impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d'anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l'exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l'acord és l'administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d'acord amb el que preveu l'art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5
de març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
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33. Proposta d’aprovació d’una bonificació del 100% de l’Impost de Vehicle de Tracció
Mecànica per vehicle de més de 30 anys al/a la Sr./Sra. PFG. (exp. 3936/2017).-Es dóna
compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisendat i Gestió Tributària de dia
01/06/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. P.F.G., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
21/04/2017 i amb registre d’entrada núm. 006736, demanant exempció o bonificació de l'Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l'aplicació de l'exempció o la
bonificació fiscal en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l'exempció:

2017/003936
P.F.G.
IB-8218-AG
VESPA IRIS
BONIFICACIÓ 100% PER MÉS DE 30 ANYS
21-04-17
2017

Vista la normativa d'aplicació: R.D.L. 2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l'Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost de Vehicles
de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 24.05.2017 i prèvia fiscalització interna de l'activitat
econòmica financera que correspongui per part d'intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d'aplicació el benefici fiscal sol·licitat en l'Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data de
sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a que fa
al·lusió l'art. 4rt.-4 de l'Ordenança Fiscal núm. 3, que preveu l'aplicació en el mateix exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l'impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d'anar destinat per ús exclusiu
del titular. Es perdrà el dret a l'exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid no es
troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l'acord és l'administrativa, mitjançant
el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d'acord amb el que preveu l'art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
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34. Proposta d’aprovació del padró de clavegueram del mes de maig 2017 corresponent a les
urbanitzacions Pol. I i II de Cala en Blanes, pol. I de Torre del Ram i Calespiques. (exp.
6048/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisendat i Gestió
Tributària de dia 10/07/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació del padró de clavegueram de MAIG del 2017, corresponent a les
urbanitzacions pol. I i II de cala en Blanes, polígon I de Torre del Ram i a la urbanització de
Calespiques.
Vist el padró de servei de clavegueram de les urbs. pol. I i II de cala en Blanes, polígon I de Torre del
Ram i a la urbanització de Calespiques., presentat per l'empresa SERV. AGUAS CALA'N BLANES
en data 12.06.17, registre d'entrada núm. 9600, confeccionat per la pròpia empresa, per import de
14.162,79 €.
Per tot l'exposat qui subscriu,
PROPOSA:
L'aprovació de l'esmentat padró.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
35. Proposta d’aprovació del padró de clavegueram del mes de maig 2017 corresponent a la
urbanització de Son Xoriguer. (exp. 6047/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor
delegat del Servei d’Hisendat i Gestió Tributària de dia 10/07/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació del padró de clavegueram de MAIG del 2017, corresponent a la
urbanització de Son Xoriguer.
Vist el padró de servei de clavegueram de la urbanització de Son Xoriguer, presentat per
l'empresa SERV. AGUAS-SON XORIGUER en data 12.06.17, registre d'entrada núm. 9599
confeccionat per la pròpia empresa, per import de 11.276,71 €.
Per tot l'exposat qui subscriu,
PROPOSA:
L'aprovació de l'esmentat padró.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
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36. Proposta d’aprovació del padró de clavegueram del mes de juny 2017 corresponent a les
urbanitzacions Pol. I i II de Cala en Blanes, pol. I de Torre del Ram i Calespiques. (exp.
6955/2017)-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisendat i Gestió
Tributària de dia 12/07/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació del padró de clavegueram de JUNY del 2017, corresponent a les
urbanitzacions pol. I i II de cala en Blanes, polígon I de Torre del Ram i a la urbanització de
Calespiques.
Vist el padró de servei de clavegueram de les urbs. pol. I i II de cala en Blanes, polígon I de
Torre del Ram i a la urbanització de Calespiques., presentat per l'empresa SERV.AGUAS
CALA'N BLANES en data 10.07.17, registre d'entrada núm. 11290, confeccionat per la pròpia
empresa, per import de 22.090.08 €.
Per tot l'exposat qui subscriu,
PROPOSA:
L'aprovació de l'esmentat padró.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
37. Proposta d’aprovació del padró de clavegueram de mes de juny 2017 corresponent a la
urbanització de Son Xoriguer. (exp. 6956/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor
delegat del Servei d’Hisendat i Gestió Tributària de dia 12/07/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació del padró de clavegueram de JUNY del 2017, corresponent a la
urbanització de Son Xoriguer.
Vist el padró de servei de clavegueram de la urbanització de Son Xoriguer, presentat per
l'empresa SERV. AGUAS-SON XORIGUER en data 10.07.17, registre d'entrada núm. 11287,
confeccionat per la pròpia empresa, per import de 17.024,45 €.
Per tot l'exposat qui subscriu,
PROPOSA:
L'aprovació de l'esmentat padró.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
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38. Proposta d’aprovació del padró d’aigua, clavegueram i cànon de sanejament del mes de
juny del 2017 corresponent a la urbanització Serpentona i aprovació de càrrec 110/2017.
(exp. 6938/2017)-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisendat i Gestió
Tributària de dia 10/07/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació del padró de subministrament d’aigua potable, servei de clavegueram i
cànon de sanejament del sector Serpentona, JUNY de 2017.
INFORME: Vist l’informe emès pel Cap de Rendes i Exaccions de data 10/07/2017 relatiu a la
proposta tècnica d’aprovar el padró de subministrament d’aigua potable, servei de clavegueram i
cànon de sanejament del sector Serpentona, JUNY de 2017, confeccionat pel Servei d’Aigües de
l’Ajuntament de Ciutadella, i que importa la quantitat total de 37.010,60 €, essent el detall per
conceptes, el següent:
- IVA 10%..................................................................................... 1.694,96 €
- IVA 21% ................................................................................... 15,31 €
- MANTENIMENT ........................................................................ 72,43 €
- SUBMIN. AIGUA .....................................................................16.949,61 €
- CLAVEGUERAM .......................................................................3.969,31 €
- CÀNON SANEJAMENT ..........................................................14.308,98 €
Vist que l’administració competent per gestionar el tribut que ens ocupa és l’Ajuntament, en virtut del
que preveu la Llei de Bases de Règim Local i el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Vist el Decret d’Alcaldia a través del que es deleguen en la Junta de Govern les competències en
matèria d’Hisendes Locals, qui subscriu,
PROPOSA:
a) Aprovar el padró de subministrament d’aigua potable, servei de clavegueram i cànon de
sanejament del sector Serpentona, JUNY de 2017, per import de 37.010,60 €.
b) Aprovar el càrrec 110/2017 de valors a l’empresa col·laboradora de Recaptació.
c) Fixar com a període de pagament voluntari del referit padró el període comprès entre el dia
31/07/2017 i el dia 02/10/2017.
d) Inserir al BOIB i en el taulell municipal d’edictes la publicació del present acord.
e) Notificar l’acord que s’adopti a l’empresa col·laboradora de recaptació REGESTRIL, S.L.
No obstant, la Junta de Govern, amb el seu superior criteri, resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
39. Proposta de rectificació de la liquidació de parquímetres corresponent al període del
01.04.17 al 31.04.17, aprovada per Junta de Govern de data 24.05.17. (exp. 4669/2017).-Es
dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisendat i Gestió Tributària de dia
12/07/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Rectificació liquidació d'ingressos derivada de la taxa per a l'estacionament de
vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals, sota control de l'horari regulat per
parquímetres aprovada per Junta de Govern de data 24.05.17.
Atès que s'ha detectat un error en la liquidació presentada en data 08.05.17 pel període del
01.04.17 al 31.04.17, i aprovada per la Junta de Govern de data 24.05.17, punt 8. Vist l'informe
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emès pel coordinador municipal de parquímetres de data 10.07.17 en el que corregeix l'esmentada
liquidació.
Atès que la nova liquidació presentada pel coordinador municipal de parquímetres referida a
l'aplicació de la taxa per a l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies
públiques municipals, sota control de l'horari regulat per parquímetres relativa al període
comprès entre els dies 01.04.17 al 31.04.17 es per un import total de 27.108,29 € dels quals
21,83 € corresponent a despeses bancàries i 1.634,00 € corresponen al pagament del 50% de
l'import total de l'esmentat període d'anul·lacions de denúncies de conformitat amb el contracte
adjudicat i 25.452,46 € corresponen al total d'ingressos nets per l'Ajuntament.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER: Aprovar la liquidació presentada pel coordinador municipal de parquímetres de data
08.05.17 pel període comprès entre els dies 01.04.17 al 31.04.17 per un import total de
27.108,29 € dels quals 21,83 € corresponent a despeses bancàries i 1.634,00 € corresponen al
pagament del 50% de l'import total de l'esmentat període d'anul·lacions de denúncies de
conformitat amb el contracte adjudicat i 25.452,46 € corresponen al total d'ingressos nets per
l'Ajuntament.
SEGON: Abonar a l'empresa concessionària l'import de 1.634,00 € corresponents al 50% de
l'import total de l'esmentat període d'anul·lacions de denúncies de conformitat amb el contracte
adjudicat.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
40. Proposta d’aprovació de l’1,5% ocupació del sòl, vol i subsòl del 1r trimestre del 2017,
presentada per Orange Espagne SAU. (exp. 4163/2017).-Es dóna compte d’una proposta del
regidor delegat del Servei d’Hisendat i Gestió Tributària de dia 10/07/2017, que literalment copiada,
diu:
ASSUMPTE: Aprovació liquidació formulada per ORANGE ESPAGNE SAU relativa a la
declaració a efectes de la taxa d’ocupació del vol, sol i subsòl del 1r trimestre de 2017
Vist l’escrit remes per l’empresa ORANGE ESPAGNE SAU, amb CIF A82009812 en relació a
la liquidació d’ingressos bruts obtinguts en el terme municipal durant el 1r trimestre de
l’exercici 2017, a efectes d’obtenir l’1,5%, en el que es valora l’ocupació del subsòl de la via
pública, la qual ascendeix a un total de 925,49 €.
Per tot l’exposat qui subscriu,
PROPOSA:
L’aprovació de la liquidació esmentada per import de 925,49 €
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.

49

WEB - ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 19.07.2017

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
41. Proposta d’aprovació dels càrrecs comptables 102/2017 i 103/2017 de la prestació de
serveis funeraris i cementiris municipals. (exp. 7086/2017).-Es dóna compte d’una proposta del
regidor delegat del Servei d’Hisendat i Gestió Tributària de dia 13/07/2017, que literalment copiada,
diu:
ASSUMPTE: Aprovació càrrecs 102/2017 i 103/2017 d’ingressos derivats de la prestació de serveis
funeraris i cementiris municipals.
INFORME: Vist l’informe emès pel Cap de Rendes i Exaccions de data 04/07/2017 relatiu a la
proposta tècnica d’aprovar els càrrecs 102/2017 i 103/2017 d’ingressos derivats de la prestació de
serveis funeraris i cementiris municipals, confeccionada pel departament de Sanitat de l’Ajuntament
de Ciutadella, i que importa la quantitat total de 6.432,49 €, essent el detall per conceptes, el
següent:
- LIQUIDACIÓ TAXES SERVEIS FUNERARIS - CÀRREC 102/2017 ...... 6.054,15 €
- LIQUIDACIÓ TAXES SERVEIS FUNERARIS - CÀRREC 103/2017 ...... 378,34 €
Vist que l’administració competent per gestionar el tribut que ens ocupa és l’Ajuntament, en virtut del
que preveu la Llei de Bases de Règim Local i el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Vist el Decret d’Alcaldia a través del que es deleguen en la Junta de Govern les competències en
matèria d’Hisendes Locals, qui subscriu,
PROPOSA:
a) Aprovar els càrrecs 102/2017 i 103/2017 d’ingressos derivats de la prestació de serveis funeraris i
cementiris municipals per import de 6.432,49 €.
b) Notificar a REGESTRIL, S.L. l’acord adoptat.
No obstant, la Junta de Govern, amb el seu superior criteri, resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
42. Proposta d’aprovació dels rebuts de denúncies i multes per infraccions de trànsit i
aprovació del càrrec 104/2017. (exp. 7038/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor
delegat del Servei d’Hisendat i Gestió Tributària de dia 12/07/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació de la relació de rebuts de denúncies per infraccions de trànsit del mes de
maig/juny del 2017.
INFORME: Vist l’informe emès pel Cap de Rendes i Exaccions de data 30/06/2017 relatiu a la
proposta tècnica d’aprovar la relació de rebuts de denúncies per infraccions de trànsit del mes de
maig/juny del 2017, confeccionada pel departament de Policia Local de l’Ajuntament de Ciutadella, i
que importa la quantitat total de 17.405,00 €, essent el detall per conceptes, el següent:
- REBUTS DE DENÚNCIES...................................................... 17.405,00 €
Vist que l’administració competent per gestionar el tribut que ens ocupa és l’Ajuntament, en virtut del
que preveu la Llei de Bases de Règim Local i el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Vist el Decret d’Alcaldia a través del que es deleguen en la Junta de Govern les competències en
matèria d’Hisendes Locals, qui subscriu,
50

WEB - ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 19.07.2017

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

PROPOSA:
a) Aprovar la relació de rebuts de denúncies per infraccions de trànsit del mes de maig/juny del
2017, per import de 17.405,00 €.
b) Aprovar el càrrec 104/2017 de valors a l’empresa col·laboradora de Recaptació.
c) Notificar de forma reglamentària les liquidacions practicades, atorgant el termini voluntari de
pagament i la via procedent per, en el seu cas, presentar la impugnació.
No obstant, la Junta de Govern, amb el seu superior criteri, resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
43. Proposta d’aprovació de la relació de rebuts per ocupació a mercat i mercadets, lloguer de
finques i locals diversos de propietat municipal del mes de maig del 2017 i aprovació del
càrrec 108/2017. (exp. 7046/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei
d’Hisendat i Gestió Tributària de dia 13/07/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació de la relació de rebuts que corresponen a ingressos de liquidació periòdica
mensual que inclou taxes per ocupació en el mercat i mercadets, lloguers de finques i locals
diversos propietat municipal, etc., MAIG del 2017.
INFORME: Vist l’informe emès pel Cap de Rendes i Exaccions de data 03/07/2017 relatiu a la
proposta tècnica d’aprovar la relació de rebuts que corresponen a ingressos de liquidació periòdica
mensual que inclou taxes per ocupació en el mercat i mercadets, lloguers de finques i locals
diversos propietat municipal, etc., MAIG del 2017, confeccionada pel departament de Rendes i
Exaccions de l’Ajuntament de Ciutadella, i que importa la quantitat total de 5.463,29 €, essent el
detall per conceptes, el següent:
- REBUTS DIVERSOS ................................................................ 5.463,29 €
Vist que l’administració competent per gestionar el tribut que ens ocupa és l’Ajuntament, en virtut del
que preveu la Llei de Bases de Règim Local i el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Vist el Decret d’Alcaldia a través del que es deleguen en la Junta de Govern les competències en
matèria d’Hisendes Locals, qui subscriu,
PROPOSA:
a) Aprovar la relació de rebuts que corresponen a ingressos de liquidació periòdica mensual que
inclou taxes per ocupació en el mercat i mercadets, lloguers de finques i locals diversos propietat
municipal, etc., MAIG del 2017, per import de 5.463,29 €.
b) Aprovar el càrrec 108/2017 de valors a l’empresa col·laboradora de Recaptació.
c) Notificar l’acord que s’adopti a l’empresa col·laboradora de recaptació REGESTRIL, S.L.
No obstant, la Junta de Govern, amb el seu superior criteri, resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
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44. Proposta d’aprovació de la relació de rebuts per ocupació a mercat i mercadets, lloguer de
finques i locals diversos de propietat municipal del mes de juny del 2017 i aprovació del
càrrec 112/2017. (exp. 7091/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei
d’Hisendat i Gestió Tributària de dia 13/07/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació de la relació de rebuts que corresponen a ingressos de liquidació
periòdica mensual que inclou taxes per ocupació en el mercat i mercadets, lloguers de finques i
locals diversos de propietat municipal, etc. JUNY del 2017.
INFORME: Vist l’informe emès pel Cap de Rendes i Exaccions de data 11/07/2017 relatiu a la
proposta tècnica d’aprovar la relació de rebuts que corresponen a ingressos de liquidació
periòdica mensual que inclou taxes per ocupació en el mercat i mercadets, lloguers de finques i
locals diversos de propietat municipal, etc. JUNY del 2017, confeccionada pel departament de
Rendes i Exaccions de l’Ajuntament de Ciutadella, i que importa la quantitat total de 9.306,65 €,
essent el detall per conceptes, el següent:
- REBUTS DIVERSOS ................................................................ 9.306,65 €
Vist que l’administració competent per gestionar el tribut que ens ocupa és l’Ajuntament, en virtut
del que preveu la Llei de Bases de Règim Local i el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Vist el Decret d’Alcaldia a través del que es deleguen en la Junta de Govern les competències en
matèria d’Hisendes Locals, qui subscriu,
PROPOSA:
a) Aprovar la relació de rebuts que corresponen a ingressos de liquidació periòdica mensual que
inclou taxes per ocupació en el mercat i mercadets, lloguers de finques i locals diversos de
propietat municipal, etc. JUNY del 2017, per import de 9.306,65 €.
b) Aprovar el càrrec 112/2017 de valors a l’empresa col·laboradora de Recaptació.
c) Notificar l’acord que s’adopti a l’empresa col·laboradora de recaptació REGESTRIL, S.L.
No obstant, la Junta de Govern, amb el seu superior criteri, resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
45. Proposta d’aprovació de la relació de rebuts d’ingrés directe del mes de juny del 2017 (1a
quinzena) i aprovació del càrrec 107/17. (exp. 7033/2017).-Es dóna compte d’una proposta del
regidor delegat del Servei d’Hisendat i Gestió Tributària de dia 13/07/2017, que literalment copiada,
diu:
ASSUMPTE: Aprovació de la relació de rebuts per ingrés directe emesos dins del mes de juny 2017
(1a quinzena) pels conceptes d'altes vehicles, comptadors d’aigua, plaques gual, llicències d'obres,
etc.
INFORME: Vist l’informe emès pel Cap de Rendes i Exaccions de data 30/06/2017 relatiu a la
proposta tècnica d’aprovar la relació de rebuts per ingrés directe emesos dins del mes de juny 2017
(1a quinzena) pels conceptes d'altes vehicles, comptadors d’aigua, plaques gual, llicències d'obres,
etc. confeccionada pel departament de Rendes i Exaccions de l’Ajuntament de Ciutadella, i que
importa la quantitat total de 117.853,65 €, essent el detall per conceptes, el següent:
- JUNY 2017 (1a QUINZENA).................................................. 117.853,65 €
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Vist que l’administració competent per gestionar el tribut que ens ocupa és l’Ajuntament, en virtut del
que preveu la Llei de Bases de Règim Local i el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Vist el Decret d’Alcaldia a través del que es deleguen en la Junta de Govern les competències en
matèria d’Hisendes Locals, qui subscriu,
PROPOSA:
a) Aprovar la relació de rebuts per ingrés directe emesos dins del mes de juny 2017 (1a quinzena)
pels conceptes d'altes vehicles, comptadors d’aigua, plaques gual, llicències d'obres, etc. per import
de 117.853,65 €.
b) Aprovar el càrrec 107/2017 de valors a l’empresa col·laboradora de Recaptació.
c) Notificar l’acord que s’adopti a l’empresa col·laboradora de recaptació REGESTRIL, S.L.
No obstant, la Junta de Govern, amb el seu superior criteri, resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
46. Proposta d’aprovació de les liquidacions pels serveis prestats a l'escorxador municipal el
mes de maig del 2017 i aprovació del càrrec 113/2017. (exp. 7107/2017).-Es dóna compte
d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisendat i Gestió Tributària de dia 13/07/2017, que
literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació de la relació de liquidacions pels serveis prestats a l’Escorxador Municipal
durant el mes de maig del 2017.
INFORME: Vist l’informe emès pel Cap de Rendes i Exaccions de data 12/07/2017 relatiu a la
proposta tècnica d’aprovar la relació de liquidacions pels serveis prestats a l’Escorxador Municipal
durant el mes de maig del 2017, confeccionada pel departament de Sanitat de l’Ajuntament de
Ciutadella, i que importa la quantitat total de 35.590,46 €, essent el detall per conceptes, el següent:
- SERVEIS ESCORXADOR ...................................................... 29.413,59 €
- IVA 21% .................................................................................. 6.176,87 €
Vist que l’administració competent per gestionar el tribut que ens ocupa és l’Ajuntament, en virtut del
que preveu la Llei de Bases de Règim Local i el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Vist el Decret d’Alcaldia a través del que es deleguen en la Junta de Govern les competències en
matèria d’Hisendes Locals, qui subscriu,
PROPOSA:
a) Aprovar la relació de liquidacions pels serveis prestats a l’Escorxador Municipal durant el mes de
maig del 2017, per import de 35.590,46 €.
b) Aprovar el càrrec 113/2017 de valors a l’empresa col·laboradora de Recaptació.
c) Notificar l’acord que s’adopti a l’empresa col·laboradora de recaptació REGESTRIL, S.L.
No obstant, la Junta de Govern, amb el seu superior criteri, resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
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47. Proposta d’aprovació de la devolució de la fiança dipositada com a garantia definitiva en
les obres del projecte de rehabilitació del mercat del Peix i Carnisseries de Ciutadella. (exp.
4847/2016)-Es dona compte de l’informe emès per la Secretària de dia 17/07/2017 sobre el tema
de referència, en el qual es proposa a la Junta de Govern el següent:
Primer. Retornar la garantia definitiva dipositada per l'empresa M POLO SL mitjançant aval per
import de 6.548,82 €, dipositat per respondre per la correcta execució del contracte corresponent
al Projecte de Rehabilitació del mercat del país i carnisseries de Ciutadella.
Segon. Notificar aquest acord a l'empresa interessada per al seu coneixement i als efectes
oportuns»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta
48. Proposta d’adjudicació del contracte menor de subministrament de nou botelles de clor
gas pel tractament d’aigua potable en el Caragoli, a l’empresa Sociedad Española de
Carburos Metalicos SA. (exp. 6370/2017).-Es dóna compte d’una proposta de la regidora
delegada del Servei d’Aigües de dia 12/07/2017, que literalment copiada, diu:
Assumpte: Contracte menor de subministrament
Es necessari adquirir clor gas pel tractament de l’aigua potable es caragolí. Per a l’adquisició de l
´esmentat clor s´ha sol·licitat pressupost a SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METALICOS
SA. El pressupost presentat ha estat el següent:
9 ut. 62446 X83S carga gas 100K a 536,72 €

4830,48 €

9 ut. Portes a 67,59 €/ut

608,31 €

9 ut. Seguretat i medi ambient a 1,20 €/ut

10,80 €

Subtotal

5449,59 €

IVA 21%

1144,41 €

Total 6.594,00 €
Atès que s’ha sol·licitat oferta a la següent empresa: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS
METALICOS SA (A08015646).
Atès que s'ha presentat la següent oferta:
1.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METALICOS SA, per un import total de 6.594,00 €
(5.449,59 + 21% d’IVA).
Atès que, d'acord amb l'informe tècnic municipal, la proposta presentada per SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE CARBUROS METALICOS SA, per un import de 6.594,00 €, resulta ser la proposta
més avantatjosa, pels següents motius:
- Ser considerar el preu ofertat ajustat
Atès l’apartat 3 de l’article 138 del TRLCSP, que assenyala que els contractes menors es podran
adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació
professional necessària per realitzar la prestació, complint amb les normes fixades en l’article 111 de
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la mateixa llei; considerant-se contractes menors aquells amb import inferior a 50.000 euros, IVA
exclòs, quan es tracti de contractes d'obres i amb import inferior a 18.000 euros, IVA exclòs, en la
resta de contractes.
Atès que, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia núm. 161 del 2015, les competències resolutives en
matèria de contractacions i concessions d'import superior a 4.000 euros estan delegades a la Junta
de Govern.
Per tot l’exposat, qui subscriu, vist l'informe favorable a l'autorització de la despesa emès per la
Interventora en data 07/07/2017
PROPOSA:
Primer.- Adjudicar el contracte menor de subministrament a l'empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CARBUROS METALICOS SA (A08015646), per un import total de 6.594,00 € IVA (21%) inclòs,
segons l’oferta presentada i que consta a l’expedient; sense possibilitat de pròrroga ni de revisió de
preus.
Segon.- El pagament s'efectuarà en el termini que legalment resulti aplicable prèvia presentació de
la corresponent factura en el Registre de factures de l'Ajuntament, d'acord amb l'assenyalat a la Llei
25/2013, de 27 de desembre, de factura electrònica i creació del Registre comptable de factures en
el sector públic.
Tercer.- Notificar la present resolució als interessats, als efectes que corresponguin i amb indicació
dels recursos pertinents.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei d’Aigües.
49. Proposta d’aprovació de l’aplicació de l’augment de l’1% als conceptes retributius dels
empleats públics municipals de conformitat amb els PGE per a l’any 2017, amb efectes des
de l’1 de gener de 2017. (exp. 6798/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del
Servei de Recursos Humans de dia 17/07/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: APLICAR L'AUGMENT DE L’1% ALS CONCEPTES RETRIBUTIUS DELS
EMPLEATS PÚBLICS MUNICIPALS
Vist l'informe emès per la tècnica superior de Recursos Humans, amb data 12/07/2017, que copiat
literalment diu:
"Resulta que el passat dia 29 de juny de 2017 ha entrat en vigor la nova Llei 3/2017, de 27 de
juny, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2017 (en endavant LPGE 2017).
En el capítol I del títol III de l’esmentada llei s’hi preveuen les regles bàsiques en matèria de
despeses de personal al servei del sector públic.
L’art. 18.Dos de l’esmentada LPGE 2017 diu que: «En el año 2017, las retribuciones del
personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior
al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de
homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de
personal como a la antigüedad del mismo.»
Així mateix, l’apartat «Cuatro» del mateix art. 18 LPGE 2017 determina que: «La masa salarial
del personal laboral, que se incrementará en el porcentaje máximo previsto en el apartado
dos de este artículo, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y
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extrasalariales y los gastos de acción social devengados por dicho personal en el año anterior,
en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación.
Se exceptúan, en todo caso:
• a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
• b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
• c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
• d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.
A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios,
complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad
es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales de los
trabajadores.
Estos gastos de acción social, en términos globales, no podrán experimentar ningún
incremento en 2017 respecto a los del año 2016.»
De la mateixa manera, a l’apartat «Cinco» de l’esmentat art. 18 LPGE 2017 s’explicita -així i com
es fa anualment- les retribucions bàsiques anuals (sou i triennis) i pagues extraordinàries del
personal funcionari atenent al grup o sugrup de titulació al qual pertanyen.
Vist que el pressupost municipal per a l’exercici del 2017, en previsió de l’aprovació de la
legislació pressupostària anual estatal, ja va preveure la possibilitat d’aplicar l’1% d’increment en
els conceptes retributius dels empleats públics municipals.
I tot açò sens perjudici del necessari i preceptiu informe corresponent que s’ha d’emetre per part
de l’òrgan interventor municipal, qui subscriu considera que rere aquest informe i sempre i quan
aquest sigui positiu, procedeix que el regidor delegat en matèria de recursos humans adopti la
següent proposta per a sotmetre a Junta de Govern:
PRIMER.- Acordar aplicar les retribucions bàsiques (sou i triennis) i l’import de les pagues
extraordinàries previstes a la LPGE 2017 per al personal funcionari per a l’exercici 2017, d’acord
amb el seu grup/subgrup de titulació, amb efectes des de l’1 de gener de 2017.
SEGON.- Acordar aplicar un increment retributiu de l’1% a les següents retribucions
complementàries del personal funcionari: complement de destinació, complement específic i
complement de productivitat, amb efectes des de l’1 de gener de 2017.
TERCER.- Acordar aplicar un increment retributiu de l’1% a les retribucions bàsiques i als
següents complements salarials del personal laboral: complement d’antiguitat; de càrrec o funció;
complement per residència; complement per treballs tòxics, perillosos o excepcionalment
penosos; complement per torns; complement per nocturnitat i gratificacions extraordinàries
(pagues extraordinàries), amb efectes des de l’1 de gener de 2017.
QUART.- Acordar aplicar un increment retributiu de l’1% del complement per la realització de
serveis extraordinaris del personal funcionari i del complement per hores extraordinàries del
personal laboral amb efectes des de l’aprovació d’aquest acord.
CINQUÈ.- Acordar no incrementar els imports corresponents a les mesures d’acció social (ajuts),
atès que LPGE 2017 no permet, en termes globals, aplicar cap increment a les despeses d’acció
social."
Vist l'informe de la interventora municipal, de dia 17/07/2017, on entre d'altres coses diu que una
volta analitzada l'evolució del capítol 1 del pressupost de 2017, es considera que l'execució del
mateix permet l'aplicació d'aquest 1% d'increment sense incòrrer en més despesa de la prevista
inicialment al capítol.
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Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER: Acordar aplicar les retribucions bàsiques (sou i triennis) i l’import de les pagues
extraordinàries previstes a la LPGE 2017 per al personal funcionari per a l’exercici 2017, d’acord
amb el seu grup/subgrup de titulació, amb efectes des de l’1 de gener de 2017.
SEGON: Acordar aplicar un increment retributiu de l’1% a les següents retribucions
complementàries del personal funcionari: complement de destinació, complement específic i
complement de productivitat, amb efectes des de l’1 de gener de 2017.
TERCER: Acordar aplicar un increment retributiu de l’1% a les retribucions bàsiques i als següents
complements salarials del personal laboral: complement d’antiguitat; de càrrec o funció;
complement per residència; complement per treballs tòxics, perillosos o excepcionalment
penosos; complement per torns; complement per nocturnitat i gratificacions extraordinàries
(pagues extraordinàries), amb efectes des de l’1 de gener de 2017.
QUART: Acordar aplicar un increment retributiu de l’1% del complement per la realització de
serveis extraordinaris del personal funcionari i del complement per hores extraordinàries del
personal laboral amb efectes des de l’aprovació d’aquest acord.
CINQUÈ: Acordar no incrementar els imports corresponents a les mesures d’acció social (ajuts),
atès que LPGE 2017 no permet, en termes globals, aplicar cap increment a les despeses d’acció
social.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
50. Proposta d’aprovació de la liquidació de vacances no gaudides per part del/la treballador/a
familiar el/la Sr./Sra. C.O.V. (exp. 6763/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat
del Servei de Recursos Humans de dia 17/07/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: LIQUIDACIÓ DE VACANCES
TREBALLADORA FAMILIAR C.O.V.

NO

GAUDIDES

PER

PART

DE

LA

Vist l'informe emès per la tècnica superior de Recursos Humans, amb data 12/07/2017, que copiat
literalment diu:
"Resulta que C.O.V. fou contractada, d’acord amb la resolució de l’àrea d’OiSC número 1.500, de
dia 13.06.2017, per prestar serveis com a professional del treball familiar, amb efectes des del 14
de juny de 2017, per ocupar de manera temporal un lloc de personal laboral de treball familiar, a
jornada complerta, de dilluns a divendres en substitució de la treballadora M.A.G.G., que es
trobava en situació de baixa per ILT.
El passat dia 5 de juliol de 2017 la treballadora a qui substituïa Catalina, M.A.G.G., es donà d’alta
de la situació d’incapacitat laboral, reincorporant-se al seu lloc de treball.
Atesa aquesta reincorporació sobrevinguda, resulta que C.O.V. no ha pogut exercir el seu dret a
gaudir de la part proporcional que li pertoquen de vacances anuals.
En aquest sentit, indicar que, amb caràcter general, l'art. 38 del RDL 2/2015 per mitjà del qual
s'aprovà el text refós de l'Estatut dels Treballadors, disposa que el període de vacances anuals
retribuïdes no és substituible per una compensació econòmica.
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Ara bé, l'art. 7.2 de la Directiva 2003/88/CE del Parlament Europeu i del Consell, que regula
determinats aspectes d'ordenació del temps de treball, disposa que: «El període mínim de
vacances anuals retribuïdes no podrà ser substituït per una compensació financera, excepte
en cas de conclusió de la relació laboral». En aquest sentit, el TJUE, en sentència de
10.09.2009 (assumpte C-2077/08, Vicente Pereda) declarà que: «a fi d'una protecció eficaç de la
seguretat i de la salut, el treballador normalment ha de poder gaudir d'un descans efectiu, ja que
l'art. 7.2 de la Directiva 2003/88/CE sols permet que el dret de vacances anuals retribuïdes
sigui substituït per una compensació econòmica en cas que conclogui la relació laboral»;
així i com en el cas que ens ocupa, en que C.O.V. ha conclòs la seva relació laboral degut a la
reincorporació sobrevinguda per alta mèdica de M.A.G.G.
En addició, es pot indicar arran de l’exposat, diversa és la jurisprudència espanyola que ha
admès el dret a una compensació econòmica per vacances que no s'han pogut gaudir pel
fet que la relació laboral ha finalitzat abans que el treballador hagués tingut ocasió de fer
ús d'aquest dret a un descans anual (per exemple SSTS 30.04.1996 i 25.02.2003, entre d'altres).
Llavors, resulta que C.O.V. te dret a ser compensada econòmicament per les vacances no
gaudides i que d’acord amb el temps treballat per part de C.O.V. Segons quadre explicatiu que
s’adjunta a l’expedient administratiu corresponent, li correspon a Catalina el gaudi de 2 dies de
vacances la qual cosa suposa que ha de percebre un import econòmic de 81,91 € que han de ser
inclosos dins la seva liquidació (quitança).
Per tot l’exposat, i sens perjudici de l’informe corresponent per part de l’òrgan d’intervenció, i de
qualsevol altre que l’autoritat competent pugui sol·licitar/fer servir, hom considera que procedeix
que l’Alcaldia adopti una resolució administrativa amb el següent contingut:
PRIMER.- Donar per resolta la relació laboral temporal de C.O.V. amb efectes de dia 5.07.2017
per raó que aquest dia és el dia en què es reincorporà la treballadora a la que substituïa,
M.A.G.G.
SEGON.- Incloure dins la quitança-liquidació de C.O.V., 81,91 euros en concepte del seu dret a
vacances que no ha pogut gaudir abans de la finalització del contracte.
TERCER.- Comunicar aquesta resolució tant a la part interessada i a la representació del
personal laboral."
Vist l'informe favorable de la interventora municipal, de dia 17/07/2017, en què diu que existeix
consignació suficient per tal de fer front a la despesa proposada.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER: Donar per resolta la relació laboral temporal de C.O.V. amb efectes de dia 5.07.2017
per raó que aquest dia és el dia en què es reincorporà la treballadora a la que substituïa,
M.A.G.G.
SEGON: Incloure dins la quitança-liquidació de C.O.V., 81,91 euros en concepte del seu dret a
vacances que no ha pogut gaudir abans de la finalització del contracte.
TERCER: Comunicar aquesta resolució tant a la part interessada i a la representació del personal
laboral.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
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51. Proposta d’abonament a la nòmina del mes de juliol del 2017 del personal laboral i
funcionari els imports corresponents en concepte d’ajuts mèdics o mesures d’acció social.
(exp. 5044/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos
Humans de dia 17/07/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: ABONAMENT AJUTS MÈDICS A LA NÒMINA DEL JULIOL 2017
Vist l'informe emès per la tècnica superior de Recursos Humans, amb data 12/07/2017, que copiat
literalment diu;
"Han arribat a l'àrea de recursos humans diverses peticions d'ajuts mèdics (factures de dentista,
d'òptica...) de personal laboral i funcionari municipal, a fi i efecte que l'Ajuntament aboni, a la
nòmina d'aquests empleats públics, els ajuts mèdics que demanen.
Al respecte, s'ha de fer referència al següent:
El Conveni col·lectiu del personal laboral municipal (BOIB nº 92, de data 01.08.2002), a l'art.
51 regula els ajuts mèdics, dient que:
«S'estableixen els ajuts mèdics que s'especifiquen a continuació:
a)- Ulleres /muntures, 6.595 pessetes. (imp. segons darrera actualització: 54,80 €)
-Vidres d'ulleres (cadascun): 6.595 pessetes. (imp. segons darrera actualització: 54,80 €)
-Lents de contacte (cadascun): 6.595 pessetes. (imp. segons darrera actualització: 54,80 €)
Temps de renovació: muntures 2 anys, vidres 1 any i lents de contacte 2 anys.
b) -Despeses d'odontologia: 32% de l'import de la factura presentada amb un màxim de 70.000
pessetes per any. (imp. segons darrera actualització: 566,85 €)
c) Audífons, 65.955 pessetes.(imp. segons darrera actualització: 547,98 €)
d) -Plantilles ortopèdiques, 32% de la factura.
-Calçat ortopèdic, 32% de la factura.
-Pròtesis, 32% de la factura.
-Vehicle d'invàlid (segons grau de necessitat), 32% de la factura.
Temps de renovació:
-Plantilles (fins 14 anys), 1 any.
-Plantilles (a partir dels 14 anys), 2 anys.
-Calçat, 1 any.
-Vehicles d'invàlid, únic.
-Pròtesis, 2 anys.
Els ajuts s'abonaran sempre que es sol·licitin, s'acrediti la necessitat mitjançant l'oportuna
certificació metge i sigui presentada la corresponent factura.
e) Beneficiaris dels ajuts:
1. Titulars del dret.
2. Els familiars dels titulars, fins al primer grau de consanguinitat, acolliment, matrimoni o parella
de fet, que compleixin aquests requisits:
-Conviure amb el titular.
-Dependre econòmicament del titular.
-No percebre cap remuneració, ni renta patrimonial ni pensió superior al doble del salari mínim
interprofessional.
-No tenir dret, per títol diferent, a percebre assistència d'aquestes característiques de la Seguretat
Social o altres assegurances obligatòries.»
El Pacte de funcionaris municipal (aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió del 10.01.2001, i
que ha estat objecte d'algunes modificacions) regula els ajuts mèdics a l'art. 52è, dient que:
«S'estableixen els ajuts mèdics als funcionaris fixes o interins amb una antiguitat superior als 6
mesos en la plaça de propietat, que s'especifica a continuació:
a) - Ulleres /muntures, 6.595 pessetes. (imp. segons darrera actualització: 54,80 €)
-Vidres d'ulleres (cadascun): 6.595 pessetes. (imp. segons darrera actualització: 54,80 €)
-Lents de contacte (cadascun): 6.595 pessetes. (imp. segons darrera actualització: 54,80 €)
b) Despeses d'odontologia: 32% de l'import de la factura presentada amb un màxim de 70.000
pessetes. (imp. segons darrera actualització: 566,85 €)
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Temps de renovació:
-muntures, 2 anys,
-vidres amb certificat mèdic ,1 any;
-lents de contacte, 2 anys.
c) Audífons, 65.955 pessetes.(imp. segons darrera actualització: 547,98 €)
d) -Plantilles ortopèdiques, 32% de la factura.
-Calçat ortopèdic, 32% de la factura.
-Pròtesis, 32% de la factura.
-Vehicle d'invàlid (segons grau de necessitat), 32% de la factura.
Temps de renovació:
-Plantilles (fins als 14 anys), 1 any.
-Plantilles (a partir dels 14 anys), 2 anys.
-Calçat, 1 any.
-Vehicles per a persones invàlides, únic.
-Pròtesis, 2 anys.
Els ajuts s'abonaran sempre que se sol·licitin, s'acrediti la necessitat mitjançant l'oportuna
certificació mèdica i se'n presenti la corresponent factura.
L'import a abonar per aquests conceptes, dins els límits marcats, mai superarà el valor de la
factura. De les factures amb import inferior al màxim establert per aquest capítol s'abonarà el total
de la factura.
e) Beneficiaris dels ajuts:
1. Titulars del dret.
2. Els familiars dels titulars, fins al primer grau de consanguinitat, acolliment, matrimoni o parella
de fet, que compleixin els següents requisits:
-conviure amb el titulars
-dependre econòmicament del titular
-no percebre cap remuneració, ni renta patrimonial ni pensió superior al doble del salari mínim
interprofessional
-no tenir dret, per títol diferent, a percebre assistència d'aquestes caracteristiques per la Seguretat
Social o altres asseguradores obligatòries.»
Es pot indicar el següent en relació al pagament d'ajuts mèdics (o mesures d'acció social):
-Pel que respecta a l'àmbit del personal laboral, no hi ha obstacle perquè es puguin negociar
en un Conveni col·lectiu municipal ajuts mèdics o mesures d'acció social (sens perjudici de les
restriccions que hi pugui haver en matèria pressupostària, cosa que ha de ser objecte d'avaluació
per part de l'òrgan interventor). De fet, p.ex. el vigent RDL 2/2015 del T.R. de la llei de l'estatut
dels treballadors, l'art. 85è (relatiu al contingut dels convenis col·lectius) avala que: «Dins del
respecte a les lleis, els convenis col·lectius podran regular matèries d'índole econòmica, laboral,
sindical i, en general, quantes altres afectin les condicions d'ocupació i a l'àmbit de relacions dels
treballadors i les seves organitzacions representatives amb l'empresari i les associacions
empresarials...».
-I pel que fa a l'àmbit del personal funcionari, s'ha de dir que el tema del pagament a
funcionaris d'ajuts mèdics o mesures d'acció social va arribar a ser un tema controvertit, atès que
antany es va produir quantiosa jurisprudència que denegava la possibilitat que els funcionaris
poguessin percebre imports econòmics per raó d'ajuts mèdics, considerant-los millores
retributives que estaven prohibides per la legislació (d'acord amb el que és previst a l'art. 93
LRBRL sobre retribucions dels funcionaris de l'Administració local).
Ara bé, resulta que hom entén que la recent sentència del Tribunal Suprem, sala 3a, contenciosa
administrativa, de 20.12.2013 (rec. 7064/2010) deixa resolta la qüestió en proclamar la
possibilitat de negociar mesures d'acció social encara que tenguin abast econòmic, perquè
s'entén que és un concepte diferent no assimilable a les retribucions. Al RJ8è de l'esmentada
sentència es diu expressament que: «Tota mesura d'acció social, com són les previstes als arts.
27, 28, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58 i 60 de l'Acord sobre personal funcionari impugnats per
l'Advocat de l'Estat, te un cost econòmic, però açò no comporta la necessitat de considerar-les
retribucions perquè la seva raó de ser i el seu règim de meritació és molt diferent. (...) les
mesures d'acció social no són compensació del treball realitzat sinó protecció o ajuda de caràcter
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assistencial, que es generen o meriten quan es produeixen contingències que col·loquen al
beneficiari en una singular o desigual situació de necessitat (...) i hi ha una última raó gens
menyspreable: tota mesura d'acció social te un cost econòmic, com ja s'ha avançat, per la qual
cosa equiparar-la amb les retribucions comportaria buidar de contingut aquesta diferenciada
matèria negociable que assenyala la llei.»
I finalment el TS afegeix: «És cert que la falta d'una regulació més detallada del contingut
d'aquestes mesures ha suscitat dubtes sobre la identificació de les mateixes, i ha generat per açò
pronunciaments d'aquesta sala no sempre coincidents. Més la possible contradicció s'ha de
decidir per l'actual solució amb base a les raons que s'acaben d'apuntar».
Per tot l'exposat, resta clar que el Tribunal Suprem ha admès que es puguin acordar a l'àmbit
funcionarial, via Pacte de funcionaris, mesures destinades a l'acció social, com els ajuts mèdics,
perquè les mesures d'acció social són un concepte diferent no assimilable a les retribucions, que
tenen la seva raó de ser i meritació també diferents.
Per altra part, es pot indicar que la vigent Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressuposts generals de
l’Estat per a l’any 2017 (en endavant LPGE 2017) deixa clar en el capítol I del títol III (despeses
del personal al servei del sector públic), en concret a l’article 18.Cuatro diu que: «...se considera
que los gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a
las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas
necesidades consecuencia de circunstancias personales de los trabajadores. Estos gastos de
acción social, en términos globales, no podrán experimentar ningún incremento en 2017
respecto a los del año 2016». Per aquest motiu, s’han de tenir en compte les quanties
corresponents a l’exercici pressupostari del 2016.
Finalment, indicar que la relació que s'adjunta a l'expedient sobre la petició de concessió d'ajuts
mèdics de personal laboral i funcionari s'ajusta a l'establert al Conveni col·lectiu i al Pacte de
funcionaris, la qual cosa en total puja 4.961,13 €.
Per tot l'abans exposat, i sens perjudici de la necessària i prèvia fiscalització per part de l'òrgan
interventor municipal, procedeix que rere aquesta, la Junta de Govern adopti la següent resolució:
PRIMER (i únic).- Abonar a la nòmina del mes de juliol de 2017 del personal laboral i funcionari
que a l'expedient de referència es relaciona, els imports que en aquesta relació s'indiquen en
concepte d'ajuts mèdics o mesures d'acció social i que en total pugen 4.961,13 €."
Vist l'informe favorable emès per la interventora municipal amb data 17/07/2017, en què diu que
existeix consignació suficient per tal de fer front a la despesa proposada.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Abonar a la nòmina del mes de juliol de 2017 del Personal relacionat a continuació, les quantitats
que s'indiquen en concepte d'ajuts mèdics:
TITULAR

TIPUS FACTURA

J.A.G.

FRA. DENTISTA

107947

67,20 €

FRA. DENTISTA

108387

49,60 €

FRA. DENTISTA

109146

24,00 €

FRA. DENTISTA

109783

46,40 €

FRA. DENTISTA

106222

14,40 €

TOTAL

NÚM
FACTURA

IMPORT AJUT

201,60 €
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J.A.P.

FRA. DENTISTA

900

28,80 €

FRA. DENTISTA

761

28,80 €

TOTAL

57,60 €

A.A.S.

FRA. DENTISTA

513

32,00 €

M.B.C.

FRA. DENTISTA

90

22,40 €

FRA. OPTICA

170050

54,80 €

FRA. OPTICA

170050

109,60 €

FRA. DENTISTA

68

22,40 €

FRA. DENTISTA

66

22,40 €

TOTAL

231,60 €

J.A.B.M.

FRA. DENTISTA

718

14,40 €

P.B.M.

FRA. DENTISTA

10845

32,00 €

J.J.B.A.

FRA.
ORTOPEDIA

39

43,20 €

L.B.P.

FRA. DENTISTA

110459

312,00 €

FRA. DENTISTA

110134

312,00 €

FRA. DENTISTA

109910

312,00 €

TOTAL
J.M.C.C.

936,00 €

FRA. OPTICA

24362221

21,12 €

FRA. OPTICA

24362221

29,88 €

FRA. OPTICA

24362222

25,41 €

FRA. OPTICA

24362222

23,09 €

TOTAL

99,50 €

E.C.G.

FRA. DENTISTA

882

36,80 €

D.C.P.

FRA. DENTISTA

671

22,40 €

M.C.S.

FRA. OPTICA

13606

40,00 €

FRA. OPTICA

13020

32,96 €

FRA. OPTICA

24358843

45,00 €

TOTAL

117,96 €

X.C.C.

FRA. OPTICA

702

109,60 €

I.C.G.

FRA. DENTISTA

1109

78,08 €

FRA. OPTICA

24363378

109,60 €

FRA. OPTICA

24363378

50,23 €

FRA. DENTISTA

926

32,00 €

FRA. DENTISTA

1028

41,60 €

TOTAL

311,51 €
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A.C.S.

FRA. DENTISTA

109668

14,40 €

FRA. DENTISTA

109667

14,40 €

TOTAL

28,80 €

C.H.M.

FRA. DENTISTA

110230

24,00 €

J.F.V.

FRA. DENTISTA

1008

23,04 €

J.F.G.

FRA. DENTISTA

745

67,20 €

O.G.F.

FRA. DENTISTA

1261

19,84 €

FRA. DENTISTA

1164

38,40 €

TOTAL
J.G.M.

58,24 €

FRA. DENTISTA

790

18,56 €

FRA. DENTISTA

944

30,40 €

FRA. DENTISTA

680

30,40 €

FRA. DENTISTA

524

30,40 €

FRA. DENTISTA

243

14,08 €

FRA. DENTISTA

343

30,40 €

FRA. DENTISTA

156

30,40 €

TOTAL

184,64 €

T.J.C.

FRA. DENTISTA

3291

12,80 €

C.L.G.

FRA. DENTISTA

522

30,40 €

FRA. DENTISTA

493

38,40 €

TOTAL
J.M.M.

68,80 €

FRA. DENTISTA

110017

16,00 €

FRA. DENTISTA

109776

48,00 €

TOTAL

64,00 €

D.M.J.

FRA.
ORTOPEDIA

884

57,60 €

S.M.B.

FRA. OPTICA

170074

54,80 €

FRA. OPTICA

170074

109,60 €

TOTAL
A.M.G.

164,40 €

FRA. DENTISTA

976

18,56 €

FRA. DENTISTA

1174

18,56 €

TOTAL
M.M.G.

FRA. DENTISTA

37,12 €
754

14,40 €
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F.P.P.

FRA. DENTISTA

711

22,40 €

FRA. DENTISTA

799

22,40 €

TOTAL

44,80 €

M.P.C.

FRA. DENTISTA

606

41,60 €

C.P.M.

FRA. DENTISTA

110165

57,60 €

J.R.B.

FRA. DENTISTA

110311

24,48 €

C.R.C.

FRA. OPTICA

238

54,80 €

FRA. OPTICA

238

109,60 €

FRA. OPTICA

239

109,60 €

FRA. OPTICA

239

54,80 €

TOTAL
A.R.M.

328,80 €

FRA. OPTICA

24363232

109,60 €

FRA. OPTICA

24363266

109,60 €

FRA. OPTICA

24363266

33,97 €

TOTAL

253,17 €

J.S.A.

FRA. DENTISTA

110139

96,00 €

C.S.F.

FRA. DENTISTA

1017

18,56 €

FRA. OPTICA

170029

109,60 €

FRA. OPTICA

170029

54,80 €

FRA. OPTICA

170029

76,00 €

TOTAL
L.S.C.

258,96 €

FRA. DENTISTA

107942

16,00 €

FRA. DENTISTA

108914

36,80 €

TOTAL
D.S.A.

52,80 €

FRA. DENTISTA

60

32,00 €

FRA. DENTISTA

72

32,00 €

TOTAL
E.S.F.

64,00 €

FRA. DENTISTA

178

22,40 €

FRA. DENTISTA

801

19,20 €

TOTAL
R.T.P.

41,60 €

FRA. IMPLANT
COCLE

7603

67,49 €

FRA. DENTISTA

769

22,40 €

FRA. DENTISTA

594

22,40 €

FRA. IMPLANT
COCLE

7571

232,86 €

TOTAL

345,15 €
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FRA. OPTICA

3139401

109,60 €

FRA. DENTISTA

277

44,16 €

FRA. DENTISTA

257

86,40 €

FRA. DENTISTA

325

60,80 €

TOTAL
SUMA TOTAL

300,96
4961,13 €

Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
52. Proposta d’aprovació de la modificació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
ciutadella i l’Associació Desfilada Reis de Ciutadella per a l’organització de la cavalcada
reial. (exp. 9433/2016).-Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del Servei
d’Educació i Convivència 13/07/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació modificació del i justificació de despeses de la cavalcada reial
2016/2017.
Vist l'informe de la Tècnica d'Educació, Cati Sastre, de dia 12 de juliol de 2017, el qual, literalment
copiat diu:
"Vist que el dia 30 de novembre de 2016 es va aprovar en Junta de Govern el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Ciutadella i l'Associació desfilada Reis de Ciutadella per a
l’organització de la Cavalcada Reial (exp: 2016/009433).
Atès que el conveni aprovat en la clàusula sisena estableix que, per a l’execució d’aquest conveni,
l’Ajuntament subvencionarà l'Associació Desfilada Reis de Ciutadella fins a un import màxim de
9.000€ euros, per fer front al pagament dels diversos materials i de les activitats necessàries per a la
cavalcada.
Vist el primer pagament per part de l’Ajuntament de Ciutadella corresponent al d’aquest conveni
(80%) per un import de 7.200 €, dies posteriors a la signatura del conveni, quedant pendent de
pagament la segona part, una vegada s’hagin presentat els justificants pertinents de les despeses
efectuades.
Atès que l'Associació Desfilada Reis de Ciutadella va presentar la corresponent justificació el 14 de
març de 2017.
Atès que en la revisió del compte justificatiu de les despeses derivades d’aquesta activitat,
l'Associació Desfilada Reis de Ciutadella, justifica haver assumit un dèficit de l'any anterior de
l'Associació Apima Mare de Déu del Toro,
Vista la revisió del compte justificatiu de les despeses derivades del Conveni entre l'Ajuntament de
Ciutadella i l'Associació de pares i mares d'alumnes del Ceip Mare de Déu del Toro per dur a terme
l'organització de la cavalcada reial 2015-2016, lliurat a l'Ajuntament de Ciutadella el passat 26 de
gener de 2016, es constata que la justificació de despeses ascendeix a 9.311,56 €
Atès que aquesta dèficit (311,56€) ha estat assumit per l'Associació Desfilada Reis de Ciutadella, la
qual cosa ha de quedar recollit al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella i
l'Associació Desfilada Reis de Ciutadella per a l'organització de la cavalgada reial 2016/2017,
Atès que suma de les despeses presentades i justificades relatives a l’organització i al muntatge de
la Cavalcada Reial i del dia del Patge sumen un import de 9.106,69 euros.
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Que atès tot l’exposat anteriorment,
INFORM:
De la necessitat d'aprovar la modificació al conveni entre l'Ajuntament de Ciutadella i l'Associació
Desfilada Reis de Ciutadella per a l'organització de la cavalgada reial 2016/2017,en el qual es deixa
constància que l'Associació Desfilada Reis de Ciutadella, ha assumit el dèficit de 311,56€ de del
compte justificatiu de les despeses derivades del Conveni entre l'Ajuntament de Ciutadella i
l'Associació de pares i mares d'alumnes del Ceip Mare de Déu del Toro per dur a terme
l'organització de la cavalcada reial 2015-2016.
Que l’import justificat supera l’import màxim establert la qual cosa inform que el queda
completament justificat el projecte,
De la necessitat de procedir al pagament de la segona part del conveni, corresponent a 20%
restants, es a dir 1.800,00€"
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Que la Junta de Govern acordi:
1 -Aprovar la modificació al conveni entre l'Ajuntament de Ciutadella i l'Associació Desfilada Reis de
Ciutadella per a l'organització de la cavalcada reial 2016/2017, en el qual es deixa constància que
l'Associació Desfilada Reis de Ciutadella ha assumit el dèficit de 311,56 € del compte justificatiu de
les despeses derivades del Conveni entre l'Ajuntament de Ciutadella i l'Associació de pares i mares
d'alumnes del Ceip Mare de Déu del Toro per dur a terme l'organització de la cavalcada reial 20152016.
2- Procedir al pagament de la segona part del conveni, corresponent a 20% restants, es a dir
1.800,00 €.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora del Servei d’Educació i Convivència.
53. Proposta d’aprovació de la liquidació d’ingressos del Museu Municipal de Ciutadella Bastió
de Sa Font en concepte de venda d’entrades i publicacions, corresponent al període
comprés entre el dia 30 de maig i el dia 1 de juliol de 2017. (exp. 6891/2017).-Es dóna compte
d’una proposta del regidor delegat del Servei de Cultura de dia 07/07/2017, que literalment copiada,
diu:
ASSUMPTE: APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ PER VENDA D'ENTRADES I PUBLICACIONS
DEL MUSEU MUNICIPAL DE CIUTADELLA BASTIÓ DE SA FONT CORRESPONENT AL MES
DE JUNY DE 2017, ENTRE EL 30 DE MAIG I L'1 DE JULIOL DE 2017
Atès que s'ha de procedir a la liquidació d'ingressos del Museu Municipal de Ciutadella Bastió de sa
Font en concepte de venda d'entrades i publicacions corresponent al mes de juny de 2016, del
període comprès entre els dies 30 de maig i 1 de juliol de 2017, ambdós inclosos.
Atès que s'adjunta la liquidació detallada dels cobraments efectuats durant l'esmentat període i el
corresponent informe de la tècnica del Museu Municipal, el regidor que subscriu
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PROPOSA:
Per les motivacions esmentades més amunt, que la Junta Municipal de Govern aprovi la liquidació
d'ingressos del Museu Municipal de Ciutadella Bastió de sa Font en concepte de venda d'entrades i
publicacions, corresponent al període comprès entre els dies 30 de maig i 1 de juliol de 2017, fent
un total que ascendeix a la quantitat de 989,10 €.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Cultura.
54. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació i l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca per a la reserva i l’ocupació de places
d’estades diürnes i residencials per a gent gran en situació de dependència. (exp.
6640/2017).-Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del Servei d’Atenció Social de
dia 10/07/2017, que literalment copiada, diu:
Vist l’escrit presentat per part de la CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL,
enregistrada en aquest Ajuntament el dia 29/06/2017 i amb registre d’entrada núm. 010733, relatiu a
l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per a la reserva i l'ocupació de places d'estades diürnes i
residencials per a gent gran en situació de dependència.
Atès que l'objecte del present conveni és establir les línies de col·laboració entre la Conselleria de
Serveis Socials i Cooperació i l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca en matèria de promoció de
l'autonomia personal i atenció i protecció a les persones en situació de dependència, tot optimitzant
els recursos disponibles, per quin motiu l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca posa a disposició de
la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació un número determinat de places del centre de dia així
com de la residència. Dites places (8 de centre de dia i 20 de residència) han de ser ocupades per
persones grans que tenguin el reconeixement de la situació de dependència designades mitjançant
la corresponent resolució, d'acord amb el que estableix el Decret 83/2010, de 25 de juny, pel qual es
regula el procediment per al reconeixement de la situació de dependència.
Vist l'informe tècnic de gerència emès per part del Patronat de l'Hospital Municipal en sentit
favorable.
Atès que és voluntat de l'equip de govern donar continuïtat al servei descrit.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar el conveni de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per a la reserva i l'ocupació de places d'estades diürnes
i residencials per a gent gran en situació de dependència.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei d’Atenció Social.
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55. Proposta de desestimació de les al·legacions presentades per part del/de la sr./Sra.
M.C.M.G. i ratificat l’acord adoptat per part la de Junta de Govern de dia 10/05/2017 de
denegació d’un ajut econòmic no periòdic pel concepte d’habitatge. (exp. 2531/2017).-Es
dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del Servei d’Atenció Social de dia 06/07/2017,
que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. M.C.M.G., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
15/03/2017 i amb registre d’entrada núm. 004268, demanant l’admissió d’al·legacions contra la
denegació d'un econòmic no periòdic pel concepte d'habitatge.
Atès que en data 10.05.17, punt 39), la junta de govern va acordar denegar la concessió d'un ajut
econòmic no periòdic pel concepte d'habitatge, atès el dictamen emès per part de la comissió
tècnica de valoració celebrada el dia 03.04.17, que el va informar en sentit desfavorable, donat que
de la documentació presentada es desprèn que la sol·licitant supera el límit d'ingressos establert en
el barem (art. 9è punt 3r de les Bases que han de regir la concessió d'ajudes econòmiques dirigides
a persones i/o famílies en situació d'especial necessitat.)
Atès que en data 7 de juny de 2017, la sol·licitant presenta al·legacions contra l'acord adoptat,
esgrimint diferents arguments que no són aplicables en el cas de la tipologia d'ajut en la qual
s'enquadra la present petició, i que es basa en els barems d'ingressos establerts a les bases i que
són superats en el cas de la present sol·licitud (punt 3r de les Bases que han de regir la concessió
de les ajudes).
Vist, així mateix, l'informe tècnic emès per part de la comissió tècnica d'ajudes econòmiques, de
data 03.07.17, fotocòpia del qual s'adjunta a la notificació del present acord.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Desestimar les al·legacions presentades per part de la Sra. M.C.M.G. i ratificar l'acord adoptat per
part de la junta de gogern de data 10.05.17 de denegació d'un ajut econòmic no periòdic pel
concepte d'habitatge.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Atenció Social.
56. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’inserció social al/a la
Sr./Sra. I.R.L. (exp. 3827/2017).-Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del
Servei d’Atenció Social de dia 29/06/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. I.R.L., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
20/04/2017 i amb registre d’entrada núm. 006569, demanant ajut econòmic no periòdic pel concepte
de motius sociosanitaris.
Atès que en data 15 de maig de 2017, la comissió tècnica de valoració dels ajuts econòmics, tal
com resta reflectit a l'acord que consta a l'expedient, emet proposta favorable per a la concessió
d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte d'inserció social i laboral (desplaçaments i tràmits que
fomentin la inclusió), en lloc del concepte sociosanitari, atès que el tractament plantejat és necessari
per a la seva inserció social i té lloc fóra de l'illa de Menorca, per un import total de 102,01 € al/a la
Sr./Sra. I.R.L.
Per tot l'exposat qui subscriu
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PROPOSA:
Primer.- la concessió d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte d'inserció social i laboral per un
import total de 102,01 € al/a la Sr./Sra. I.R.L.
Segon.- l'ingrés al compte bancari, segons dades bancàries que s'adjunten.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Atenció Social.
57. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’habitatge al/a la
Sr./Sra. F.G.C. (exp. 4773/2017).-Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del
Servei d’Atenció Social de dia 03/06/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. F.G.C., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
11/05/2017 i amb registre d’entrada núm. 007882, demanant ajut econòmic no periòdic pel concepte
d'habitatge.
Atès que en data 15 de maig de 2017, la comissió tècnica de valoració dels ajuts econòmics, tal
com resta reflectit a l'acord que consta a l'expedient, emet proposta favorable per la concessió d'un
ajut econòmic no periòdic pel concepte d'habitatge per un import total de 700,00 € al/a la Sr./Sra.
F.G.C.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Primer.- la concessió d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte d'habitatge per un import total de
700,00 € al/a la Sr./Sra. F.G.C.
Segon.- l'ingrés al compte bancari, segons dades bancàries que s'adjunten.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Atenció Social.
58. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’habitatge al/a la
Sr./Sra. L.P.M. (exp. 4846/2017).-Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del
Servei d’Atenció Social de dia 11/06/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. L.P.M., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
12/05/2017 i amb registre d’entrada núm. 008024, demanant ajut econòmic no periòdic pel concepte
d'habitatge.
Atès que en data 22 de maig de 2017, la comissió tècnica de valoració dels ajuts econòmics, tal
com resta reflectit a l'acord que consta a l'expedient, emet proposta favorable per la concessió d'un
ajut econòmic no periòdic pel concepte d'habitatge (lloguer) per un import total de 330,00 € al/a la
Sr./Sra. L.P.M.
Per tot l'exposat qui subscriu
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PROPOSA:
Primer.- la concessió d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte d'habitatge per un import total de
330,00 € al/a la Sr./Sra. L.P.M.
Segon.- l'ingrés al compte bancari, segons dades bancàries que s'adjunten.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Atenció Social.
59. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte de manutenció al/a la
Sr./Sra. M.P.B.M. (exp. 5072/2017).-Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del
Servei d’Atenció Social de dia 03/07/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. M.P.B.M., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
18/05/2017 i amb registre d’entrada núm. 008387, demanant ajut econòmic no periòdic pel concepte
de manutenció.
Atès que en data 26 de juny de 2017, la comissió tècnica de valoració dels ajuts econòmics, tal com
resta reflectit a l'acord que consta a l'expedient, emet proposta favorable per a la concessió d'un ajut
econòmic no periòdic pel concepte de manutenció al/a la Sr./Sra. M.P.B.M., per un import total de
120,00 €.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Primer.- la concessió d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte de manutenció al/a la Sr./Sra.
M.P.B.M., per un import total de 120,00 €.
Segon.- l'ingrés al compte bancari, segons dades bancàries que s'adjunten.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Atenció Social.
60. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives
al/a la Sr./Sra. M.P.P.W. (exp. 5271/2017).-Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada
del Servei d’Atenció Social de dia 26/06/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. M.P.P.W., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
23/05/2017 i amb registre d’entrada núm. 008651, demanant ajut econòmic no periòdic pel concepte
d'activitats educatives.
Atès que en data 19 de juny, la comissió tècnica de valoració dels ajuts econòmics, tal com resta
reflectit a l'acord que consta a l'expedient, emet proposta favorable per a la concessió d'un ajut
econòmic no periòdic pel concepte d'activitats educatives per un import total de 372,00 € al/a la
Sr./Sra. M.P.P.W., dins el marc específic del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i els Ajuntaments de Menorca per a la promoció de l'esport educatiu a la infància i la
joventut, aprovat per junta de govern en data 30.11.16.
Per tot l'exposat qui subscriu
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PROPOSA:
Primer.- la concessió d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte d'activitats educatives per un
import total de 372,00 € al/a la Sr./Sra. M.P.P.W.
Segon.- l'ingrés al compte bancari, segons dades bancàries que s'adjunten.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Atenció Social.
61. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives
al/a la Sr./Sra. M.M.C.C. (exp. 5294/2017).-Es dóna compte d’una proposta de la regidora
delegada del Servei d’Atenció Social de dia 20/06/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. M.M.C.C., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
23/05/2017 i amb registre d’entrada núm. 008676, demanant ajut econòmic no periòdic pel concepte
d'activitats educatives.
Atès que en data 12 de juny, la comissió tècnica de valoració dels ajuts econòmics, tal com resta
reflectit a l'acord que consta a l'expedient, emet proposta favorable per a la concessió d'un ajut
econòmic no periòdic pel concepte d'activitats educatives per un import total de 341,10 al/a la
Sr./Sra. M.M.C.C., dins el marc específic del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i els Ajuntaments de Menorca per a la promoció de l'esport educatiu a la infància i la
joventut, aprovat per junta de govern en data 30.11.16.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Primer.- la concessió d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte d'activitats educatives per un
import total de 341,10 al/a la Sr./Sra. M.M.C.C.
Segon.- l'ingrés al compte bancari, segons dades bancàries que s'adjunten.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Atenció Social.
62. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’inserció social al/a la
Sr./Sra. M.J.H.S. (exp. 5603/2017).-Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del
Servei d’Atenció Social de dia 03/07/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. M.J.H.S., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
30/05/2017 i amb registre d’entrada núm. 009072, demanant ajut econòmic no periòdic pel concepte
d'emergència social.
Atès que en data 26 de juny de 2017, la comissió tècnica de valoració dels ajuts econòmics, tal com
resta reflectit a l'acord que consta a l'expedient, emet proposta favorable per a la concessió d'un ajut
econòmic no periòdic pel concepte d'inserció social i laboral (desplaçaments i tràmits que fomentin
la inclusió), per un import total de 192,90 € al/a la Sr./Sra. M.J.H.S.
Per tot l'exposat qui subscriu
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PROPOSA:
Primer.- la concessió d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte d'inserció social i laboral al/a la
Sr./Sra. M.J.H.S. per un import total de 192,90 €.
Segon.- l'ingrés al compte bancari, segons dades bancàries que s'adjunten.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Atenció Social.
63. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’habitatge al/a la
Sr./Sra. C.G.C. (exp. 5813/2017).-Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del
Servei d’Atenció Social de dia 26/06/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. C.G.C., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
06/06/2017 i amb registre d’entrada núm. 009461, demanant ajut econòmic no periòdic pel concepte
d'habitatge.
Atès que en data 12 de juny de 2017, la comissió tècnica de valoració dels ajuts econòmics, tal com
resta reflectit a l'acord que consta a l'expedient, emet proposta favorable per la concessió d'un ajut
econòmic no periòdic pel concepte d'habitatge per un import total de 350,00 € al/a la Sr./Sra. C.G.C.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Primer.- la concessió d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte d'habitatge per un import total de
350,00 € al/a la Sr./Sra. C.G.C.
Segon.- l'ingrés al compte bancari, segons dades bancàries que s'adjunten.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del
Municipi.
64. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives
al/a la Sr./Sra. V.B.T. (exp. 6225/2017)-Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada
del Servei d’Atenció Social de dia 03/07/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. V.B.T., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
15/06/2017 i amb registre d’entrada núm. 010095, demanant ajut econòmic no periòdic pel concepte
d'activitats educatives.
Atès que en data 26 de juny de 2017, la comissió tècnica de valoració dels ajuts econòmics, tal com
resta reflectit a l'acord que consta a l'expedient, emet proposta favorable per a la concessió d'un ajut
econòmic no periòdic pel concepte d'activitats educatives al/a la Sr./Sra. V.B.T., per un import de
292,50 €.
Per tot l'exposat qui subscriu
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PROPOSA:
Primer.- la concessió d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte d'activitats educatives al/a la
Sr./Sra. V.B.T., per un import total de 292,50 €.
Segon.- l'ingrés al compte bancari, segons dades bancàries que s'adjunten.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Atenció Social.
65. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives
al/a la Sr./Sra. A.U.P. (exp. 6255/2017)-Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada
del Servei d’Atenció Social de dia 03/07/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. A.U.P., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
16/06/2017 i amb registre d’entrada núm. 010147, demanant ajut econòmic no periòdic pel concepte
d'activitats educatives.
Atès que en data 26 de juny de 2017, la comissió tècnica de valoració dels ajuts econòmics, tal com
resta reflectit a l'acord que consta a l'expedient, emet proposta favorable per a la concessió d'un ajut
econòmic no periòdic pel concepte d'activitats educatives al/a la Sr./Sra. A.U.P., per un import total
de 480,00 €.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Primer.- la concessió d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte d'activitats educatives al/a la
Sr./Sra. A.U.P., per un import total de 480,00 €.
Segon.- l'ingrés al compte bancari, segons dades bancàries que s'adjunten.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Atenció Social.
Urgències:
Punt d’urgència relatiu a l’aprovació del projecte de formació i ocupació anomenat IAMO
2017, i la sol·licitud de l’esmentada subvenció al SOIB. (exp. 7118/2017). -Amb la votació prèvia
de la urgència de l'assumpte, declarada per unanimitat, es dóna compte de la proposta de la
regidora delegada del Servei de Formació i Ocupació de dia 13/07/2017, que literalment copiada
diu:
ASSUMPTE: Aprovació de la sol·licitud de subvenció Resolució del Conseller de Treball, Comerç i
Indústria i president del SOIB, de 4 de juliol de 2017, per a la qual s'aprova la convocatòria de
subvencions per a 2017 PROGRAMA SOIB 30 FORMACIÓ I OCUPACIÓ, finançada amb fons de la
VXIV Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals (Soib Programes Mixts per a majors
de 30 anys)
Vista la convocatòria de subvencions publicada al BOIB núm. 83, de 8 de juliol de 2017, Resolució
del Conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 4 de juliol de 2017, per a la qual
s'aprova la convocatòria de subvencions per a 2017 PROGRAMA SOIB 30 FORMACIÓ I
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OCUPACIÓ, finançada amb fons de la VXIV Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals
(SOIB Programes Mixts per a majors de 30 anys)
Vist que alguns dels objectius d'aquesta convocatòria d'ajuts són, millorar les aptituds i les
competències professionals de les persones que hi participen alhora que es duen a terme projectes
d'interès general i social.
Atès que el municipi de Ciutadella presenta una taxa d'atur de persones de majors de 30 anys que
suposa un 7,50 € pel que respecte al total de les Illes Balears amb un total de 3.465 persones.
Vist que des de l’àrea de Dinamització Econòmica, s'intenta cercar polítiques actives d'ocupació i
noves vies de promoció laboral per tal de millorar la qualitat formativa i professional dels ciutadans
del municipi.
Vist que el projecte anomenat IAMO 2017, de formació i ocupació, per presentar en aquesta
convocatòria preveu la contractació de 10 alumnes treballadors, els quals rebran la formació del
certificat de professionalitat d'Activitats administratives en relació amb el client, amb un total de 800h
de formació.
Vist que també es preveu la subvenció de la contractació del personal directiu, docent i personal de
suport necessari per impartir els continguts teòrics i pràctics d'aquest certificat de professionalitat,
Vist l’interès municipal per adherir-se a un programa d’aquestes característiques que beneficiarà de
forma molt positiva al nostre municipi.
Vist l'informe de la Tècnica del servei de Formació i Ocupació, Cati Sastre, de dia 12 de juliol del
2017
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Que la Junta de Govern aprovi projecte de formació i ocupació, anomenat IAMO 2017, i la sol·licitud
de l'esmentada subvenció al SOIB, la qual ascendeix a l'import de 199.488,07 €.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei de Formació i
Ocupació.
Punt d’urgència relatiu a l’adjudicació del contracte menor per diverses feines de jardineria
per aclarir el pati de Can Saura, a l’empresa Centre de Jardineria Ciutadella, S.L. (exp.
6826/2017)-Amb la votació prèvia de la urgència de l'assumpte, declarada per unanimitat, es dóna
compte de la proposta de la regidora delegat del Servei de Cultura de dia 17/07/2017, que
literalment copiada diu:
Assumpte: Contracte menor de Servei
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella vol organitzar el dia 1 d'agost la Diada de la Cultura a l'edifici
municipal de Can Saura.
Atès que alguns dels actes es celebraran al pati de l'edifici.
Atès que s'ha visitat la zona el dia 4 de juliol amb l'Alcaldessa i el regidor de Cultura per fer una
valoració de les feines a realitzar per aclarir la zona enjardinada del pati.
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Atès que una vegada visitat el pati es constata que les feines no poden ser assumides per la
brigada municipal de jardiners per l'elevat volum de feina que tenen actualment.
Atès que s'ha de desbrossar les herbes que han crescut aquests anys, podar els arbres i les
palmeres, podar el seto, fer un tractament fitosanitari a les palmeres, treure els ailants (arbre
invasor) que hi han crescut, trasplantar els Ruscus i la recollida, transport i reciclatge de totes les
restes de poda.
Atesa la urgència de les actuacions, ja que la Diada de la Cultura s'ha de celebrar el dia 1 d'agost
de 2017.
Atès que s’han sol·licitat ofertes a les següents empreses: Centre de Jardineria Ciutadella S.L:
(B07987910).
Atès que s'han presentat les següents ofertes:
1.- Centre de Jardineria Ciutadella S.L:, per un import total de 6.195,20 € (5.120,00 + 21% d’IVA).
Atès que, d'acord amb l'informe tècnic municipal, la proposta presentada per Centre de Jardineria
Ciutadella S.L:, per un import de 6.195,20 €, resulta ser la proposta més avantatjosa, pels
següents motius:
- Ser una empresa que està disposada a fer les feines de manera urgent abans de dia 1 d'agost
de 2017 i ser l’oferta econòmica adequada.
Atès l’apartat 3 de l’article 138 del TRLCSP, que assenyala que els contractes menors es podran
adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació
professional necessària per realitzar la prestació, complint amb les normes fixades en l’article 111
de la mateixa llei; considerant-se contractes menors aquells amb import inferior a 50.000 euros,
IVA exclòs, quan es tracti de contractes d'obres i amb import inferior a 18.000 euros, IVA exclòs,
en la resta de contractes.
Atès que, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia núm. 161 del 2015, les competències resolutives
en matèria de contractacions i concessions d'import superior a 4.000 euros estan delegades a la
Junta de Govern.
Per tot l’exposat, qui subscriu, vist l'informe favorable a l'autorització de la despesa emès per
l'Interventor en data 17/07/2017.
PROPOSA:
Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis a l'empresa Centre de Jardineria Ciutadella S.L:
(B07987910), per un import total de 6.195,20 € IVA (21%) inclòs, segons l’oferta presentada i que
consta a l’expedient; sense possibilitat de pròrroga ni de revisió de preus.
Segon.- El pagament s'efectuarà en el termini que legalment resulti aplicable prèvia presentació
de la corresponent factura en el Registre de factures de l'Ajuntament, d'acord amb l'assenyalat a
la Llei 25/2013, de 27 de desembre, de factura electrònica i creació del Registre comptable de
factures en el sector públic.
Tercer.- Notificar la present resolució als interessats, als efectes que corresponguin i amb
indicació dels recursos pertinents.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Cultura.
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I, en no haver-hi més assumptes a tractar, l'alcaldessa aixeca la sessió, de la qual s'estén aquesta
acta, que, com a secretaria, certific.

La secretària
Caterina Barceló Martí

Vist i plau
L'alcaldessa
Joana M. Gomila Lluch
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