WEB - ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 26.07.2017

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
Identificació de la sessió:
Núm.: 28/2017
Caràcter: Ordinària
Dia: 26 de juliol de 2017
Hora: de 9.30 h a 11.15 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).
Sr. José LÓPEZ BOSCH (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

Ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta de la sessió de Junta de Govern, que va tenir lloc en caràcter ordinari, el
dia 12 de juliol de 2017.
2. Comunicacions d'alcaldia.
3. Llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
3.1. Instal·lació d'ascensor en edifici entre mitgeres a la plaça de la Pau, 10 (promotor/a J.A.C.,
tècnic redactor/a Juaneda Mascaró José i contractista Obres Pedro Bosch, SL). (exp.
260/2017).
3.2. Substitució de forjat i coberta d'habitatge en edifici plurifamiliar a urb. Cala Blanca, pol.C, al
carrer Mestral, 12 (cantonada carrer Ponent, 9) (promotor/aA.M.V., tècnic redactor/a Lluch
Taltavull, Joan i contractista Obres Tiago y Toni, SL). (exp. 11241/2016).
3.3. Legalització d'ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat a urb. Cap d'Artrutx, passeig Marítim, 98
(promotor/a A.R.S., tècnic redactor/a Apesteguia Nadal, Miquel Àngel.). (exp. 8472/2016).
4. Modificació de plànols de llicència d'ampliació de piscina a urb. Cala en Blanes, carrer de Sa
Davallada, 4 (promotor/a J.R., tècnic redactor/a Martí Torres Joan i contractista Obres i
Reformes Capo Moll SL). (exp. 9610/2016).
5. Remissió al Consell Insular de Menorca de l’informe raonat per a la declaració d'interès
general de reforma i ampliació d’edificació destinada a bodega al lloc de Santa Isabel, camí
des Lloc de Monges, polígon 12, parc. 134. Promotor: Vinyes Binitord de Menorca, SL (exp.
12403/2015).
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6. Proposta d'aprovació de la tramitació d’interès general de la xarxa de clavegueram de Cala
Morell. (exp. 7395/2017)
7. Relació de factures 31/2017 (exp. 7370/2017).
8. Relació de factures 32/2017 (exp. 7371/2017).
9. Relació de factures 20/2017 de crèdit reconegut. (exp. 7372/2017).
10. Proposta d’aprovació del padró de liquidacions pels serveis d’assistència domiciliària i menjar
a domicili del mes de juny 2017 i aprovació del càrrec 109/2017. (exp. 7152/2017).
11. Proposta d’aprovació de la liquidació de l’1,5% d’ocupació del sòl, vol i subsòl, 2n trimestre del
2017 presentada per Orange Espagne sa. (exp. 7032/2017).
12. Proposta d’aprovació de la devolució d'ofici de l’import pagat per ICIO i taxa de llicència
d'obres a Construcciones Florit SL. (exp. 6405/2017).
13. Proposta d’aprovació del padró de subministrament d'aigua potable, clavegueram i cànon de
sanejament del nucli de població i urbanitzacions amb facturació trimestral de Ciutadella,
corresponent al 2n trimestre del 2017. (exp. 7360/2017).
14. Proposta d'aprovació de la devolució de l'import no disposat de la subvenció atorgada en el
conveni de col·laboració amb l'entitat Càritas Diocesana de Menorca per a la concessió
d'ajudes de 1a i urgent necessitat. (exp. 5620/2017)
15. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. MVT. (exp.
11440/2016).
16. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. LFVF. (exp.
2705/2017).
17. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. SPMB. (exp.
3796/2017).
18. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. CLS. (exp.
4348/2017).
19. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. MMB. (exp.
4619/2017).
20. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. SBC. (exp.
4661/2017).
21. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. FFN. (exp.
4755/2017).
22. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. MFB. (exp.
4763/2017).
23. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. MMS. (exp.
5023/2017).
24. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. NSF. (exp.
5025/2017).
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25. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. SMF. (exp.
5026/2017).
26. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. CTP. (exp.
5027/2017).
27. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. JJRC. (exp.
5033/2017).
28. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Servifonia Menorca
SL. (exp. 5101/2017).
29. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. JMR. (exp.
5196/2017).
30. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. LCH. (exp.
5200/2017).
31. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. JMAS. (exp.
5352/2017).
32. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. AFD. (exp.
5381/2017).
33. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. RAF. (exp.
5575/2017).
34. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. MGB. (exp.
5589/2017).
35. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. MM. (exp.
5852/2017).
36. Proposta de ratificació del contingut de la resolució de l'àrea d'organització i seguretat
ciutadana núm. 1733 del 2017, per la qual es concedeix a «CONSTRUCCIONS OLIVES, SL»
una segona pròrroga del termini d'execució de les obres de millora del carrer Mallorca, 1a
Fase, i suspensió de les obres d'asfaltat de la rotonda de la platja gran per motius d'interès
públic. (exp. 8555/2016)
37. Proposta de devolució de la fiança dipositada com a garantia definitiva al contractista UTE
JUAN MORA SA / M POLO SA per les obres corresponents al projecte d'urbanització U.A. 15
(exp. 7310/2017).
38. Proposta de devolució de la fiança dipositada com a garantia definitiva al contractista M POLO
SA per les obres corresponents al projecte d'urbanització U.A. 42 (exp. 7327/2017).
39. Proposta de devolució de la fiança dipositada com a garantia definitiva al contractista M POLO
SA per les obres corresponents al projecte modificat d'urbanització U.A. 42 (exp. 7323/2017).
40. Proposta d'abonament a la nòmina del mes de juliol del 2017 una gratificació especial al
personal de la Policia Local amb motiu de les festes de Sant Joan. (exp. 6682/2017).
41. Proposta d'abonament a la nòmina del mes de juliol del 2017 una gratificació especial als
operadors cegem per a la prestació de serveis durant les festes de Sant Joan. (exp.
6750/2017).
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42. Proposta d'abonament a la nòmina del mes de juliol del 2017 del personal de la brigada
municipal les quantitats corresponents pels serveis extraordinaris específics realitzats amb
motiu de les festes de Sant Joan 2017. (exp. 6980/2017).
43. Proposta d'abonament a la nòmina del mes de juliol del 2017 de les quantitats corresponents
pels serveis extraordinaris prestats pel personal funcionari. (exp. 6683/2017).
44. Proposta d'abonament a la nòmina del mes de juliol del 2017 de les quantitats corresponents
pels serveis extraordinaris prestats pel personal labora. (exp. 6746/2017).
45. Proposta d'abonament a la nòmina del mes de juliol del 2017, dels membres de la policia local,
les quantitats corresponent en concepte de productivitat per serveis realitzats en caps de
setmana, X0. (exp. 6747/2017).
46. Proposta d'abonament a la nòmina del mes de juliol del 2017, els serveis nocturns de
funcionaris no adscrits a la unitat nocturna de la Policia Local. (exp. 6748/2017).
47. Proposta d'abonament a la nòmina del mes de juliol del 2017, el complement de productivitat
corresponent al personal laboral que ha prestat servei en caps de setmana i festius. (exp.
6749/2017).
48. Proposta d'abonament a la nòmina del mes de juliol del 2017 del/la treballador/a T.M.N. la
quantitat corresponent per hores complementàries realitzades. (exp. 6856/2017).
49. Proposta d'abonament a la nòmina del mes de juliol del 2017 les quantitats corresponents a un
complement de productivitat per treballs penosos amb motiu del manteniment de la xarxa de
clavegueram durant el mes de juny. (exp. 7008/2017).
50. Proposta d'aprovació del conveni de cessió del local a l'associació Cercle Artístic de Ciutadella
(Club Fotoclub) (exp. 10255/2016).
51. Proposta d'aprovació del conveni de cessió del local a l'associació cercle artístic de ciutadella
(Club escacs) (exp. 478/2017).
52. Proposta d'aprovació del conveni de cessió del local a l'associació Jazz Obert, Associació
d'Al·ligàtors. (exp. 783/2017)
53. Proposta d'adjudicació del contracte menor d'obres d'enderroc del forn exterior existent i
construcció d'un de nou per estar aquest en molt mal estat, a l'empresa Costrucciónes Josep
Olives SL. (exp. 5783/2017)
54. Proposta d'adjudicació del contracte menor d'obres per la substitució de la fusteria de 10
finestres de la façana del Ceip Mare del Déu del Toro, a l’empresa Juan Quadros SL. (exp.
6476/2017).
55. Renovació del conveni anual del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ciutadella i
l’IEB per dura a terme actuacions didàctiques de formació lingüística de llengua catalana al
Centre de Català de Ciutadella. (exp. 7402/2017).
56. Proposta de denegació d’un ajut econòmic no periòdic en concepte de manutenció al Sr./Sra.
E.R.C. (exp. 5826/2017).
57. Proposta de denegació d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’inserció sociolaboral al/a la
Sr./Sra. M.O.H. (exp. 2084/2017).
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Urgències:
Punt d’urgència relatiu a desestimar l’escrit, presentat per Iluminion Limpieza y Medio Ambiente, SA,
d’oposició a la pròrroga forçosa (tècnica) del contracte del servei de neteja dels edificis i
dependències municipals. (exp. 6931/2017)
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 12 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
12 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 290 de dia 12 de juny de 2017 de l'Audiència Nacional que
declara la inadmissió del recurs contenciós-administratiu promogut per l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca contra la Resolució de la Comissió Nacional dels Mercats i la
Competència de dia 16 de juliol de 2015, sobre la declaració d'entorn especial a efectes
d'entrega d'enviaments postals a la urbanització de Cala en Bosch. Procediment 467/2015.
(exp. 8705/2015).
3. Llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
3.1. Instal·lació d'ascensor en edifici entre mitgeres a la plaça de la Pau, 10 (promotor/a
J.A.C., tècnic redactor/a Juaneda Mascaró José i contractista Obres Pedro Bosch, SL).
(exp. 260/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del
Municipi de dia 19/07/2017, que literalment copiada, diu:
“Atès que el dia 11 de gener de 2017 (RE 471), el/la Sr./Sra. J..J.M, arquitecte tècnic, actuant en
nom i representació de J.A.C., va presentar una sol·licitud de llicència d’obres amb projecte tècnic
per instal·lació d’ascensor a plaça de la Pau, 10.
Atès que juntament amb la sol·licitud s'adjuntà la documentació següent:
1. Justificació del pagament de la taxa per llicència urbanística (81,21€).
2. Plànols del projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte tècnic José Juaneda
Mascaró i visat pel COAAT amb número 0-37935 de data 2 de desembre de 2016.
3. Estudi bàsic de Seguretat i Salut redactat/signat per l’arquitecte tècnic, Jose Juaneda
Mascaró i visat pel COAAT amb número 0-37935 de data 02/12/2016.
4. Fitxa de gestió de residus visada i contracte amb gestor autoritzat J. Taltavull, S.L.
5. Comprovació de la inscripció del contractista, Obres Pedro Bosch S.L., al REA amb
número 04/02/0007092.
6. Pressupost d’obra sense signar pel contractista
7. Escrit de representació autoritzant a J.J.M., per tramitar telemàticament la llicència
d’obres.
8. Programa de Control de Qualitat
Atès que així mateix, en l'expedient administratiu consten els següents documents i tràmits:
1. En data 16 de juny de 2016, RE núm. 010139, J.J.M., presenta la següent documentació
complementaria:
 Pressupost signat pel contractista
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Assumeix de José Juaneda Mascaró del col·legi d’aparelladors, visat pel COATT amb
número 37935.
 Fitxa d’estadística de l’habitatge emplenada i signada.
2. Informe favorable de l'arquitecte municipal, emès el 16 de juny de 2017.


Atesos els fonaments jurídics obrants a l’informe signat electrònicament dia 19.07.2017, següents:
”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.
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 i
la memòria del projecte, la demolició d’una de les escales existents i la instal·lació d’un
ascensor hidràulic, requerint de projecte tècnic d’acord amb la LOE, 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 (la
instal·lació d’un ascensor a un edifici entre mitgeres) i s’acompanya del corresponent
projecte bàsic i d’execució redactat per tècnic competent.
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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: No es precisen informes o autoritzacions prèvies.
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.
4. 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 eixample, subzona amb clau 12a), sent-li d'aplicació el previst en els articles 174 a
177 i 178 a 179 PGOU.
Pel que fa 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 16 de juny de
2017.
5. Es comprova que s’han presentat els documents necessaris per a la sol·licitud de
llicència urbanística.
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.
Quarta.- Condicions de 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, 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).
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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.”
PROPÒS:
PRIMER: Concedir la llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic per INSTAL LACIÓ
D'ASCENSOR EN EDIFICI ENTRE MITGERES a PAU, plaça de la, 10, (registre d’entrada núm. 471
de dia 11/01/2017, visat del projecte núm. 0-37935 de dia 02/12/2016).
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Subzona clau 12a.
Referència cadastral número 1882234EE7218S0001DE
Ús: Residencial.
Superfície d’actuació 5,95m².
El pressupost del projecte presentat és de 16242,54 euros.
La promotora és J.A.C. (Nif núm. 41****03-H), l’arquitecte tècnic és JUANEDA MASCARO,
JOSE i el contractista és OBRES PEDRO BOSCH, SL.
CONDICIONADA al compliment del següent:
1. El començament de l'obra requerirà, en tot cas, comunicació al municipi amb almenys deu
dies d'antelació (article 139.5 de la LOUS).
2. 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).
3. 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).
4. Complir amb l’ordenança municipal de protecció relativa a renous i vibracions.
5. 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.
6. Complir amb el Reglament d’abastiment d’aigua potable de l’Ajuntament de Ciutadella.
7. 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).
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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 16242,54 x 3’2% …….……. 519,76€”
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del
Municipi.
3.2. Substitució de forjat i coberta d'habitatge en edifici plurifamiliar a urb. Cala Blanca,
pol.C, al carrer Mestral, 12 (cantonada carrer Ponent, 9) (promotor/aA.M.V., tècnic
redactor/a Lluch Taltavull, Joan i contractista Obres Tiago y Toni, SL). (exp. 11241/2016).Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del Municipi de dia
20/07/2017, que literalment copiada, diu:
“Atès que el 21 de desembre de 2016 (RE 020474) el/la Sr./Sra. A.M.V. va presentar una sol·licitud
de llicència urbanística d'obres amb projecte tècnic per a les obres substitució de forjat i coberta
d’habitatge en edifici plurifamiliar aïllat, ubicat al C/ Mestral, 12 (cantonada C/ Ponent, 9) de Cala
Blanca (ref. cadastral 1444403EE7214S0006Y0).
Atès que juntament amb la sol·licitud s'adjuntà la documentació següent:
1. Justificació del pagament de la taxa per llicència urbanística (178,23 €).
2. Assumpció de la direcció facultativa de les obres per l’arquitecte Joan Lluch Taltavull,
visat pel COAIB en data 16.12.2016, núm. 12/01333/16.
3. Assumeix del col·legi d’aparelladors per part d’Antoni Lluch Mesquida, registrat pel
COAATM, núm. 6079, de data 20/12/2016.
4. Pressupost de l'obra signat pel contractista, Obres Tiago i Toni, SL
5. Model 037 i dos rebuts d’autònoms, d’Obres Tiago i Toni, SL.
6. Contracte amb gestor de residus autoritzat, Excavaciones Moll S.L.
7. Estadística d’edificació i habitatge emplenada i signada
8. Projecte bàsic i d'execució redactat per l'arquitecte Joan Lluch Taltavull, visat pel
COAIB en data 16.12.2016, núm. 12/01333/16, que inclou la corresponent justificació del
compliment del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), el programa de control de qualitat
(PCQ) segons el Decret 59/1994 de la CAIB, l'estudi bàsic de seguretat i salut (EBSS) i
l'estudi de gestió dels residus de construcció i demolició generats a l'obra.
Atès que així mateix, en l'expedient administratiu consta l’informe favorable de l'arquitecte municipal,
emès el 21 de juny de 2017.
Atesos els fonaments jurídics obrants a l’informe signat electrònicament dia 19.07.2017, 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.

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 substitució del forjat unidireccional existent en planta primera per forjat unidreccional de
les mateixes dimensions i posició amb biguetes de fusta, entrebigat de quarts de marès i
capa de compressió armada amb incorporació d’aïllament tèrmic, la substitució del
forjat/coberta de la caixa d’escala, i la reparació de llindes de formigó armat que
presenten fissures amb despreniment parcial del formigó de recobriment, i que
requereixen projecte tècnic segons la LOE, 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: No es precisen informes o autoritzacions prèvies.
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
10

WEB - ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 26.07.2017

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
corresponent informe tècnic i jurídic sobre l'adequació de l'acte pretès a aquestes
previsions.
4. 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 de centres comercials i serveis, subzona amb clau 20.m, sent-li d'aplicació el previst
en els articles 425 a 428 i 458 a 459 del PGOU.
Pel que fa 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 21 de juny de
2017.
5. Es comprova que s’han presentat els documents necessaris per a la sol·licitud de
llicència urbanística.
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.
Quarta.- Condicions de 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, 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.”
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PROPÒS:
PRIMER: Concedir la llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic per SUBSTITUCIÓ DE
FORJAT I COBERTA D'HABITATGE EN EDIFICI PLURIFAMILIAR a Urb. Cala Blanca, pol. C,
MESTRAL, carrer, 12, (cantonada c/ Ponent, 9), (registre d’entrada núm. 20474 de dia 21/12/2016,
visat del projecte núm. 12/01333/16 de dia 16/12/2016).
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Subzona clau 20m.
Referència cadastral número 1444403EE7214S0006YO
Ús: Edifici plurifamiliar.
Superfícies de reforma: P. 1ª 56,24m²; P2ª 16,50m².
El pressupost del projecte presentat és de 35646,3 euros.
El promotor és A.M.V. (Nif núm. 01****45J), l’arquitecte és LLUCH TALTAVULL, JOAN,
l’arquitecte tècnic és LLUCH MESQUIDA, ANTONIO i el contractista és OBRES TIAGO Y
TONI, SL.
CONDICIONADA al compliment del següent:
1. El començament de l'obra requerirà, en tot cas, comunicació al municipi amb almenys deu
dies d'antelació (article 139.5 de la LOUS).
2. 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).
3. 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).
4. Complir amb l’ordenança municipal de protecció relativa a renous i vibracions.
5. 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.
6. Complir amb el Reglament d’abastiment d’aigua potable de l’Ajuntament de Ciutadella.
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 35646,3 x 3’2% …….……. 1.140,68€”
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del
Municipi.
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3.3. Legalització d'ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat a urb. Cap d'Artrutx, passeig
Marítim, 98 (promotor/a A.R.S., tècnic redactor/a Apesteguia Nadal, Miquel Àngel.). (exp.
8472/2016).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del
Municipi de dia 19/07/2017, que literalment copiada, diu:
“Atès que el 5 d’octubre de 2016 (RE 15666) M.A.A.N., arquitecte en representació del/de la
Sr./Sra. A.R.S., va presentar una sol·licitud de llicència urbanística d’obres per a la legalització
d’ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat ubicat al Passeig Marítim, núm. 98 de la urbanització Cap
d’Artrux, de Ciutadella de Menorca (ref. cadastral 0403117EE7200S0001XQ).
Atès que juntament amb la sol·licitud s'adjuntà la documentació següent:
3. Justificació del pagament de la taxa per llicència urbanística (98,84 €).
4. Full d’estadística d’edificació i habitatge.
5. Tres còpies del projecte de legalització d’ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat, redactat per
l’arquitecte Miquel Àngel Apesteguia Nadal, visat pel COAIB en data 27.09.2016, núm.
12/01057/16.
6. Autorització de representació signada pel promotor a favor de M.A.A.N., per realitzar
tramitacions a l’Ajuntament de Ciutadella, en data 04.04.2016.
7. Certificat sobre les condicions de seguretat, funcionalitat, habitabilitat i estabilitat pels expedients
de legalització d’obres d’edificació, signat per l’arquitecte Miquel Àngel Apesteguia Nadal, visat
pel COAIB en data 27.09.2016, núm. 12/01057/16.
8. Còpia de l’acord de la Comissió de Govern adoptat en data 3 d’abril de 1996, pel qual s’atorgà
llicència per a les obres de canvi de forjat i coberta de garatge annexe a habitatge unifamiliar
aïllat de la urbanització Cap d’Artrux, polígon I, parcel·la 98.
Atès que així mateix, en l'expedient administratiu consten els següents documents i tràmits:
1. Informe de l'arquitecte municipal, emès el 17 de febrer de 2017, on indica l’existència de
deficiències esmenables.
2. Ofici signat en data 04.05.2017 per part del Regidor delegat on es requereix l’esmena de les
deficiències detectades.
3. En data 14.06.2017 (RE 10017) s’ha presentat telemàticament per part de l’arquitecte M.
Àngel Apesteguia Nadal, en representació de la promotora, documentació tècnica per a
l’esmena de les deficiències assenyalades, amb visat del COAIB de data 02.06.2017, amb
núm. 12/00606/17.
4. Informe favorable de l’arquitecte municipal emès en data 5 de juliol de 2017, on indica:
«A la parcel·la s’hi troba un habitatge aïllat des de l’any 1987, en el que l’any 1996 es van
realitzar obres d’ampliació amb llicència aprovada a la Comissió de Govern de 3 d’abril de
1996. En el transcurs d’aquestes obres es devien realitzar modificacions que no es van
tramitar mitjançant el corresponent modificat del projecte. Són aquestes modificacions les
que ara es volen legalitzar».
Atesos els fonaments jurídics obrants a l’informe signat electrònicament dia 18.07.2017, següents:
“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, procediment administratiu 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.
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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....»
Sent l'objecte del present expedient la legalització d’obres realitzades sense llicència,
d'acord amb l’article 151.4 de la LOUS «Regiran per a la sol·licitud, la tramitació i la
resolució de la legalització les mateixes regles establertes per les aprovacions o llicències
que hagin de ser atorgades». Per tant, la present sol·licitud de llicència de legalització
d’obres ja executades es tramitarà amb el mateix procediment per a l’atorgament de les
llicències d’obres de nova planta, o intervenció en edificis i que els hi sigui exigible
projecte tècnic d’acord amb la LOE.
Atès que d’acord amb l’indicat a l’informe tècnic municipal, les obres d’ampliació que es
pretenen legalitzar es van executar l’any 1996, per tant, han transcorregut més de vuit
anys des de la finalització de les mateixes, pel que ha prescrit tant l’exercici de la potestat
de protecció de la legalitat urbanística com el de la potestat sancionadora per prescripció
de la infracció (articles 154 i 179 de la LOUS).
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
(legalització d’ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat) i s’acompanya del corresponent
projecte 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’informe municipal, la parcel·la, tot i està a primera línia de mar
no està afectada per la zona de servitud marítima-terrestre, pel que no és necessari al
present expedient l’obtenció de cap autorització de Costes ni altres informes
d’administracions amb competències concurrents.
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
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corresponent informe tècnic i jurídic sobre l'adequació de l'acte pretès a aquestes
previsions.
4. 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: La legalització es pretén dur a terme en una parcel·la urbana qualificada com
a zona residencial turística extensiva, subzona amb clau 17 n, sent-li d'aplicació el previst
en els articles 291 a 295 i 342 a 344 del PGOU.
Pel que fa 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 5 de juliol de 2017.
5. Es comprova que s’han presentat els documents necessaris per a la sol·licitud de
llicència urbanística de legalització.
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.
Quarta.- Condicions de 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, 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.
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En concret, l’atorgament de la llicència s’ha de condicionar al compliment de les
prescripcions de la resolució núm. 2017/38, de data 23 de març de 2017, del
Departament de Patrimoni del Consell Insular de Menorca, i a les condicions establertes a
l’informe tècnic municipal emès en data 06.04.2017, als quals em remet.”
PROPÒS:
PRIMER: Concedir la llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic per LEGALITZACIÓ
D'AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT a Urb. Cap d'Artrutx, MARÍTIM, passeig, 98,
(registre d’entrada núm. 15666 de dia 05/10/2016, visat del projecte núm. 12/01057/16 de dia
27/09/2016).
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Residencial turística extensiva, clau 17n.
Referència cadastral número 0403117EE7200S0001XQ
Ús: Habitatge.
El pressupost del projecte presentat és de 19767,19 euros.
La promotora és A.R.S. (Nif núm. 38****90-B) i l’arquitecte és APESTEGUIA NADAL,
MIQUEL ANGEL.
CONDICIONADA al compliment del següent:
1. 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).
2. 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 19767,19 x 3’2% …….……. 632,55€”
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del servei d’Ordenament del
municipi.
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4. Modificació de plànols de llicència d'ampliació de piscina a urb. Cala en Blanes, carrer de
Sa Davallada, 4 (promotor/a J.R., tècnic redactor/a Martí Torres Joan i contractista Obres i
Reformes Capo Moll SL). (exp. 9610/2016).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat
del Servei d’Ordenament del Municipi de dia 19/07/2017, que literalment copiada, diu:
“Atès que en data 11.05.2016 la Junta de Govern va acordar, entre d’altres, concedir llicència
d’obres amb projecte tècnic per REFORMA I AMPLIACIÓ DE PISCINA a Urb. Cala en Blanes, C/ de
Sa Davallada número 4, que es va tramitar a l’expedient núm. 2015/7056.
Atès que en data 07.11.2016 (RE 17804), J.M.T., l’arquitecte tècnic redactor en representació de
J.R., va presentar instància de modificació de projecte tècnic per ampliació de piscina adjuntant la
següent documentació:
- Justificant del pagament de la taxa per llicència urbanística d’import 99,36€.
- Tres còpies de la modificació de plànols i documentació del projecte bàsic i d’execució per
construcció d’una piscina exterior amb llicència exp. 7056/2015, redactat pels arquitectes
tècnics Joan Martí Torres i Eva Riva Triay i visat pel COAATEEM amb número 0-37484 i
data 28 d’octubre de 2016.
- Justificació de la no variació de l’estudi bàsic de seguretat i salut. Registre núm. 0-37484 en
el COAATEEM de data 28.10.2016.
- Modificació i ampliació del pressupost arribant a un total de 44.374,10 €
Atès que en data 22.02.2017 (RE 3104), Joan Martí Torres, l’arquitecte tècnic redactor, va presentar
en representació de J.R., la següent documentació:
• Resolució nº2017/130, de data 16 de febrer de 2017, de la Consellera Executiva
d’Ordenació del Territori del Consell Insular de Menorca, autoritzant les obres consistents
amb addició de terrassa descoberta i modificació de profunditats de la piscina amb llicència.
• Autorització de representació de J.R., a favor de J.M.T. per realitzar tramitacions davant
l’Ajuntament.
• Autorització de representació de J.R., a favor de J.M.T. per realitzar tramitacions davant el
CiMe.
Atès que així mateix, consta incorporat a l’expedient la següent documentació:
1. Informe tècnic favorable sobre el modificat del projecte, emès per l'arquitecte municipal
en data 2 de març de 2017, amb les condicions establertes a la Resolució núm. 2017/130
de 16 de febrer de 2017 del CIMe.
2. En data 28.06.2017 (RE 10706) s’ha presentat telemàticament el pressupost modificat
signat pel contractista, Obres i Reformes Capó Moll, SL.
Atesos els fonaments jurídics obrants a l’informe signat electrònicament dia 18.07.2017, següents:
“II.- FONAMENTS JURÍDICS:
Normativa aplicable.
◦ Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl (LOUS).
◦ Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJAP-PAC).
◦ 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.
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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 la sol·licitud la llicència per a la modificació de les
profunditats de las piscina i terrassa descoberta nova, per al qual és necessari el
corresponent projecte tècnic d'acord amb la Llei 38/1999, la mateixa està subjecte a
l'obtenció de llicència urbanística municipal.
Segona.- Règim de modificacions durant l'execució de les obres.
1. L'article 143.1 de la LOUS disposa que quan, una vegada concedida una llicència
urbanística o efectuada una comunicació prèvia que legitimi execució d'obres, es vulgui
modificar en el seu transcurs, aquestes han de ser oportunament paralitzades quan tenguin
per objecte variar el nombre d'habitatges autoritzat o si comporta alteració de les condicions
d'ús del sòl, alçària, volum, situació de les edificacions i ocupació màxima autoritzades. La
normativa d'aplicació a aquest tipus de modificacions és la vigent en el moment de la
sol·licitud de modificació de la llicència o de realització de la modificació de la comunicació
prèvia.
2. L'apartat següent de l'article 143 assenyala que, no obstant el que es preveu en l'apartat
anterior, si en el transcurs de l'execució de les obres es modifica l'estructura o la disposició
interior o l'aspecte exterior, sense alteració de cap dels paràmetres prevists en l'apartat 1
anterior, les obres no s'han de paralitzar durant la tramitació administrativa de la sol·licitud
de modificació del projecte o relació d'obres a executar. L'autorització o la denegació de les
modificacions correspon a l'òrgan que atorgà la llicència originària. En aquest cas la
normativa d'aplicació a les modificacions és la vigent en el moment de concessió de la
llicència originària o de presentació de la comunicació prèvia inicial, sempre que no s'hagi
ultrapassat el termini fixat per a l'execució de les obres.
3- L'apartat 3 del mateix article assenyala amb tota claredat que, en cap cas no es poden
acollir als beneficis de l'apartat 2 d'aquest article aquelles obres que es duguin a terme en
edificis catalogats o inclosos en conjunts historicoartístics, subjectes a la legislació de
protecció del patrimoni històric de les Illes Balears o catalogats o protegits pel planejament
urbanístic.
Observació: Vistes les petites variacions respecte el projecte original, en tant només es
modifiquen les profunditats de la piscina i es realitza una terrassa descoberta nova, a criteri
de qui subscriu la sol·licitud de modificació de projecte es pot beneficiar del règim previst en
l'article 143.1 de la LOUS i, per tant, considera que les obres no s'han (o s’havien) de
paralitzar mentre no s'hagi aprovat, si escau, el projecte modificat.
Tercera.- Contingut concret de la modificació i adequació de la mateixa a la legalitat
urbanística.
D'acord amb l'informe tècnic municipal de data 2 de març de 2017, la modificació de
projecte compleix amb l’establert a la normativa urbanística que li és d’aplicació, per tant,
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em remet al contingut de l’esmenat informe quant al compliment de les condicions
d'edificació assenyalades en el PGOU, el PTI i la NTT.
Quarta.- Òrgan competent per acordar la concessió de la modificació de projecte
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.
Cinquena.- Condicions de 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, 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.»
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. En concret, s’han
de complir les condicions establertes a la Resolució núm. 2017/130, de data 16 de febrer de
2017, de la Consellera executiva del Departament d’Ordenació Territorial i Turística
d’autorització de les obres.
PROPÒS:
PRIMER: Concedir la llicència urbanística per la MODIFICACIÓ DE PLÀNOLS DE LLICÈNCIA
D'AMPLIACIÓ DE PISCINA a Urb. Cala en Blanes, DAVALLADA, carrer de sa, 4, (registre d’entrada
núm. 17804 de dia 07/11/2016, visat del projecte núm. 0-37484 de dia 28/10/2016).
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Subzona clau 17q, residencial extensiva.
Referència cadastral número 9379104EE6297N0001PZ
Ús: Habitatge.
Superfície: Mirall d’aigua de la piscina 111,70m².
El pressupost del projecte presentat és de 19872,43 euros.
El promotor és J.R. (Nif núm. Y3****64R) l’arquitecte tècnic és MARTI I TORRES, JOAN i el
contractista és OBRES I REFORMES CAPO MOLL SL.
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CONDICIONADA al compliment del següent:
• Complir les condicions establertes a la Resolució núm. 2017/130, de data 16 de febrer de
2017, de la Consellera executiva del Departament d’Ordenació Territorial i Turística
d’autorització de les obres, i que són les següents:
«1. La caseta d’equips de piscina no podrà sobresortir més d´1,00 metre per sobre del
terreny.
2. El termini per a l’execució de les obres que s’autoritzen serà el que s’estableixi en la
llicència municipal, sempre que aquesta s’hagi concedit en el termini de 6 mesos
comptats a partir de la data de recepció del present escrit. Si en l’esmentat termini de 6
mesos no s’ha concedit la llicència municipal d’obres, o no s’han executat les obres en el
termini que estableixi la repetida llicència, restarà sense efecte aquesta autorització.
3. En cap moment i circumstància seran abocats, directament o indirectament aigües
residuals i fecals, materials d’enderrocaments, d’excavacions, o d’una altra procedència i
naturalesa al domini públic terrestre i zones de servitud.
4. La conformitat a la petició de referència produeixen efectes entre l’entitat local i la
persona sol·licitant, i s’entenen atorgades llevat del dret de propietat i sense perjudici de
terceres persones, i sense implicar assumpció de responsabilitats pel Consell Insular de
Menorca en relació amb l’execució de les obres, tant respecte a tercers com a titulars de
l’autorització.
5. L’atorgament d’aquesta autorització no eximeix al seu titular de l’obtenció d’altres
llicències i autoritzacions legalment procedents.
6. Els treballs i obres que s’autoritzen no constituiran obstacle per l’exercici de la servitud
de pas i d’accés a la mar.
7. El titular de l’autorització no podrà ocupar, per l’execució d’obres, cap espai del domini
públic marítim terrestre ni de la zona de servitud de trànsit sense que prèviament s’hagi
obtingut la preceptiva autorització.
8. Abans de realitzar qualsevol augment o modificació de les obres compreses en el
projecte presentat, en base al qual es concedeix la present autorització, el promotor
haurà d’obtenir la preceptiva autorització, prèvia la tramitació corresponent.
9. Abans d’iniciar-se les obres, el promotor ha de sol·licitar de la Demarcació de Costes a
les Illes Balears, el replanteig i la reposició de les fites de línia de partió de la zona
marítim terrestre vigent, en el supòsit que aquelles hagin desaparegut en el tram contigu
al tram de costa en què s’ubiquen les obres, o existeixin dubtes sobre la seva correcta
situació, essent a càrrec del promotor les despeses que es derivin d’aquestes operacions.
10. L’administració competent podrà inspeccionar en tot moment l’execució de les obres
per comprovar si aquestes s’ajusten a les condicions de la present autorització. Si
s’aprecies l’existència d’incompliments, ordenarà la paralització de les obres en la forma
establerta per la Llei de Costes, incoant els expedients que corresponguin.
11. A peu d’obra s’haurà de tenir permanentment, durant la seva execució, un exemplar
diligenciat de la documentació tècnica juntament amb la present autorització, perquè
puguin ser exhibits a requeriment dels agents de l’Administració Competent.»
• Així mateix, s’hauran de complir amb les condicions que es van imposar a l’acord de la Junta
de Govern de dia 11.05.2016, quan es va atorgar la llicència de la que ara es pretén la seva
modificació.
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 19872,43 x 3’2% …….……. 635,92€”
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del
Municipi.
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5. Remissió al Consell Insular de Menorca de l’informe raonat per a la declaració d'interès
general de reforma i ampliació d’edificació destinada a bodega al lloc de Santa Isabel, camí
des Lloc de Monges, polígon 12, parc. 134. Promotor: Vinyes Binitord de Menorca, SL (exp.
12403/2015).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del
Municipi de dia 19/07/2017, que literalment copiada, diu:
“Atès que el 29 desembre de 2015 (RE núm. 19.689), el/la Sr./Sra. A.S.B., actuant en nom i
representació de Vinyes Bini Tord de Menorca, SL, va presentar una sol·licitud de llicència
urbanística d'obres amb projecte tècnic per a la reforma i ampliació d'un edifici destinat a Bodega de
vins, al camí des Lloc de Monges, lloc de Santa Isabel, a la parcel·la 134 del polígon 12 del cadastre
rústic (ref. 07015A012001340001PB).
Atès que juntament amb la sol·licitud s'adjuntà la documentació següent:
1. Projecte bàsic redactat per l'arquitecte Guillem Coll Pons, sense visar, amb data 9 de
desembre de 2015 (RE núm. 19.689 de 29-12-2015), que inclou la corresponent
justificació del compliment del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i el compliment del Decret
110/2010, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de millora de l'accessibilitat i la
supressió de barreres arquitectòniques.
2. Justificació del pagament de la taxa per llicència urbanística (951,38 €).
3. Escriptura de constitució de societat, atorgada davant la notari de Ciutadella Teresa
Castillo Moreno en data 14 de setembre de 2004, d'acord amb la qual es nomena
administrador solidari al Sr. Antonio Salord Bosch.
Atès que posteriorment es van efectuar els tràmits següents:
1. Informe tècnic de l'arquitecte municipal emès en data 19 de desembre de 2016,
indicant que tot i que manca la memòria agronòmica, la documentació és completa i el
projecte no es veu afectat pel Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en
matèria urbanística.
2. Informe jurídic de data 5 d'abril de 2017, que conclou que la sol·licitud de llicència es
va efectuar abans d'entrar en vigor el Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures
urgents en matèria urbanística, però amb la documentació incompleta (manca de
memòria agronòmica segons l'article 100.1 de la Llei agrària), el que impedeix que es
pugui concedir la llicència sol·licitada si no s'ha obtingut prèviament la declaració d'interès
general. S'emplaça al promotor a modificar la sol·licitud i demanar expressament la
declaració d'interès general del projecte, amb aportació d'un certificat del Registre de la
Propietat sobre la finca registral afectada.
3. Notificació per part del regidor delegat de les conclusions de l'informe jurídic de 5 d'abril
de 2017 (RS núm. 5.751 i 5.753 de 07-04-2017), atorgant un termini de 10 dies hàbils per
modificar la sol·licitud i presentar la documentació requerida, rebuda pel promotor el 1104-2017 i pel tècnic redactor el 12-04-2017.
4. Presentació per part del promotor (RE núm. GE/007188/2017 de 28-04-2017) d'un
escrit en el qual demana expressament que es continuï amb la tramitació de la declaració
d'interès general davant el Consell Insular de Menorca. S'adjunta un certificat del Registre
de la Propietat sobre la finca registral afectada, que és la 32.642 de Ciutadella, inscrita al
tom 1.931, foli 86, amb una superfície total de 26.787 m².
5. Informe tècnic emès per l'arquitecta municipal en data 23 de maig de 2017 a l'efecte de
donar compliment a les determinacions de l'article 37.1 de la Llei de sòl rústic (informe
raonat municipal).
6. Informe jurídic emès en data 30 de maig de 2017 a l'efecte de donar compliment a les
determinacions de l'article 37.1 de la Llei de sòl rústic (informe raonat municipal).
7. Informe de la interventora municipal emès en data 13 de juliol de 2017, indicant que
només procedirà la devolució de la taxa pagada en concepte de llicència urbanística en
cas que no s'hagi complert amb el fet imposable de la mateixa (article 2 de l'Ordenança
fiscal núm. 24), extrem que s'ha de confirmar per part dels serveis municipals
d'urbanisme.
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Atès l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal en data 23 de maig i que diu el següent:
“(...)
II.
OBJECTE DE L’INFORME
El present informe es redacta en compliment a l’apartat 1 de l’article 37 de la Llei
6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears, el qual determina que el
procediment de declaració d’interès general s’iniciarà per la persona interessada
davant l’ajuntament i que aquest la trametrà a l’òrgan que l’hagi de declarar juntament
amb un informe municipal raonat sobre l’autorització esmentada.
III. DISPOSICIONS LEGALS I REGLAMENTARIES APLICABLES
- Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl
- Text refós del PGOU de Ciutadella aprovat definitivament en data 16.4.1991
- Modificació puntual del PGOU de Ciutadella de Menorca per tal d’adaptar-lo a les
DOT i al PTI en l’àmbit del sòl rústic (AD amb prescripcions en data 27.03.2006 i
complimentades en data 28.09.09)
- Modificació puntual del PGOU de Ciutadella de Menorca per a la compatibilitat dels
usos turístics amb els residencials per als habitatges unifamiliars aïllats de les zones
turístiques, la incorporació de l’article 14 del PTI, així com l’adaptació a les matrius dels
usos del sòl rústic i de l’article 568 del PGOU de Ciutadella a la modificació del PTI (AD
en data 21.11.2011)
- Pla Territorial Insular de Menorca (AD 25.4.2003) i la seva modificació (AD 26.6.2006)
- Norma Territorial Transitòria (AD 22.12.2014).
- Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes Balears i
de Mesures Tributàries.
- Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears.
- Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears.
- Decret llei 1/2016, de 12 de gener de mesures urgents en matèria urbanística
- Decret 2/2016, de 22 de gener, de modificació del Decret llei 1/2016, de 12 de gener,
de mesures urgents en matèria urbanística.
- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
- Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears
- Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de sòl i rehabilitació urbana.
- Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici
d’activitats a les Illes Balears.
-Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions d’amidament,
d’higiene, d’instal·lacions, per al disseny i l’habitabilitat d’habitatges així com l’expedició
de cèdules d’habitabilitat.
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.
- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació.
IV. OBJECTE DEL PROJECTE
L'objecte del projecte és el de dur a terme obres de reforma i d’ampliació a l’edifici on
es situa la bodega de Binitord i que es desenvolupa en planta soterrani. Específicament
les obres consistiran en construir un edifici de planta baixa sobre la coberta de la
bodega existent, connectant ambdues plantes mitjançant un nucli d'escales i elevador.
V. DADES DEL PROJECTE
. Situació: polígon 12, parcel·la 134
. Referència cadastral:
Parcel·la:
Edificacions:
. Superfície segons cadastre:
. Superfície segons registre:
. Classificació: Sòl rústic

07015A012001340000OL
07015A012001340001PB
10.841m2
Finca 1211: 590.936 m2
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. Qualificacions: Sòl rústic comú en la categoria d’Àrea d’Interès Agrari
Sòl rústic protegit en la categoria d’Àrea de prevenció de riscos (contaminació
d'aqüífers)
. Superfícies construïdes actuals i resultants :

Planta soterrani
Planta baixa
TOTAL

Estat actual
Sup. Construïda m2

Reforma i ampliació
Sup. Construïda m2

Estat actual + reforma /
ampliació m2

168,65

39,24

207,89

--

237,03

237,03

168,65

278,23

444,92

. Pressupost d’execució material: 190.276,97 euros.
VI. ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ APORTADA
S’aporta projecte bàsic per a la reforma i ampliació d’un edifici destinat a bodega situat
a la finca de Santa Isabel, al camí des Lloc de ses Monges, redactat per l’arquitecte
Guillem Coll en data desembre de 2015.
Com ja s’ha dit a l’apartat corresponent l’objecte del projecte és ampliar la bodega
existent en planta soterrani en 39,24 m2 per tal d’ubicar-hi un nucli d’escales i ascensor
així com també el de construir un nou edifici de 237,02 m2 en planta baixa per a usos
diversos de la bodega.
La bodega existent, la qual es desenvolupa íntegrament en planta soterrani, consta amb
permís d'instal·lació d'activitat i obra atorgats per l'Ajuntament el 25 de maig i el 3 d'agost
de 2007. També consta a les dependències municipals la llicència d'obertura atorgada
l'any 2010 per a una activitat permanent menor de celler d'elaboració i criança de vi.
En relació a la normativa que és d’aplicació cal fer les següent observacions:
a) El Decret llei 1/2016, a la seva disposició transitòria primera, la qual regula el règim
jurídic aplicable a les sol·licituds en tràmit determina que:
«Els projectes presentats amb la documentació imprescindible per a la seva tramitació,
de sol·licitud de llicència urbanística o d'informe preceptiu davant l'administració
municipal, turística o agrària, respectivament, corresponents a procediments iniciats
abans de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei continuen la seva tramitació d'acord amb
la normativa vigent en el moment del seu inici davant l'administració turística, agrària o
municipal, excepte els projectes relatius a la disposició addicional denovena de la Llei
8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, als quals s'ha d'aplicar aquest
Decret, llevat que el projecte en el seu conjunt, inclosa al seu cas, l'oferta
complementària d'allotjament, ja hagi obtingut la declaració d'interès general.»
En el nostre cas la sol·licitud de llicència urbanística que ens ocupa es va efectuar en
data 29 de desembre de 2015, RE núm. 19.689, acompanyada de la documentació
esmentada als anteriors antecedents.
Així les coses, tota vegada que la sol·licitud de llicència es va efectuar abans del 14 de
gener de 2016, es considera que no es va presentar davant l'administració tota la
documentació imprescindible per a la seva tramitació al faltar la corresponent
memòria agronòmica prevista a l'article 100 de la Llei 12/2014, de 16 de desembre,
agrària de les Illes Balears.
Cal dir que la memòria agronòmica es considera un document imprescindible per poder
demanar l'informe preceptiu i vinculant previst en l'article 100.1.c) de la Llei agrària,
d'acord amb l'article 102 de la mateixa Llei, atès que precisament en aquesta memòria
és a on un tècnic competent (en matèria agrària) ha de justificar l'adequació de les
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edificacions, les construccions i les instal·lacions al desenvolupament efectiu de
l'activitat, que es limitarà a la que sigui estrictament necessària.
b) La Norma Territorial Transitòria (NTT), a la seva matrius d’usos, fixa que en les Àrees
d'Interès Agrari (AIA) l’activitat complementària de l’explotació agrària és un us
condicionat.
Recordem que el Decret llei 1/2016 va deixar suspesa la vigència de l’article 94, l’article
102.4, i la disposició addicional segona de la Llei agrària, articles que en el seu moment
havien eliminat l'exigència de declaració d'interès general per a qualsevol activitat agrària
o complementària de l'explotació agrària.
Per tant abans de la concessió de la preceptiva llicència d’obres s'haurà d’haver
obtingut la declaració d'interès general per al projecte de reforma i ampliació de la
bodega de vi a la finca santa Isabel ( Parcel·la 134 del polígon 12)
c) L’ampliació de la bodega projectada en planta baixa i que comporta la construcció d’un
nou edifici de 237,03m2, sembla que es realitza en una petita part damunt un terreny
qualificat com a sòl rústic protegit en la categoria d’Àrea de Prevenció de Riscos (APR)
de contaminació d'aqüífers.
No obstant cal dir que no es presenta cap plànol on es superposi l’ampliació
proposada amb les APR corresponents.
Es recorda que en cas d’afectar l’ampliació a sòl qualificat com a APR de contaminació
d'aqüífers per tal d’obtenir la preceptiva llicencia serà necessari, segons l’article 21D)2 de
l’NTT, acompanyar el projecte d’un informe justificatiu que incorpori les mesures per evitar
el risc.
Així mateix s’ha de dir que el Decret Llei 2/2016, de 22 de gener, de modificació del
Decret llei 1/2016 determina en el seu article 2.2 que els usos ubicats en àrees de
prevenció de riscos només es poden autoritzar amb l’informe previ favorable de
l’administració competent en matèria de medi ambient, quedant exceptuats de l’informe
esmentat preceptiu les APR d’erosió i les de contaminació o vulnerabilitat d’aqüífers”. I
en l’apartat “normes específiques” del Decret 1/2016 de la matriu d’usos de la Llei
6/1999, es determina que:
“c) En les àrees de prevenció de risc de vulnerabilitat d’aqüífers:
a.- El sistema de tractament de les aigües residuals ha de complir amb el que
estableix el Pla Hidrològic de les Illes Balears
b. Durant l’execució de les obres s’han d’adoptar les màximes precaucions per
evitar l’abocament de substàncies contaminants, incloses les derivades del
manteniment de les maquinàries”
d) La Llei de sòl rústic determina en el seu títol IV que les noves edificacions han
de complir amb les següents condicions:
- La superfície màxima construïble no podrà superar el 3% de la superfície de la
finca
- La ocupació màxima no podrà superar el 4% de la superfície de la finca
- La altura màxima de les edificacions no podrà superar els 8m d’alçada
- El volum màxim permès per edificació serà de 1500m3
- Les característiques tipològiques seran les pròpies de cada zona
- Les característiques estètiques i constructives dels edificis, instal·lacions i
construccions determinant els materials i acabats admesos.
El projecte presentat no específica quin serà el volum resultant de l'edificació
projectada.
e) Com ja s’ha dit anteriorment la Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes
Balears determina en el seu article 100.1 que:
«Els ajuntaments per concedir la llicencia urbanística, han de sol·licitar prèviament
l’emissió de l’informe de l’administració pública competent en matèria agrària, el qual
ha de ser favorable quan les actuacions objecte de la llicencia impliquin:
a) Edificacions, construccions o instal·lacions de nova planta
b) Canvi d’ús de les edificacions o les construccions i instal·lacions existents.
c) Ampliacions de les edificacions o les construccions i instal·lacions existents.»
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I en el seu article 102.1 fixa que amb la finalitat de poder emetre l’informe de
l’administració pública competent en matèria agrària que es preveu a l’article 100.1, el
titular de l’explotació ha de presentar una memòria agrària elaborada per un tècnic
competent en la qual ha de justificar l’adequació de les edificacions, les construccions i
les instal·lacions al desenvolupament efectiu de l’activitat, que s’ha de limitar a la que
sigui estrictament necessària.
No s’aporta a l'expedient la memòria agrària per tal de poder sol·licitar el
corresponent informe al departament d’agricultura del CIM.
e) En relació al compliment de les determinacions del PGOU de Ciutadella de Menorca
vigents cal fer les següents observacions:
L’article 562 que regula les activitats declarades d’interès general fixa que les activitats
relacionades amb usos no prohibits, diferents dels admesos, només es podran
autoritzar quan resultin declarades d’interès general. El procediment per a l’autorització
serà l’establert a l’article 37 de la Llei 6/1997 de sòl rústic de les Illes Balears i s’haurà
d’estar a l’establert a l’article 17 de l’esmentada llei. Així mateix, al seu apartat 5, també
és fixa que a la memòria del projecte s’haurà de demostrar expressament la
inexistència de risc per a les zones veïnes en ordre a l’equilibr ecològic, a les
condicions naturals del sector o als valors paisatgístics culturals.
A la memòria del projecte presentat no s’incorpora aquest apartat específic.
L’article 566 del PGOU fixa les condicions generals que han de complir les
construccions i específicament determina:
“1. A fi d’aconseguir una perfecta integració de les construccions a l’entorn i en el
paisatge, els materials d’acabats, cobertes, incloent-hi acabaments, tipus de
xemeneies, volades, etc...hauran de respectar les característiques del camp
ciutadallenc i s’evitaran les cobertes amb pendents superiors a un 30 % i en aquestes,
els acabaments de pissarra o qualsevol altra tipus de material que no sigui teula
ceràmica, sense cap tipus d’acolorit o de pintat, excepció feta d’emblanquinar.
Qualsevol solució que sigui l’adoptada fora d’aquestes pautes, comporta la necessitat
de justificar en una memòria la incidència dels materials utilitzats en l’entorn on
s’insereixen, incloent estudis gràfics i cromàtics de la construcció que es projecta i del
seu entorn.
I L’article 577 del PGOU regula les Àrees d’interès Agrari i específicament en el seu
apartat 6 es fixen les condicions d’edificació per a usos relacionats amb activitats
declarades d’interès general i concretament determina
«a. Es permeten els usos acceptats i els usos condicionats de la matrius Dusos del Sòl
rústic de l’annex I d’aquestes normes.
b. La finca mínima es fixa en 15.000 m2 amb accés a camí o a carretera existent i de
domini públic. Per instal·lacions d’obres públiques i serveis d'infraestructura tècnica
general no es precisarà el compliment relatiu a la finca mínima. La superfície a ocupar
es justificarà convenientment.
c. L’ocupació màxima de parcel·la serà del 4% de la superfície total de la finca. El
volum màxim construïble serà de 1.500m3.
d. El sostre edificat màxim serà de 0,03 m2de sostre/m2 de sòl amb un límit màxim de
5.000m2
e. El terreny no ocupat per l’edificació haurà de condicionar-se amb arbres i segons les
característiques de l’ambient rural, prohibint-se la seva pavimentació. En les
instal·lacions on calgui, podrà autoritzar-se un àrea de maniobra i d’aparcament, la
superfície de la qual no superi un 1% de la dimensió de la finca.
f. Les edificacions i instal·lacions hauran de ser aïllades i separades de tots els límits
de la finca, almenys 10 m . S’exceptuen, pel que fa al límit del vial, les instal·lacions
lligades al servei de la carretera. La distancia esmentada es compta respecte del vial
de servei.
g. L’alçada màxima de l’edificació serà de 7metres. Només es permeten edificacions en
planta baixa. Tanmateix es podrà autoritzar una planta pis, la superfície de la qual no
superi la meitat de la planta baixa.
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L’alçada màxima només es podrà sobrepassar per a instal·lacions tècniques, com ara
dipòsits, xemeneies, etc...essent la projecció horitzontal en planta d’aquests elements
tècnics menor del 10% de la construcció a edificar.
h. Les construccions i edificacions amb façana a les carreteres hauran de preveure un
carrer de servei de 10m d’amplada mínima, des de el limit exterior de la carretera. La
urbanització d’aquest carrer està al càrrec del promotor.
i. Les característiques tipològiques, estètiques i constructives d'aquestes edificacions, i
dels materials i acabats permesos han de ser els següents: els paraments exteriors
poden estar revestits de paret seca, pintats de blanc o amb pedra de marès vista i la
coberta ha de ser inclinada i de teula àrab.
j. La separació mínima de les partions serà de 10m i la distància mínima en relació a
residencies ramaderes situades a altres finques i reflectides en el plànol d’ordenació o
noves, serà de 100m.»
El projecte presentat no justifica el compliment de cadascuna de les condicions
fixades a l'apartat 6 de l’article 577 transcrit . Específicament hi ha que fer menció a:
- El compliment de la parcel·la mínima. Recordem que segons l’article 577 es de
15.000m2 i segons el certificat literal de la finca registral aportat a l’expedient, la
Finca registral número 32642 està conformada per dues porcions de terreny
separades pel camí de situació. La porció de terreny on s'ubica la construcció
existent que es vol ampliar té 8.794 m2 i l’altra porció de terreny té 17.993 m2.
- El compliment de les característiques tipològiques, estètiques i constructives
fixades a l’apartat 6.i). Encara que el projecte en cap cas específica els materials
que utilitzarà, pels plànols aportats la coberta no és de teula àrab i no sembla que
els paraments exteriors estiguin acabats de pedra de marès, de paret seca o pintats
de blanc.
f) Segons el punt segons de l’article 26 de la llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de
les Illes Balears «La declaració d’interès general es pot atorgar a totes aquelles
activitats que, respectant les limitacions dels usos que s’estableixin en els instruments
d’ordenació territorial i urbanístics, transcendeixin els mers interessos individuals,
siguin compatibles amb el grau de protecció de la zona i, en cas que suposin
actuacions de construcció, edificació o instal·lació, resultin d’ubicació necessària en el
sòl rústic per la seva vinculació funcional directa. Els consells insulars podran regular
específicament l'adequació del concepte d'interès general a cada illa sense perjudici de
l'establert en aquesta Llei.»
En relació a aquest punt només fer esment que el projecte presentat té per objecte
l’ampliació de la bodega existent que es desenvolupa en planta soterrani, construint
una nova edificació en planta baixa de 237,03 m2. En cap cas s’especifica a quines
activitats concretes es destinarà aquesta nova planta (per exemple exposició dels
productes, venda, visites turístiques, treballs interns, etc). Només es diu que els 237
m2 projectats es destinaran a sala d’usos diversos per la bodega.
Es considera que el projecte hauria de concretar les activitats que es volen dur a
terme en aquest nou edifici ja que podria variar substancialment el contingut de la
declaració d’interès general.
VI. CONCLUSIÓ
Vist que segons les matrius d’usos del sòl rústic de l’NTT, al sòl qualificat com a sòl
rústic comú en la categoria d’AIA, l’ús de bodega de vins (activitat complementaria del
sector primari) està condicionat a la declaració d’interès general, s’emet el present
informe a l’objecte de donar compliment a les determinacions de l’apartat 1 de l’article
37 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears, tenint en compte
les consideracions i observacions fetes al cos de l’informe”.
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Atesos els fonaments jurídics obrants a l’informe signat electrònicament dia 18.07.2017, següents:
“II.- FONAMENTS JURÍDICS:
Normativa aplicable.
Decret Llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística (DL
1/2016).
Decret Llei 2/2016, de 22 de gener, de modificació del Decret llei 1/2016, de 12 de gener,
de mesures urgents en matèria urbanística (DL 2/2016).
Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl (LOUS).
Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears (LSR).
Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les directrius d'ordenació territorial i de mesures tributàries
(DOT).
Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears (Llei 12/2014).
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJAP-PAC).
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.
Consideracions jurídiques.
Primera. Des del punt de vista formal.
Pel que fa a la tramitació a seguir en les sol·licituds de declaració d’activitats d’interès
general, s’ha d’estar al que disposa l’article 37 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl
rústic de les Illes Balears (LSR). Segons aquest article, el procediment serà iniciat per
l’interessat davant l’Ajuntament, que remetrà la sol·licitud a l’òrgan que l’hagi de declarar
juntament amb un informe municipal raonat sobre la mateixa.
L’òrgan que hagi d’efectuar la declaració d’interès general sotmetrà l’expedient al tràmit
d’informació pública durant un termini de 15 dies mitjançant anunci en el BOIB i en el
corresponent punt d’accés electrònic, i a informe durant idèntic termini dels organismes i
administracions amb competències en la matèria de que es tracti.
Efectuats tots aquests tràmits, que s’hauran de substanciar en un termini de 3 mesos
(salvant el cas d’interrupcions), a la vista dels informes i al·legacions emesos l’òrgan
competent resoldrà de forma motivada i ho notificarà a l’Ajuntament i a l’interessat.
Si s'atorgués la declaració d'interès general i fos necessària llicència municipal, aquesta
s’haurà de demanar en un termini màxim de 6 mesos des de la notificació de la
declaració d’interès general, disposant per resoldre aquesta sol·licitud la Corporació
municipal del termini ordinari fixat en la normativa general reguladora dels usos, obres i
activitats.
Observació: Al cas que ens ocupa, la persona interessada ha demanat que es modifiqui
la petició inicial de llicència d'obres, tota vegada que s'ha advertit que la mateixa no es
podia tramitar sense la preceptiva declaració d'interès general, que es concedeix pel
Consell Insular mitjançant un procediment autònom i separat del de llicència urbanística
municipal. A dia d'avui no és viable continuar amb la tramitació de la llicència i la
interventora municipal considera que només s'ha retornar l'import de la taxa pagada en
cas que no s'hagi complert amb el fet imposable de la mateixa (article 2 de l'Ordenança
fiscal núm. 24), extrem que s'ha de confirmar per part dels serveis municipals
d'urbanisme.
En relació a aquesta qüestió, revisat de nou l'expedient, s'observa que l'interessat no ha
sol·licitat formalment la devolució de l'import pagat. En conseqüència, a l'efecte de no
retardar més l'enviament de l'expedient al Consell Insular de Menorca, i atesa la
complexitat del tema, no s'entrarà a analitzar aquesta qüestió mentre no hi hagi una
sol·licitud per part de l'interessat.
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Segona. Objecte del projecte bàsic presentat i adequació a la normativa territorial i
urbanística.
Es pretén dur a terme obres de reforma i d'ampliació a l'edifici on se situa la bodega de
Binitord, que a dia d'avui només es desenvolupa en planta soterrani. Específicament, les
obres consistiran en construir un edifici de planta baixa sobre la coberta de la bodega
existent, connectant ambdues plantes mitjançant un nucli d'escales i elevador. La
construcció en qüestió es pretén executar a la parcel·la 134 del polígon 12 del cadastre
rústic de Ciutadella, ubicada al sud-oest del terme municipal, i té una superfície total de
10.841 m2 segons cadastre. Segons consta en el certificat registral aportat, la finca en
qüestió, juntament amb una altra porció de terreny existent a l'altra banda del camí des
Lloc de Monges, conforma la finca registral núm. 32.642 de Ciutadella, amb una
superfície registral total de 26.787 m2.
A dia d'avui existeix una bodega construïda i amb permís d'instal·lació d'activitat i obra
atorgats per l'Ajuntament el 25 de maig i el 3 d'agost de 2007. També consta la llicència
d'obertura atorgada l'any 2010 per a una activitat permanent menor de celler d'elaboració
i criança de vi.
La superfície construïda actual de la bodega és de 168,65 m² en planta soterrani. No
existeix, per tant, cap edifici en superfície.
L'obra ara pretesa suposa la reforma de 1,96 m² en planta soterrani i l'ampliació de 39,24
m² en planta soterrani i de 237,03 m² en planta baixa, donant una superfície construïda
total de 444,92 m².
O sigui, el projecte més que duplicarà la superfície construïda total de la bodega
(comptant totes les plantes) i suposarà la construcció de tota una planta baixa de
237,03 m², amb l'impacte que açò suposa.
Per tant, la primera conclusió que s'ha d'extreure és que, per l'envergadura de l'obra,
l'actuació s'ha d'emmarcar en el supòsit de fet de l'article 20.4, per remissió de l'article
20.1 de la LSR, i tota vegada que suposa la implantació sobre el terreny de noves
construccions i instal·lacions, s'ha d'estar als requisits i procediments d'autorització
definits per a les actuacions que comportin edificacions de nova planta.
L’article 18 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears (LSR)
disposa que, als efectes de l’esmentada llei, les activitats en sòl rústic es regularan
segons l’ús al qual es vinculin i el tipus d’actuació que comportin. Amb aquesta finalitat,
continua dient, es distingiran tres classes d’usos: admesos, condicionats i prohibits, en
relació amb els quals es diferenciaran tres tipus d’actuacions, segons no comportin
l’execució d’obres d’edificació, comportin l’execució d’obres en edificacions o
instal·lacions existents o, finalment, suposin la construcció d’edificacions o instal·lacions
de nova planta.
En quant als usos condicionats (distints dels admesos i dels prohibits), l’article 19.2 de la
LSR estableix com usos condicionats els vinculats a activitats declarades d’interès
general i el d’habitatge unifamiliar aïllat. Per altra banda, en l’apartat tercer del mateix
article es descriuen els usos prohibits com aquells en relació amb els quals no és
possible autoritzar cap activitat, donat que la incidència de les actuacions que s’hi
vinculen resulta incompatible amb la protecció del sòl rústic.
Ja estrictament parlant de les activitats declarades d’interès general, l’article 26 de la
mateixa llei disposa:
<<1. Les activitats relacionades amb usos no prohibits, distints dels admesos, o del
d’habitatge unifamiliar, només podran autoritzar-se quan resultin declarades d’interès
general per la Comissió Insular d’Urbanisme respectiva o pel Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, en els casos contemplats per l’article 3.4 de la Llei 9/1990,
de 20 de juny, d’atribució de competències als consells insulars en matèria d’urbanisme i
habitabilitat.
2. La declaració d’interès general es podrà atorgar a totes aquelles activitats que,
respectant les limitacions dels usos que s'estableixin en els instruments
d'ordenació territorial i urbanístics, transcendeixin els mers interessos individuals,
siguin compatibles amb el grau de protecció de la zona i, en cas que suposin
actuacions de construcció, edificació o instal·lació, resultin d’ubicació necessària
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en el sòl rústic per la seva vinculació funcional directa. Els consells insulars
podran regular específicament l'adequació del concepte d'interès general a cada
illa sense perjudici dels establerts en aquesta llei.
3. Les declaracions d’interès general es dirigiran preferentment a fomentar les activitats
que suposin la preservació d’edificis o instal·lacions de valor etnològic o
arquitectònic o la implantació, prèvia la seva adequació al que disposa el títol IV
d’aquesta llei, de noves activitats en edificacions o instal·lacions en estat de
deteriorament que no estiguin declarades fora d’ordenació.
4. Les actuacions vinculades a aquestes activitats s’hauran d’ajustar a les condicions
exigides en els títols III i IV d’aquesta llei per a l’habitatge unifamiliar salvant els casos en
que, per les característiques específiques de l’activitat de que es tracti, es justifiquin, no
resultin aplicables i així s’accepti en la declaració d’interès general. L’excepció també
tindrà efectes respecte de la llicència prevista en l’article 13 d’aquesta llei. Quan
l’exoneració afecti a les condicions d’aprofitament, altura o parcel·la mínima, hauran
d’incorporar-se mesures tendents a minimitzar l’afecció als predis colindants.
5. Les limitacions establertes en els punts anteriors no seran d’aplicació a les
declaracions d’interès general relatives a dotacions de serveis contemplades en l’article
30.3 d’aquesta llei, ni a les relatives a infraestructures públiques a que es refereix l’article
24.2 de la present llei, a les quals resultaran d’aplicació les limitacions específiques
definides en aquesta llei per a ambdós tipus d’activitats.>>
L'article 82 de la Llei 12/2014 agrària inclou entre les activitats complementàries les de
transformació dels productes de l'explotació agrària, així com també les de venda
directa dels productes transformats de la pròpia explotació, sempre i quan no sigui
la primera explotació a què es refereix l'article 5.1.a) de la mateixa llei.
Tot i que l'article 21 de la LSR considera, en principi, els usos complementaris de
l'explotació agrícola com a usos admesos, s'ha d'estar també al que s'assenyali en les
DOT en funció de la categoria de sòl afectada. Així, doncs, si estem al que disposa la
matriu d'ordenació d'usos de l'annex 1 de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les directrius
d'ordenació territorial i de mesures tributàries, en la redacció donada precisament pel
Decret llei 1/2016 (tenint en compte les categories de sòl afectades pel projecte),
comprovam que en sòl rústic comú amb categoria de règim general (SRG) es tracta
d'un ús admès i en sòl rústic protegit amb categoria d'àrea de prevenció de riscos
(APR), les activitats complementàries de transformació i venda directa dels
productes de la pròpia explotació agrària, es consideren un ús condicionat (2),
motiu per la qual cosa, és exigible la declaració d'interès general.
Per altra banda, d'acord amb la matriu d'usos de l'NTT, tant en sòl rústic comú de RG
com en sòl rústic protegit d'APR, l'activitat complementària de l'explotació agrària
és un ús condicionat, i per tant, s'ha de declarar d'interès general.
Tercera.- Modificació voluntària de la sol·licitud i retorn de l'import satisfet en
concepte de taxa per llicència urbanística.
La persona interessada ha modificat voluntàriament la seva sol·licitud, tal com permet
l'article 71.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (llei vigent en el moment
d'efectuar la primera sol·licitud).
Així les coses, el procediment que se seguirà ara serà el de declaració d'interès general, i
es disposarà d'un termini de sis mesos per demanar la llicència d'obres a partir de la
concessió de la declaració d'interès general pel CIM.”
PROPÒS:
Primer.- Acceptar la sol·licitud de modificació voluntària de la sol·licitud de llicència d'obra efectuada
per Vinyes Binitord de Menorca, SL, que ara es tramitarà com a sol·licitud de declaració d'interès
general.
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Segon.- Assumir, a l'efecte d'emissió de l'informe municipal raonat a què es refereix l'article 37.1 de
la Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears, el contingut de l'informe tècnic i de
l'informe jurídic emesos el 22 de maig i el 18 de juliol de 2017, en relació a la sol·licitud de Vinyes
Bini Tord de Menorca, SL, a la sol·licitud de declaració d’interès general per a la reforma i ampliació
d'un edifici destinat a Bodega de vins, al camí des Lloc de Monges, lloc de Santa Isabel, a la
parcel·la 134 del polígon 12 del cadastre rústic (ref. 07015A012001340001PB).
Tercer.- Trametre l'informe raonat, juntament amb l’expedient administratiu (2015/012403), al
Consell Insular de Menorca als efectes de continuar la tramitació de la sol·licitud de declaració
d’interès general.
Quart.- Notificar l'acord a la persona sol·licitant de la declaració d'interès general.”
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del
Municipi.
6. Proposta d'aprovació de la tramitació d’interès general de la xarxa de clavegueram de Cala
Morell. (exp. 7395/2017)-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei
d’Ordenament del Municipi de dia 24/07/2017, que literalment copiada, diu:
“Atès que en data 20 d’agost de 2016 es va publicar al BOIB la Llei 12/2016, de 17 d’agost,
d’avaluació ambiental de les Illes Balears, la qual, en la seva disposició final cinquena, modifica la
disposició transitòria quarta de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, relativa a la
implementació de la xarxa de sanejament.
Atès que en aquesta disposició, en resum, es determina que en els sòls d’ús predominantment
residencial que no disposin de xarxa de clavegueram es podran atorgar llicències sempre que
concorrin tot una sèrie de requisits. Entres aquests requisits es fixa que l’ajuntament, mitjançant
un acord plenari, ha d’haver expressat el seu compromís de dotar de clavegueram a aquestes
zones urbanes, establint un termini màxim d’un any per a poder aprovar el corresponent projecte
de dotació de xarxa de clavegueram.
Atès que en data 16 de març de 2017 el Ple de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca va aprovar
la "Proposta de compromís de dotació de clavegueram a la urbanització de Cala Morell, segons el
previst a la Disposició transitòria 4a de la Llei 2/2014 d'ordenació i ús del sòl (exp. 2017/001730)."
Atès que en base a aquest compromís es redacta el corresponent projecte per dotar de xarxa de
clavegueram la urbanització de Cala Morell. Consta a l'expedient projecte de dotació de xarxa de
clavegueram del nucli urbà de Cala Morell redactat per l’enginyer de Camins Canals i Ports Joan
Moll Serra i l’enginyer tècnic d’obres públiques Toni Pons Rotger, signat digitalment en data 11 de
juliol de 2017.
Atès l’informe tècnic i jurídic signat electrònicament dia 21.07.2017, que diu el següent:
“(...)
II.
OBJECTE DE L’INFORME
El present informe es redacta en compliment a l’apartat 1 de l’article 37 de la Llei
6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears, el qual determina que el
procediment de declaració d’interès general s’iniciarà per la persona interessada
davant l’ajuntament i que aquest la trametrà a l’òrgan que l’hagi de declarar juntament
amb un informe municipal raonat sobre l’autorització esmentada.
III. DISPOSICIONS LEGALS I REGLAMENTARIES APLICABLES
- Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl
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- Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de sòl i rehabilitació urbana.
- Text refós del PGOU de Ciutadella aprovat definitivament en data 16.4.1991
- Modificació puntual del PGOU de Ciutadella de Menorca per tal d’adaptar-lo a les
DOT i al PTI en l’àmbit del sòl rústic (AD amb prescripcions en data 27.03.2006 i
complimentades en data 28.09.09)
- Modificació puntual del PGOU de Ciutadella de Menorca per a la compatibilitat dels
usos turístics amb els residencials per als habitatges unifamiliars aïllats de les zones
turístiques, la incorporació de l’article 14 del PTI, així com l’adaptació a les matrius dels
usos del sòl rústic i de l’article 568 del PGOU de Ciutadella a la modificació del PTI (AD
en data 21.11.2011)
- Pla Territorial Insular de Menorca (AD 25.4.2003) i la seva modificació (AD 26.6.2006)
- Norma Territorial Transitòria (AD 22.12.2014).
- Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes Balears i
de Mesures Tributàries.
- Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears.
- Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears.
- Decret llei 1/2016, de 12 de gener de mesures urgents en matèria urbanística
- Decret llei 2/2016, de 22 de gener, de modificació del Decret llei 1/2016, de 12 de
gener, de mesures urgents en matèria urbanística.
- Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
- Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears
- Llei 5/2005 de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental
(LECO)
IV.OBJECTE DEL PROJECTE
El projecte té per objecte dotar de xarxa de clavegueram el nucli urbà de Cala Morell.
Per poder connectar la nova xarxa projectada dins el nucli urbà amb la xarxa general,
s’ha de preveure un tram que discorrerà pel sòl rústic, seguint el traçat de la carretera
de Cala Morell fins arribar al Polígon Industrial de Ciutadella.
V. ANÀLISI DEL CONTINGUT DE LA DOCUMENTACIÓ APORTADA I NORMATIVA
D’APLICACIÓ
Es preveu que la xarxa discorri per la vorera esquerra (sentit Cala Morell) de la
carretera de Cala Morell fins arribar al Polígon Industrial on es realitzarà un
encreuament soterrat per la Ronda nord, no afectant a cap propietat privada.
Les característiques de la xarxa d’impulsió projectada són les següents:
Canonada de fosa de DN 250
Longitud total: 6.320 m
Cabdal màxim: 66,04 l/s
La carretera de Cala Morell pertany a la xarxa secundaria i és de titularitat municipal.
La ronda Nord (RC-1) pertany a la xarxa primaria i el titular és el Consell Insular de
Menorca.
Val a dir que tota la xarxa projectada fins arribar al Polígon Industrial discorre per sòl
classificat com a sòl rústic i qualificat com a sòl rústic protegit en la categoria d’Àrea de
Protecció de Carreteres (APT).
No obstant, les categories de sòl subjacents a la categoria esmentada anteriorment són
les següents:
- Àrea d’Interès Paisatgístic (AIP)
- Àrea d’Interès Agrari (AIA)
- Sòl rústic de règim general (SRG)
- Àrea de Transició (AT)
Revisat el plànol de protecció de riscs de l’NTT s’observa que certs trams projectats
estan afectats pels següents riscos:
- Risc d’incendis (baix i alt)
- Risc de contaminació d'aqüífers
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Així mateix, cal dir que un tram per on discorre la xarxa de clavegueram està inclòs
dins un àmbit de la Xarxa natura 2000 (ZEPA amb núm. ES0000230). El projecte
adjunta el corresponent estudi de repercussions ambientals on es conclou que "el
projecte és compatible amb la conservació dels valors naturals de la zona i amb els
hàbitats i espècies d’interès comunitari presents a la zona, així com a la integritat dels
espais de la xarxa natura 2000, sempre i quan de forma preceptiva i obligatòria es
compleixin les mesures preventives proposades en el present document i totes les que
es condicionin en els informes preceptius dels diferents serveis de l'administració
competent, que per la part ambiental són:
- DG recursos Hídrics CAIB
- DG d’Espais Naturals i Biodiversitat de la CAIB
- Demarcació de Costes a les Illes Balears."
En quant a la normativa que els hi és d’aplicació cal fer les següents consideracions:
L’article 18 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears (LSR)
disposa que, als efectes de l’esmentada llei, les activitats en sòl rústic es regularan
segons l’ús al qual es vinculin i el tipus d’actuació que comportin. Amb aquesta finalitat,
continua dient, es distingiran tres classes d’usos: admesos, condicionats i prohibits, en
relació amb els quals es diferenciaran tres tipus d’actuacions, segons no comportin
l’execució d’obres d’edificació, comportin l’execució d’obres en edificacions o
instal·lacions existents o, finalment, suposin la construcció d’edificacions o instal·lacions
de nova planta.
En quant als usos condicionats (distints dels admesos i dels prohibits), l’article 19.2 de la
LSR estableix com usos condicionats els vinculats a activitats declarades d’interès
general i el d’habitatge unifamiliar aïllat. Per altra banda, en l’apartat tercer del mateix
article es descriuen els usos prohibits com aquells en relació amb els quals no és
possible autoritzar cap activitat, donat que la incidència de les actuacions que s’hi
vinculen resulta incompatible amb la protecció del sòl rústic.
Ja estrictament parlant de les activitats declarades d’interès general, l’article 26 de la
mateixa llei disposa:
<<1. Les activitats relacionades amb usos no prohibits, distints dels admesos, o del
d’habitatge unifamiliar, només podran autoritzar-se quan resultin declarades d’interès
general per la Comissió Insular d’Urbanisme respectiva o pel Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, en els casos contemplats per l’article 3.4 de la Llei 9/1990,
de 20 de juny, d’atribució de competències als consells insulars en matèria d’urbanisme i
habitabilitat.
2. La declaració d’interès general es podrà atorgar a totes aquelles activitats que,
respectant les limitacions dels usos que s'estableixin en els instruments
d'ordenació territorial i urbanístics, transcendeixin els mers interessos individuals,
siguin compatibles amb el grau de protecció de la zona i, en cas que suposin
actuacions de construcció, edificació o instal·lació, resultin d’ubicació necessària
en el sòl rústic per la seva vinculació funcional directa. Els consells insulars
podran regular específicament l'adequació del concepte d'interès general a cada
illa sense perjudici dels establerts en aquesta llei.
3. Les declaracions d’interès general es dirigiran preferentment a fomentar les activitats
que suposin la preservació d’edificis o instal·lacions de valor etnològic o arquitectònic o la
implantació, prèvia la seva adequació al que disposa el títol IV d’aquesta llei, de noves
activitats en edificacions o instal·lacions en estat de deteriorament que no estiguin
declarades fora d’ordenació.
4. Les actuacions vinculades a aquestes activitats s’hauran d’ajustar a les condicions
exigides en els títols III i IV d’aquesta llei per a l’habitatge unifamiliar salvant els casos
en que, per les característiques específiques de l’activitat de que es tracti, es
justifiquin, no resultin aplicables i així s’accepti en la declaració d’interès general.
L’excepció també tindrà efectes respecte de la llicència prevista en l’article 13 d’aquesta
llei. Quan l’exoneració afecti a les condicions d’aprofitament, altura o parcel·la mínima,
hauran d’incorporar-se mesures tendents a minimitzar l’afecció als predis colindants.
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5. Les limitacions establertes en els punts anteriors no seran d’aplicació a les
declaracions d’interès general relatives a dotacions de serveis contemplades en
l’article 30.3 d’aquesta llei, ni a les relatives a infraestructures públiques a que es
refereix l’article 24.2 de la present llei, a les quals resultaran d’aplicació les
limitacions específiques definides en aquesta llei per a ambdós tipus d’activitats.>>
La Llei 6/1997, del sòl rústic de les Illes Balears, al seu article 24 relatiu a les activitats
relacionades amb les infraestructures públiques determina que
"1. Tindran la consideració d’activitats relacionades amb les infraestructures públiques
les vinculades a l’execució, l’ús i el manteniment dels sistemes territorials següents:
(...)
d) Les xarxes de sanejament, les estacions de depuració, els sistemes vinculats a la
reutilització d’aigües residuals, així com basses d’emmagatzematge i les xarxes de
distribució.
(...)
2. Perquè els usos vinculats a aquestes infraestructures tenguin la condició d’admesos
s’hauran de preveure en els instruments de planejament general o en els instruments
d’ordenació territorial. En el seu defecte, l’execució de l’activitat exigirà la declaració
prèvia d’interès general, llevat que l’aprovació del projecte, comporti, en virtut de la
legislació específica, aquesta declaració."
El projecte que es tramita compleix amb l'assenyalat als articles anteriors perquè,
tractant-se d'una obra pública que donarà servei de sanejament tota la població
resident a Cala Morell, transcendeix clarament els mers interessos individuals. Per
altra banda, es tracta d'una infraestructura que ha d'ubicar-se necessàriament en
sòl rústic perquè ha de connectar un la xarxa local de sanejament d'un nucli aïllat com
Cala Morell amb la xarxa general i és compatible amb el grau de protecció de la
zona segons indica el document ambiental inclòs en el projecte.
I el PGOU de Ciutadella de Menorca, aprovat definitivament en data 27 de març de
2006, al seu article 569 defineix les infraestructures relatives a les conduccions i
esteses com al "conjunt de xarxes de transport, o distribució d’energia elèctrica, aigua,
telecomunicacions, sanejament i similars, i altres línies d’estesa aèria o subterrània,
junt amb el suport i les instal·lacions complementaries a la xarxa."
En el cas que ens ocupa tenim que una part de la xarxa projectada discorre pel sòl
urbà de Cala Morell, i una altra discorre pel sòl rústic, a la vora de la carretera de Cala
Morell (xarxa secundaria de propietat municipal) per tal d’anar a connectar amb la
xarxa de sanejament municipal situada al Polígon Industrial de Ciutadella.
Segons les matrius de l’NTT, en totes les categories relacionades anteriorment, les
infraestructures tenen la consideració d’un ús condicionat.
Per tant, al no trobar-se aquesta xarxa contemplada ni a l'instrument d'ordenació
territorial insular ni al Pla General d’Ordenació Urbana de Ciutadella, l’ús no tindrà la
consideració d’admès, essent necessària la prèvia declaració d’interès general.
Així mateix, l'article 25 de la Norma territorial transitòria, determina el següent:
"1. Totes les infraestructures han de garantir que no s’interrompi la funció de corredor
biològic per a la connexió d’àrees protegides, inherents a les zones d’APT.
(...)
7. Ús condicionat en APT, AIA, AT i SRG. Han de complir els requisits següents:
c) Conduccions i esteses: s’han de soterrar i seguir vies de transport, encara que
aquestes obligacions es poden exonerar mitjançant la declaració d'interès general quan
estiguin vinculades a grans instal·lacions i s’acrediti l’existència de dificultats tècniques
que impossibilitin o desaconsellin l'aprofitament de traçats ja existents. També per
aquelles activitats que es considerin estratègiques per al desenvolupament econòmic
lligades a l’explotació agrària i les seves activitats complementàries, si se’n justifica
prèviament la viabilitat mitjançant l’aprovació d’un pla econòmic i financer de l’activitat.
En tot cas hom s’ha d’ajustar al que disposi el Pla Director sectorial corresponent vigent
en cada moment.
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8. Les infraestructures han de complir el que s'estableix en els articles 12 i 13 del
Decret 125/2007, de 5 d’octubre, pel qual es dicten normes sobre l’ús del foc i es regula
l’exercici de determinades activitats susceptibles d’incrementar el risc d’incendi
forestal."
En compliment a l’article 25 de l’NTT, la xarxa projectada es preveu soterrada
(aproximadament 1,5 m des del nivell del terreny) i segueix el traçat de la carretera de
Cala Morell i la ronda Nord.
Per últim recordar que la xarxa de sanejament que discorre per la carretera de Cala
Morell fins al POICI ha de complir amb totes les especificacions i determinacions
establertes a la llei 5/1990 de carreteres.
Així doncs tenim que la Llei 5/1990 de carreteres a l’apartat e) de l’article 33 (redacció
modificada pel decret llei 3/2014, de 5 de desembre) determina que
"e) Per a la implantació o la construcció de les infraestructures imprescindibles per a la
prestació de serveis d'interès públic com xarxes de transport i / o distribució de gas,
energia elèctrica, hidràuliques, telecomunicacions i similars, es podrà autoritzar
l’ocupació del subsòl de la zona de domini públic preferentment en una franja d’un (1)
metre situada en la part més exterior d’aquesta zona. L’administració actuant
determinarà les condicions d’execució dels treballs de construcció.
En el cas de necessitat per part del titular de la via de modificar les conduccions que
discorrin pel domini públic que hagin estat autoritzades amb posterioritat a l’entrada en
vigor d’aquesta disposició, i sempre que no hi hagi una alternativa tècnica que eviti
l’afecció sobre aquestes conduccions, el titular de la via assumirà el cost de l’obra civil i
el titular del servei d'interès públic assumirà la resta del cost.
En els altres casos les conduccions soterrades només es podran autoritzar a una
distància no inferior als tres (3) metres de l’aresta de l’explanació de la carretera, fora
de la zona de domini públic. L’administració actuant determinarà les condicions a les
que s’han de subjectar aquestes autoritzacions, els drets i les obligacions que
assumeix el subjecte autoritzat, el cànon d’ocupació que, en el seu cas, es fixi, i els
supòsits de revocació.
Sota la calçada, els encreuaments s’hauran de realitzar per la solera de les obres de
fàbrica existents, en galeries o tubs disposats prèviament a tal efecte o construïdes
amb mitjans que no alterin el paviment; excepcionalment, podran autoritzar-se rases en
la calçada per raons d’urgència o necessitat, o prèviament a una obra de renovació del
paviment existent. En les travessies, les conduccions hauran d’anar baix les voreres o
les zones destinades a tal destí, sempre que sigui possible."
PROPÒS:
Primer.- Considerar que la xarxa de clavegueram projectada i que discorrerà per la carretera de
Cala Morell fins arribar al Polígon Industrial de Ciutadella no està prevista ni a l’instrument
d’ordenació territorial ni al planejament general i que segons les matrius d’usos del sòl rústic de
l’NTT, al sòl qualificat com a APT de carreteres, l’ús d'infraestructures està condicionat a la
declaració d’interès general.
Segon.- Assumir, a l'efecte d'emissió de l'informe municipal raonat a què es refereix l'article 37.1 de
la Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears, el contingut de l'informe tècnic i jurídic
emès el 21 de juliol de 2017, tenint en compte les consideracions i observacions fetes al cos del
mateix.
Tercer.- Trametre l'informe raonat, juntament amb l’expedient administratiu (2017/007395), al
Consell Insular de Menorca als efectes de continuar la tramitació de la sol·licitud de declaració
d’interès general.”
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del
municipi.
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7. Relació de factures 31/2017 (exp. 7370/2017). -Es dóna compte d’una proposta del regidor
delegat del Servei d’Hisenda i Gestió Tributària de dia 26/07/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació relació de factures núm. 31/2017.
INFORME: Vista la relació de factures núm. 31/2017 per un import brut de 372.574,66 € (import
líquid de 378.752,81 €.
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
PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
8. Relació de factures 32/2017 (exp. 7371/2017). -Es dóna compte d’una proposta del regidor
delegat del Servei d’Hisenda i Gestió Tributària de dia 26/07/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació relació de factures núm. 32/2017.
INFORME: Vista la relació de factures núm. 32/2017 per un import brut de 64.449,16 € (import líquid
de 68.761,34 €).
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
PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures .
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
9. Relació de factures 20/2017 de crèdit reconegut. (exp. 7372/2017). -Es dóna compte d’una
proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió Tributària de dia 26/07/2017, que
literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació relació de factures núm. 20/2017 de crèdit reconegut.
INFORME: Vista la relació de factures núm. 20/2017 de crèdit reconegut per un import brut de
80.713,40 € (import líquid de 80.798,66 €).
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 de crèdit reconegut.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
10. Proposta d’aprovació del padró de liquidacions pels serveis d’assistència domiciliària i
menjar a domicili del mes de juny 2017 i aprovació del càrrec 109/2017. (exp. 7152/2017). -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 del padró de les liquidacions pels serveis prestats pels Serveis Socials
municipals en concepte de servei d’assistència domiciliària i menjar a domicili durant el mes de juny
de 2017.
INFORME: Vist l’informe emès pel Cap de Rendes i Exaccions de data 14/07/2017 relatiu a la
proposta tècnica d’aprovar el padró de liquidacions pels serveis prestats pels Serveis Socials
municipals en concepte de servei d’assistència domiciliària i menjar a domicili durant el mes de juny
de 2017, confeccionada pel departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Ciutadella, i que
importa la quantitat total de 10.775,35 €, essent el detall per conceptes, el següent:
- MENJAR A DOMICILI ............................................................... 5.169,90 €
- ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA .................................................5.605,45 €
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 liquidacions pels serveis prestats pels Serveis Socials municipals en
concepte de servei d’assistència domiciliària i menjar a domicili durant el mes de juny de 2017, per
import de 10.775,35 €.
b) Aprovar el càrrec 109/2017 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
14/08/2017 i el dia 14/10/2017.
d) Inserir al BOIB i en el taulell municipal d’edictes la publicació del present acord.
e) Notificar l’acord 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.

36

WEB - ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 26.07.2017

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
11. Proposta d’aprovació de la liquidació de l’1,5% d’ocupació del sòl, vol i subsòl, 2n trimestre
del 2017 presentada per Orange Espagne sa. (exp. 7032/2017). -Es dóna compte d’una
proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió Tributària de dia 17/07/2017, que
literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació liquidació formulada per ORANGE ESPAGNE SA relativa a la declaració a
efectes de la taxa d’ocupació del vol, sol i subsòl del 2n trimestre de 2017
Vist l’escrit remes per l’empresa ORANGE ESPAGNE SA, amb CIF A82009812 en relació a la
liquidació d’ingressos bruts obtinguts en el terme municipal durant el 2n 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 879,81 €.
Per tot l’exposat qui subscriu,
PROPOSA:
L’aprovació de la liquidació esmentada per import de 879,81 €
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.
12. Proposta d’aprovació de la devolució d'ofici de l’import pagat per ICIO i taxa de llicència
d'obres a Construcciones Florit SL. (exp. 6405/2017). -Es dóna compte d’una proposta del
regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió Tributària de dia 22/06/2017, que literalment copiada,
diu:
ASSUMPTE: Devolució d'ofici, import pagat per duplicat.
Vist l'art. 221 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària que estableix:
1. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos se
iniciará de oficio o a instancia del interesado, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de deudas tributarias o sanciones.
b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante de un acto
administrativo o de una autoliquidación.
c) Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas o sanciones tributarias
después de haber transcurrido los plazos de prescripción. En ningún caso se devolverán las
cantidades satisfechas en la regularización voluntaria establecida en el artículo 252 de esta Ley.
d) Cuando así lo establezca la normativa tributaria.
Vist que CONSTRUCCIONES FLORIT S.L., per via pagament on-line, ha duplicat el pagament de
l'ICIO i la taxa de llicència urbanística per una obra menor a realitzar a l'immoble referència
cadastral 2119122EE8221N situada a la zona de Serpentona 0003.
Atès que cal retornar l'import pagat de forma duplicada i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de
data 14.06.2017, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
Anul·lar la liquidació 19 de ICIO i taxa de llicència d'obres, per import de 625,79 € i 97,78 €,
respectivament i retornar a CONSTRUCCIONES FLORIT, SL. els imports ingressats a través
d'aquesta autoliquidació per haver-se produït una duplicitat de pagament amb el rebut 17.
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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.
13. Proposta d’aprovació del padró de subministrament d'aigua potable, clavegueram i cànon
de sanejament del nucli de població i urbanitzacions amb facturació trimestral de
Ciutadella, corresponent al 2n trimestre del 2017. (exp. 7360/2017). -Es dóna compte d’una
proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió Tributària de dia 20/07/2017, que
literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació del padró de subministrament d’aigua potable, servei de clavegueram i
cànon de sanejament del nucli de població i urbanitzacions amb facturació trimestral de Ciutadella,
corresponent al 2n trimestre de 2017.
INFORME: Vist l’informe emès pel Cap de Rendes i Exaccions de data 18/07/2017 relatiu a la
proposta tècnica d’aprovar el padró de subministrament d’aigua potable, servei de clavegueram i
cànon de sanejament del nucli de població i urbanitzacions amb facturació trimestral de Ciutadella,
corresponent al 2n trimestre de 2017, confeccionat pel Departament de Rendes i Exaccions i el
Servei d'Aigües de l’Ajuntament de Ciutadella, i que importa la quantitat total de 1.017.904,56 €,
essent el detall per conceptes, el següent:
- IVA 10%....................................................................................31.660,72 €
- IVA 21% ….................................................................................7.459,44 €
- MANTENIMENT DC COMPTADORS …................................35.791,73 €
- ABASTIMENT D'AIGUA........................................................316.743,74 €
- CLAVEGUERAM...................................................................147.570,35 €
- CANON SANEJAMENT........................................................478.678,58 €
- TOTAL................................................................................1.017.904,56 €
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 nucli de població i urbanitzacions amb facturació trimestral de Ciutadella, 2 n
trimestre de 2017 per un import total de 1.017.904,56 €.
b) Aprovar el càrrec 111/2017 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.
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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14. Proposta d'aprovació de la devolució de l'import no disposat de la subvenció atorgada en
el conveni de col·laboració amb l'entitat Càritas Diocesana de Menorca per a la concessió
d'ajudes de 1a i urgent necessitat. (exp. 5620/201 7)-Es dóna compte d’una proposta del regidor
delegat del Servei d’Hisenda i Gestió Tributària de dia 12/06/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació ingrés de part de la subvenció rebuda en el conveni de col·laboració
amb l'entitat Càritas Diocesana de Menorca per a la concessió d'ajudes de primera i urgent
necessitat de 2016.
Vist que en data 16.03.16, la Junta de Govern va aprovar el conveni de col·laboració amb l'entitat
Càritas Diocesana de Menorca per a la concessió d'ajudes de primera i urgent necessitat amb un
import total de 18.000,00 €.
Atès que en data 01.06.17 per part de la tècnica de Serveis Socials s'ha emès un informe justificatiu
de l'esmentat conveni, en el qual s'informa que de l'import total previst s'han disposat d'un total de
12.481,83 € i de 748,91 € que corresponen al 6% de despeses de gestió. La resta de la subvenció,
la qual no ha estat necessari disposar, puja un total de 4.769,26 € Per tot l'exposat, el que subscriu,
PROPOSA:
Aprovar l'ingrés per part de CARITAS DIOCESANA DE MENORCA, amb CIF R0700070F, de la part
no disposada corresponent a la subvenció rebuda en el conveni de col·laboració per a la concessió
d'ajudes de primera i urgent necessitat de 2016, per un import total de 4.769,26 €.
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 la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. MVT. (exp.
11440/2016).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària de dia 11/07/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. M.V.T., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
07/12/2016 i amb registre d’entrada núm. 019634, demanant retornament part de la quota pagada
de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, per prorrateig de quota.
Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que havent
causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el retornament
de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L. 2/2004 de 5 de
març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l'art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 27.06.2017 i prèvia la fiscalització interna que
correspongui per part de la intervenció, el regidor qui subscriu
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PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l'entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on es vol l'abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l'IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l'impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2016/011440
M.V.T.
2016
9958-CRR
47,03
11,76

b) Abans de practicar la devolució, compensar l'import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l'ajuntament.
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.
16. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. LFVF. (exp.
2705/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària de dia 11/07/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. L.F.V.F., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
21/03/2017 i amb registre d’entrada núm. 004590, demanant retornament part de la quota pagada
de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, per prorrateig de quota.
Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que havent
causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el retornament
de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L. 2/2004 de 5 de
març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l'art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 27.06.2017 i prèvia la fiscalització interna que
correspongui per part de la intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l'entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on es vol l'abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l'IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent

2017/002705
L.F.V.F.
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Exercici gravat
Matrícula
Import de l'impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2017
IB-2733-BN
47,03
35,27

b) Abans de practicar la devolució, compensar l'import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l'ajuntament.
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.
17. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. SPMB.
(exp. 3796/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària de dia 11/07/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. S.P.M.B., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
17/04/2017 i amb registre d’entrada núm. 006260, demanant retornament part de la quota pagada
de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, per prorrateig de quota.
Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost Sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que havent
causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el retornament
de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L. 2/2004 de 5 de
març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l'art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 27.06.2017 i prèvia la fiscalització interna que
correspongui per part de la intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l'entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on es vol l'abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l'IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l'impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2017/003796
S.P.M.B.
2017
IB-8127-DJ
47,03
35,27

b) Abans de practicar la devolució, compensar l'import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l'ajuntament.
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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.
18. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. CLS. (exp.
4348/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària de dia 11/07/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. C.L.S., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
02/05/2017 i amb registre d’entrada núm. 007284, demanant retornament part de la quota pagada
de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, per prorrateig de quota.
Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost Sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que havent
causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el retornament
de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L. 2/2004 de 5 de
març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l'art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 27.06.2017 i prèvia la fiscalització interna que
correspongui per part de la intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l'entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on es vol l'abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l'IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l'impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2017/004348
C.L.S.
2017
IB-8840-BB
58,35
43,76

b) Abans de practicar la devolució, compensar l'import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l'ajuntament.
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

WEB - ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 26.07.2017

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
19. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. MMB. (exp.
4619/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària de dia 11/07/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. M.M.B., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
08/05/2017 i amb registre d’entrada núm. 007602, demanant retornament part de la quota pagada
de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, per prorrateig de quota.
Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost Sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que havent
causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el retornament
de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L. 2/2004 de 5 de
març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l'art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 27.06.2017 i prèvia la fiscalització interna que
correspongui per part de la intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l'entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on es vol l'abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l'IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l'impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2017/004619
M.M.B.
2017
IB-1790-DS
47,03
23,52

b) Abans de practicar la devolució, compensar l'import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l'ajuntament.
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.
20. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. SBC. (exp.
4661/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària de dia 11/07/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. S.B.C., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
10/05/2017 i amb registre d’entrada núm. 007766, demanant retornament part de la quota pagada
de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, per prorrateig de quota.
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Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost Sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que havent
causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el retornament
de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L. 2/2004 de 5 de
març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l'art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 27.06.2017 i prèvia la fiscalització interna que
correspongui per part de la intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l'entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on es vol l'abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l'IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l'impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2017/004661
S.B.C.
2017
IB-6347-DG
47,03
23,52

b) Abans de practicar la devolució, compensar l'import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l'ajuntament.
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.
21. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. FFN. (exp.
4755/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària de dia 11/07/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. F.F.N., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
11/05/2017 i amb registre d’entrada núm. 007841, demanant retornament part de la quota pagada
de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, per prorrateig de quota.
Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost Sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que havent
causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el retornament
de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L. 2/2004 de 5 de
març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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Vist que efectivament l'art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 27.06.2017 i prèvia la fiscalització interna que
correspongui per part de la intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l'entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on es vol l'abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l'IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l'impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2017/004755
F.F.N.
2017
IB-4863-CY
47,03
23,52

b) Abans de practicar la devolució, compensar l'import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l'ajuntament.
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.
22. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. MFB. (exp.
4763/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària de dia 11/07/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. A.M.B.F. en representació de M.F.B., enregistrada en
aquest Ajuntament el dia 11/05/2017 i amb registre d’entrada núm. 007867, demanant retornament
part de la quota pagada de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, per prorrateig de quota.
Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost Sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que havent
causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el retornament
de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L. 2/2004 de 5 de
març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l'art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable.
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Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 27.06.2017 i prèvia la fiscalització interna que
correspongui per part de la intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l'entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on es vol l'abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l'IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l'impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2017/004763
M.F.B.
2017
IB-1903-DB
47,03
23,52

b) Abans de practicar la devolució, compensar l'import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l'ajuntament.
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.
23. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. MMS. (exp.
5023/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària de dia 11/07/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. M.M.S., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
17/05/2017 i amb registre d’entrada núm. 008245, demanant retornament part de la quota pagada
de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, per prorrateig de quota.
Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost Sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que havent
causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el retornament
de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L. 2/2004 de 5 de
març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l'art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 27.06.2017 i prèvia la fiscalització interna que
correspongui per part de la intervenció, el regidor qui subscriu
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PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l'entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on es vol l'abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l'IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l'impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2017/005023
M.M.S.
2017
9917-DTT
47,03
23,52

b) Abans de practicar la devolució, compensar l'import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l'ajuntament.
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.
24. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. NSF. (exp.
5025/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària de dia 11/07/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. N.S.F., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
17/05/2017 i amb registre d’entrada núm. 008286, demanant retornament part de la quota pagada
de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, per prorrateig de quota.
Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost Sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que havent
causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el retornament
de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L. 2/2004 de 5 de
març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l'art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 27.06.2017 i prèvia la fiscalització interna que
correspongui per part de la intervenció, el regidor qui subscriu.
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l'entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on es vol l'abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l'IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent

2017/005025
N.S.F.
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Exercici gravat
Matrícula
Import de l'impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2017
IB-3864-BZ
47,03
23,52

b) Abans de practicar la devolució, compensar l'import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l'ajuntament.
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.
25. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. SMF. (exp.
5026/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària de dia 11/07/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. S.M.F., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
17/05/2017 i amb registre d’entrada núm. 008263, demanant retornament part de la quota pagada
de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, per prorrateig de quota.
Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost Sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que havent
causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el retornament
de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L. 2/2004 de 5 de
març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l'art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 27.06.2017 i prèvia la fiscalització interna que
correspongui per part de la intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l'entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on es vol l'abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l'IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l'impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2017/005026
S.M.F.
2017
2672-BPJ
47,03
35,27

b) Abans de practicar la devolució, compensar l'import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l'ajuntament.
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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.
26. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. CTP. (exp.
5027/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària de dia 11/07/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. C.O.S. en representació de C.T.P., enregistrada en
aquest Ajuntament el dia 16/05/2017 i amb registre d’entrada núm. 008180, demanant retornament
part de la quota pagada de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, per prorrateig de quota.
Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost Sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que havent
causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el retornament
de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L. 2/2004 de 5 de
març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l'art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 27.06.2017 i prèvia la fiscalització interna que
correspongui per part de la intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l'entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on es vol l'abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l'IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l'impost sobre
Import a retornar, resultat del prorrateig

2017/005027
C.T.P.
2017
IB-1890-CL
VTM satisfet 58,35
43,76

b) Abans de practicar la devolució, compensar l'import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l'ajuntament.
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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27. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. JJRC.
(exp. 5033/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària de dia 11/07/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. J.J.R.C., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
17/05/2017 i amb registre d’entrada núm. 008332, demanant retornament part de la quota pagada
de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, per prorrateig de quota.
Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost Sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que havent
causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el retornament
de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L. 2/2004 de 5 de
març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l'art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 27.06.2017 i prèvia la fiscalització interna que
correspongui per part de la intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l'entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on es vol l'abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l'IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l'impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2017/005033
J.J.R.C.
2017
B-7789-WW
99,28
49,64

b) Abans de practicar la devolució, compensar l'import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l'ajuntament.
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.
28. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Servifonia
Menorca SL. (exp. 5101/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei
d’Hisenda i Gestió Tributària de dia 11/07/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr/Sra. SERVIFONIA MENORCA SL, enregistrada en aquest
Ajuntament el dia 17/05/2017 i amb registre d’entrada núm. 008326, demanant retornament part de
la quota pagada de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, per prorrateig de quota.
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Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost Sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que havent
causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el retornament
de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L. 2/2004 de 5 de
març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l'art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 27.06.2017 i prèvia la fiscalització interna que
correspongui per part de la intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l'entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on es vol l'abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l'IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l'impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2017/005101
SERVIFONIA MENORCA, SL
2017
IB-3162-DT
17,42
8,71

b) Abans de practicar la devolució, compensar l'import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l'ajuntament.
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.
29. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. JMR. (exp.
5196/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària de dia 11/07/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr,/Sra. J.M.R., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
19/05/2017 i amb registre d’entrada núm. 008503, demanant retornament part de la quota pagada
de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, per prorrateig de quota.
Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost Sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que havent
causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el retornament
de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L. 2/2004 de 5 de
març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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Vist que efectivament l'art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 27.06.2017 i prèvia la fiscalització interna que
correspongui per part de la intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l'entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on es vol l'abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l'IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l'impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2017/005196
J.M.R.
2017
IB-8853-CZ
47,03
23,52

b) Abans de practicar la devolució, compensar l'import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l'ajuntament.
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.
30. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. LCH. (exp.
5200/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària de dia 11/07/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. L.C.H., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
22/05/2017 i amb registre d’entrada núm. 008540, demanant retornament part de la quota pagada
de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, per prorrateig de quota.
Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost Sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que havent
causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el retornament
de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L. 2/2004 de 5 de
març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l'art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable.
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Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 27.06.2017 i prèvia la fiscalització interna que
correspongui per part de la intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l'entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on es vol l'abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l'IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l'impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2017/005200
L.C.H.
2017
IB-8999-BY
58,35
43,76

b) Abans de practicar la devolució, compensar l'import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l'ajuntament.
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.
31. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. JMAS.
(exp. 5352/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària de dia 11/07/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. J.M.A.S., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
24/05/2017 i amb registre d’entrada núm. 008740, demanant retornament part de la quota pagada
de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, per prorrateig de quota.
Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost Sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que havent
causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el retornament
de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L. 2/2004 de 5 de
març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l'art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 27.06.2017 i prèvia la fiscalització interna que
correspongui per part de la intervenció, el regidor qui subscriu
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PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l'entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on es vol l'abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l'IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l'impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2017/005352
J.M.A.S.
2017
8121-BNT
47,03
23,52

b) Abans de practicar la devolució, compensar l'import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l'ajuntament.
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.
32. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. AFD. (exp.
5381/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària de dia 11/07/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. A.A.B. en representació de A.F.D., enregistrada en
aquest Ajuntament el dia 25/05/2017 i amb registre d’entrada núm. 008795, demanant retornament
part de la quota pagada de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, per prorrateig de quota.
Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost Sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que havent
causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el retornament
de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L. 2/2004 de 5 de
març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l'art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 27.06.2017 i prèvia la fiscalització interna que
correspongui per part de la intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l'entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on es vol l'abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l'IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent

2017/005381
A.F.D.
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Exercici gravat
Matrícula
Import de l'impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2017
IB-0505-DG
47,03
23,52

b) Abans de practicar la devolució, compensar l'import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l'ajuntament.
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.
33. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. RAF. (exp.
5575/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària de dia 11/07/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. R.A.F., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
25/05/2017 i amb registre d’entrada núm. 008859, demanant retornament part de la quota pagada
de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, per prorrateig de quota.
Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost Sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que havent
causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el retornament
de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L. 2/2004 de 5 de
març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l'art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 27.06.2017 i prèvia la fiscalització interna que
correspongui per part de la intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l'entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on es vol l'abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l'IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l'impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2017/005575
RA.F.
2017
IB-8081-DP
47,03
23,52

b) Abans de practicar la devolució, compensar l'import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l'ajuntament.
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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.
34. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. MGB. (exp.
5589/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària de dia 11/07/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. J.C.G. en representació de M.G.B., enregistrada en
aquest Ajuntament el dia 29/05/2017 i amb registre d’entrada núm. 008967, demanant retornament
part de la quota pagada de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, per prorrateig de quota.
Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost Sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que havent
causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el retornament
de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L. 2/2004 de 5 de
març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l'art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 27.06.2017 i prèvia la fiscalització interna que
correspongui per part de la intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l'entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on es vol l'abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l'IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l'impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2017/005589
M.G.B.
2017
8165-CMD
47,03
35,27

b) Abans de practicar la devolució, compensar l'import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l'ajuntament.
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.

56

WEB - ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 26.07.2017

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
35. Proposta d’aprovació de la devolució de part de l'impost de circulació al Sr./Sra. MM. (exp.
5852/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària de dia 11/07/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. M.M., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
06/06/2017 i amb registre d’entrada núm. 009481, demanant retornament part de la quota pagada
de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, per prorrateig de quota.
Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost Sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que havent
causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el retornament
de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L. 2/2004 de 5 de
març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l'art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo, y ello desde el
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro Público correspondiente.
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que
fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 27.06.2017 i prèvia la fiscalització interna que
correspongui per part de la intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l'entitat de crèdit
(en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on es vol l'abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l'IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen:
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l'impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2017/005852
M.M.
2017
B-8116-PC
47,03
35,27

b) Abans de practicar la devolució, compensar l'import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l'ajuntament.
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. Proposta de ratificació del contingut de la resolució de l'àrea d'organització i seguretat
ciutadana núm. 1733 del 2017, per la qual es concedeix a «CONSTRUCCIONS OLIVES, SL»
una segona pròrroga del termini d'execució de les obres de millora del carrer Mallorca, 1a
Fase, i suspensió de les obres d'asfaltat de la rotonda de la platja gran per motius d'interès
públic. (exp. 8555/2016)-Es dóna compte d’una proposta de l’Alcaldessa de dia 24/07/2017, que
literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Ratificació del contingut de la resolució de l'àrea d'organització i seguretat
ciutadana núm. 001733 del 2017, per la qual es concedeix a «CONSTRUCCIONS OLIVES,
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SL» una segona pròrroga del termini d'execució de les obres de millora del carrer Mallorca,
1a Fase, i suspensió de les obres d'asfaltat de la rotonda de la platja gran per motius
d'interès públic.
Atès que en data 19.07.2017, el director facultatiu de les obres de millora del carrer Mallorca, 1 a
fase, manifesta la necessitat de prorrogar la vigència del contracte d'obres atès que manca
executar l'asfaltat i senyalització viària per finalitzar les actuacions previstes en el contracte d'obra
assenyalat.
Atès que la vigència del contracte d'obres de millora del carrer Mallorca, 1 a fase, finalitzava el
passat 20.07.2017.
Atès que l'acord tercer de la resolució d'alcaldia núm. 161 de data 12.08.2015 de delegació de
competències en la Junta de Govern local, en el que l'alcaldia es reserva l'exercici de les
atribucions delegades, sense acte exprés de revocació de les mateixes, en aquells casos que
s'estimi urgents per la pròpia alcaldia.
Atesa la concurrència de causa d'urgència, en data 20.07.2017, per alcaldia es va adoptar la
resolució núm. 001733 de 2017, quin contingut literal és el següent:
«Atès que en data 28.12.2016, la Junta de govern local va acordar adjudicar el contracte
d'obres de millora del carrer Mallorca, 1a fase, de Ciutadella de Menorca, a l'entitat
«CONSTRUCCIONES OLIVES, SL» (B07****76), per un import de 258.400 € (IVA exclòs)
i per un període d'execució de 4 mesos, a comptar des del dia de la formalització de l'acta
de comprovació del replanteig.
Atès que en data 3.01.2017, l'ajuntament de Ciutadella de Menorca i l'empresa
adjudicatària van procedir a la formalització del contracte d'obres de millora del
C/Mallorca 1a fase, i en data 6.02.2017, el director d'obra i tècnic municipal junt amb el
representant de l'empresa contractista procedeixen a la formalització de l'acta de
comprovació del replanteig.
Atès que en data 13.06.2017, el Consell Insular de Menorca va notificar a l'ajuntament de
Ciutadella de Menorca el Decret de presidència núm. 2017/93 de data 9.06.2017,
mitjançant el qual resol aprovar una pròrroga d'execució i de justificació del projecte
«Millores al carrer Mallorca 1a Fase», inclòs al PIC 2015, fins a 6 de desembre de 2017.
Atès que en data 29.06.2017, la Junta de Govern local va acorda autoritzar a l'empresa
contractista «CONSTRUCCIONS OLIVES, SL» (B07****76) una pròrroga del termini
d'execució de les obres del contracte d'obra «Millora del carrer Mallorca (1a Fase) de
Ciutadella de Menorca», fins al dia 20 de juliol de 2017, a fi i efecte de què la totalitat de
dites obres puguin ser finalitzades, a l'empara de l'article 213.2 del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre i article 100 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
Atès que en data 19.07.2017, el director facultatiu de les obres de «millora del carrer
Mallorca, 1a fase, de Ciutadella de Menorca» emet informe sobre la necessitat d'ampliar
el termini d'execució per a la finalització de les obres previstes en el contracte d'obra
referit, suspensió del termini durant el període estival i sobre la recepció parcial de les
obres finalitzades:
«(...) L’Ajuntament va concedir una pròrroga al Contractista per poder finalitzar l’obra el
dia 20.07.2017. No obstant, revisats els treballs efectuats, l’obertura a l’ús públic del
carrer Mallorca haurà de ser el dia 24 de juliol, data en que s’haurà acabat la
pavimentació asfàltica i la senyalització viària.
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Atès que per asfaltar la rotonda de sa Platja Gran, obres incloses a la primera fase del
projecte de Millora del carrer Mallorca, és necessari tancar al trànsit la rotonda, afectant el
transport urbà. Seguint les instruccions de la Policia Local, davant els perjudicis que
generaria el tancament de la rotonda en plena temporada turística, es conclou posposar
l’asfaltat de la rotonda entre el dia 1 i el dia 20 del mes d’octubre pròxim, i es suspèn el
termini d’execució de les obres fins aleshores.
Per tant, l’Ajuntament haurà d’ampliar la pròrroga del termini concedit, concedint un nou
termini que anirà del dia 1 al dia 20 d’octubre de 2.017, moment en el que se podrà
afrontar la pavimentació asfàltica de la rotonda sense afectar al transport urbà que hi ha
durant la temporada estival.
Així mateix, d’acord amb l’article 236 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, i els articles 163 i 165 del Reglament de Contractació, una vegada asfaltat i
senyalitzat el carrer Mallorca, hi haurà parts de l’obra susceptibles de ser entregades a
l’ús públic, i per tant, als efectes de la seva recepció parcial (...)».
Vist l'article 230 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant «TRLCSP»), les obres
s'executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el Plec de
clàusules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i
conforme a les instruccions que en interpretació tècnica d'aquest donin al contractista el
director facultatiu de les obres i, en el seu cas, el responsable del contracte, en els àmbits
de la seva respectiva competència.
Vist l'article 212 apartats 4, 5 i 6 del TRLCSP i la clàusula 31 del Plec de clàusules
administratives particulars que regeixen el contracte, quan el contractista, per causes
imputables al mateix, hagi incorregut en demora respecte del compliment del termini total,
l'administració podrà optar indistintament per la resolució del contracte o per la imposició
de les penalitats diàries en la proporció de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del
contracte.
Cada vegada que les penalitats per demora abastin un múltiple del 5% del preu del
contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per a procedir a la resolució del mateix o
acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.
L'administració tindrà la mateixa facultat a que es refereix l'apartat anterior respecte de
l'incompliment per part del contractista dels terminis parcials.
Dita regulació ha estat recollida en la clàusula 31 del Plec de clàusules administratives
particulars que regeixen el contracte assenyalat.
Vist l'article 213.2 del TRLCSP, si el retard és produït per motius no imputables al
contractista i aquest ofereix complir els seus compromisos donant-li pròrroga del temps
que se li havia assenyalat, es concedirà per l'administració un termini que serà, per
almenys, igual al temps perdut,a no ser que el contractista en demanés un altre menor.
Vist l'article 100 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el
reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en el cas
que el contractista no sol·licités pròrroga en el termini anteriorment assenyalat, s'entendrà
que renuncia al seu dret, i queda facultada l'Administració per concedir, dins del mes últim
del termini d'execució, la pròrroga que jutgi convenient, amb imposició, si escau, de les
penalitats
Vist l'article 220 TRLCSP, si l'administració acorda la suspensió del contracte o aquella té
lloc per l'aplicació del disposat en l'article 216, s'aixecarà un acta en la que es
consignaran les circumstàncies que l'han motivat i la situació de fet en l'execució d'aquell.
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Vist l'article 235.5 del TRLCSP, podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts
d'obra susceptibles de ser executades per fases que puguin ser entregades a l'ús públic,
segons l'establert en el contracte.
Vist l'informe jurídic favorable emès en data 20.07.2017 pels serveis jurídics municipal de
la unitat de contractació.
Vist l'acord tercer de la resolució d'alcaldia núm. 161 de data 12.08.2015 de delegació de
competències en la Junta de Govern local, en el que l'alcaldia es reserva l'exercici de les
atribucions delegades, sense acte exprés de revocació de les mateixes, en aquells casos
que s'estimi urgents per la pròpia alcaldia.
Vist que la vigència del contracte de les obres de millora del carrer Mallorca Primera fase
acaba avui, dia 20.07.2017, i que és necessària acordar una segona pròrroga per a la
finalització de les mateixes, no essent possible demorar l'adopció de dit acord a la
celebració de la pròxima junta de govern local prevista pel dia 26.07.2017.
Examinada la documentació i demés informes que obren en el present expedient, fent ús
de les facultats legalment conferides i a l'empara de la Disposició addicional segona del
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre peL què s'aprova el Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic i la resolució d'alcaldia núm. 161 de 2015, RESOLC:
PRIMER. Autoritzar a l'empresa contractista «CONSTRUCCIONS OLIVES, SL»
(B07****76) una segona pròrroga del termini d'execució de les obres del contracte d'obra
«Millora del carrer Mallorca (1a Fase) de Ciutadella de Menorca», fins el dia 20 d'octubre
de 2017, a fi i efecte de què la totalitat de dites obres puguin ser finalitzades, a l'empara
de l'article 213.2 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i article 100 del
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, amb la següent condició:
- L'execució de les obres consistents en la pavimentació asfàltica i la senyalització viària
que afecten al vial del carrer Mallorca hauran de ser finalitzades el proper dia 24 de juliol
de 2017.
SEGON. Suspendre el termini d'execució de les obres pel període comprés entre el 24 de
juliol i el 30 de setembre, ambdós inclosos, únicament pel que fa a les obres de
pavimentació asfàltica de la rotonda de Sa Platja Gran, havent-se de reiniciar dites obres
l'1 d'octubre de 2017, per motius d'interès públic.
Significant que la direcció facultativa de les obres i el representant de l'empresa
contractista hauran d'aixecar acta en què es deixi constància de l'acceptació de la
suspensió de les obres així com dels motius de l'adopció d'aquesta.
TERCER. Convocar a la direcció facultativa de l'obra, sr. Joan Moll Serra, al regidor
delegat Sr. José Lopez Bosch, al representant de l'empresa contractista
CONSTRUCCIONS OLIVES, SL i a la Interventora de la corporació Sra. Elvira Capó, per
a que el proper dia 24 de juliol de 2017 a les 9:30 hores al carrer Mallorca, procedeixin a
la recepció parcial de les obres de Millora del carrer Mallorca 1 a Fase de Ciutadella de
Menorca.
QUART. Remetre el present expedient a la unitat de contractació a efectes de la incoació
d'un expedient de penalització a l'empresa «CONSTRUCCIONS OLIVES, SL» amb motiu
del retard en l'execució de les obres del contracte d'obra de millora del carrer Mallorca (1a
Fase) que li sigui atribuït.
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CINQUÈ. Comunicar-ho a la direcció facultativa de les obres, a tresoreria, a intervenció i
al regidor delegat que ha d'assistir a l'acte de recepció parcial de les obres.
SISÈ. Notificar-ho a l'empresa «CONSTRUCCIONS OLIVES, SL» (B07****76).
SETÈ. Ratificar per la junta de govern local la present resolució en la pròxima sessió que
es celebri».
Examinada la documentació i informes que obren en el present expedient, fent ús de les facultats
legalment conferides i a l'empara de la Disposició addicional segona del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre pel què s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic i la resolució d'alcaldia núm. 161 del 2015, a la Junta de Govern local, PROPÒS:
PRIMER. Ratificar en tots els seus extrems el contingut de la resolució de l'àrea d'organització i
seguretat ciutadana núm. 001733 del 2017 i que va ser adoptada per alcaldia en data 20.07.2017.
SEGON. Notificar-ho a l'empresa contractista «CONSTRUCCIONS OLIVES, SL» (B07****76).
TERCER. Comunicar-ho a la direcció facultativa de les obres, als serveis econòmics i a tresoreria
per al seu coneixement.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de l’Alcaldessa.
37. Proposta de devolució de la fiança dipositada com a garantia definitiva al contractista UTE
JUAN MORA SA / M POLO SA per les obres corresponents al projecte d'urbanització U.A.
15 (exp. 7310/2017).-Es dóna compte d’una proposta de l’Alcaldessa de dia 24/07/2017, que
literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: CONTRACTE D'OBRES DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA UA-15 DEL
PGOU A L'EMPRESA UTE JUAN MORA SA / M. POLO SA
TRÀMIT: DEVOLUCIÓ FIANÇA A L'ADJUDICATARI
Vist l'informe emès per l'enginyer municipal Joan Moll Serra en data 17/07/2017, que copiat
literalment diu:
«Atès que en data 31/01/2015 es va efectuar el certificat final d'obra de les obres corresponents al
projecte d'urbanització UA 15.
Atès lo especificat a l'art. 147.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques […]
Atès que ha transcorregut el termini de garantia establert en el contracte.
Atès que les obres es troben en bon estat.
Qui subscriu considera que procedeix la devolució o cancel·lació de la garantia al Contractista UTE
JUAN MORA SA / M. POLO SA»
Per tot l'anterior,
PROPÒS:
PRIMER.- Retornar a la UTE JUAN MORA SA / M. POLO SA la fiança dipositada en aquest
Ajuntament, pel contracte d'obres del projecte d'urbanització de la UA-15 del PGOU, per un import
de 35.259,68 euros.
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SEGON.- Notificar la resolució a l'interessat i a la Tresoreria Municipal.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de l’Alcaldessa.
38. Proposta de devolució de la fiança dipositada com a garantia definitiva al contractista M
POLO SA per les obres corresponents al projecte d'urbanització U.A. 42 (exp. 7327/2017). Es dóna compte d’una proposta de l’Alcaldessa de dia 24/07/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: CONTRACTE D'OBRES DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA UA-42 DEL
PGOU
TRÀMIT: DEVOLUCIÓ FIANÇA A L'ADJUDICATARI
Vist l'informe emès per l'enginyer municipal Joan Moll Serra en data 17/07/2017, que copiat
literalment diu:
«Atès que en data 09/08/2005 es va aprovar la tercera i darrera certificació de les obres
corresponents al projecte d'urbanització UA-42.
Atès lo especificat a l'art. 147.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques […]
Atès que ha transcorregut el termini de garantia establert en el contracte.
Atès que les obres es troben en bon estat.
Qui subscriu considera que procedeix la devolució o cancel·lació de la garantia al Contractista M.
POLO SL»
Per tot l'anterior,
PROPÒS:
PRIMER.- Retornar al Contractista M. POLO SL la fiança dipositada en aquest Ajuntament, pel
contracte d'obres del projecte d'urbanització de la UA-42 del PGOU, per un import de 10.279,02
euros (ISBA aval núm. 10000658 de 18 de març de 2003).
SEGON.- Notificar la resolució a l'interessat i a la Tresoreria Municipal.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de l’Alcaldessa.
39. Proposta de devolució de la fiança dipositada com a garantia definitiva al contractista M
POLO SA per les obres corresponents al projecte modificat d'urbanització U.A. 42 (exp.
7323/2017).-Es dóna compte d’una proposta de l’Alcaldessa de dia 24/07/2017, que literalment
copiada, diu:
ASSUMPTE: CONTRACTE D'OBRES DEL PROJECTE MODIFICAT D'URBANITZACIÓ DE LA
UA-42 DEL PGOU
TRÀMIT: DEVOLUCIÓ FIANÇA A L'ADJUDICATARI
Vist l'informe emès per l'enginyer municipal Joan Moll Serra en data 17/07/2017, que copiat
literalment diu:
62

WEB - ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 26.07.2017

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

«Atès que en data 28/07/2015 es va efectuar la tercera i darrera certificació de les obres
corresponents al projecte d'urbanització UA-42.
Atès lo especificat a l'art. 147.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques […]
Atès que ha transcorregut el termini de garantia establert en el contracte.
Atès que les obres es troben en bon estat.
Qui subscriu considera que procedeix la devolució o cancel·lació de la garantia al Contractista M.
POLO SL»
Per tot l'anterior,
PROPÒS:
PRIMER.- Retornar al Contractista M. POLO SL la fiança dipositada en aquest Ajuntament, pel
contracte d'obres del projecte modificat d'urbanització de la UA-42 del PGOU, per un import de
1.855,47 euros (ISBA aval núm. 10000837 de 20 d'abril de 2004).
SEGON.- Notificar la resolució a l'interessat i a la Tresoreria Municipal.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de l’Alcaldessa.
40. Proposta d'abonament a la nòmina del mes de juliol del 2017 u na gratificació especial al
personal de la Policia Local amb motiu de les festes de Sant Joan. (exp. 6682/2017). -Es
dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 25/07/2017,
que es transcriu a continuació i respecte la qual la secretària informa que s'està elaborant un
informe conjunt amb la interventora sobre el tema:
“ASSUMPTE: GRATIFICACIÓ ESPECIAL PER DEDICACIÓ DEL PERSONAL DE LA POLICIA
LOCAL AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT JOAN 2017
Vist l'informe emès per la tècnica superior de Recursos Humans, amb data 20/07/2017, que copiat
literalment diu:
“INFORME SOBRE LA PETICIÓ D’ABONAMENT DE «GRATIFICACIONS ESPECIALS» DE
SANT JOAN PER ALS MEMBRES DEL COS DE LA POLICIA LOCAL EN APLICACIÓ DE
L’ART. 21.6è (annex de la Policia local al Pacte de funcionaris)
Ha arribat a l’àrea de recursos humans un informe del cap accidental subinspector M030027 de la
Policia local, de data 04.07.2017, subscrit també pel regidor de l’àrea corresponent, que porta
adjunt un full de càlcul, amb motiu que s’aboni una «gratificació especial de Sant Joan» als
membres del cos de la Policia local que han treballat els dies 23 i 24 de juny, en qualsevol dels
seus torns, tot açò en aplicació de l’art. 21.6è de l’annex de la Policia local al Pacte de funcionaris.
Indicar que al full de càlcul adjunt a l’informe es relacionen un seguit de personal del cos de la
Policia local, on es demana l’abonament de 177,98 euros per cadascun dels efectius, la qual
cosa ascendeix a un import de 8.543,15 euros.
Per altra part, indicar que consta a les dependències municipals que el Ple de l’Ajuntament, en
sessió ordinària de data 10.05.2012, punt 8è, aprovà una proposta relativa a l’aprovació de l’Annex
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de la Policia local al Pacte de funcionaris (exp. 2012/004110). Respecte del seu articulat, escau
reproduir l’article 21.6è (aspectes retributius) la dicció literal del qual és la següent:
«Les festes excloses del càlcul de l’article 47 del Pacte de funcionaris són objecte de la
següent gratificació especial:
a) L’Ajuntament de Ciutadella retribuirà la quantitat de 174,48 euros al personal de la Policia local
de Ciutadella per la seva especial dedicació durant les festes de Sant Joan. Els dies que
comporten el dret a aquesta retribució són el 23 i 24 de juny en qualsevol dels seus torns.
b) L’Ajuntament de Ciutadella retribuirà la quantitat de 174,48 euros al personal de la Policia Local
de Ciutadella per la seva especial dedicació durant les festes de Nadal i Cap d’Any. Els dies que
comporten el dret a aquesta retribució són els serveis del 24 i del 31 de desembre del torn nit, i el
25 de desembre i el dia 1 de gener dels torns de matí i capvespre».
L’article 47è del Pacte de funcionaris, a que fa referència l’art. 21.6è de l’Annex al Pacte abans
indicat, regula els serveis extraordinaris del personal funcionari, dient que:
«Es consideren serveis extraordinaris en dies festius els realitzats fora de la jornada normal de
treball, el dissabte, els realitzats en diumenge, en dia de festa marcat en el calendari laboral o en
els dies de llicència indicats en aquest pacte.
47.2 Es tendirà a la supressió de les hores i dels serveis de caràcter extraordinari estructural fora
de la jornada normal de treball.
47.3 En qualsevol cas, i amb l’autorització prèvia de l’Alcaldia o del/de la regidor/a-delegat/a,
durant l’any només es permetrà un màxim de 70 hores per persona fora de la jornada normal de
treball.
47.4 Quan, per necessitats urgents o imprevisibles es realitzin hores extraordinàries fora de
l’horari normal
de treball, el càlcul serà del següent:
Hora ordinària = Retribucions anuals : núm. hores jornada anual
Hora extraordinària = valor hora ordinària x 100 %
Hora extraordinària nocturna = valor hora ordinària x 125 %
Hora extraordinària festiva = valor hora ordinària x 150 %
Hora extra. festiva i nocturna = valor hora ordinària x 175 %
Nota: (*) A l’efecte del còmput anterior, es considera retribució anual el conjunt de conceptes
retributius, exceptuant-ne el complement de productivitat i la indemnització per residència.
47.5 S’exclouen expressament del càlcul anterior els serveis extraordinaris realitzats
durant les festes de Sant Joan i Nadal, que seran objecte d’una gratificació especial,
prèviament acordada entre les parts, que es desenvoluparà de manera reglamentària per al seu
compliment, i qualsevol altre servei extraordinari que sigui retribuït amb una gratificació especial.
47.6 Les compensacions per treballs extraordinaris es podran efectuar en temps de la jornada
laboral, a elecció del funcionari, en les mateixes proporcions que l’indicat al punt 47.4. S'entén
que aquest punt s’acorda amb l’establert a l’art. 23.3.d) de la Llei 30/1984 i l’art. 6.3 del Reial
decret 861/1986, atès que no es refereix a gratificacions sinó a compensacions pels serveis
extraordinaris realitzats en temps de jornada laboral, en lloc de retribuir-los econòmicament.»
Arribats en aquest punt s’han de fer les següents consideracions jurídiques:
S’ha de tenir en compte el que proclama l’art. 153è del vigent RDL 781/1986, de 18 d’abril, per
mitjà del qual s’aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, el
qual diu que:
«1. Els funcionaris de l’Administració locals sols seran remunerats per les corporacions
respectives, pels conceptes establerts a l’article 23è de la Llei 30/1984, de 2 d’agost
(LMRFP).
2. En la seva virtut, no podran participar en la distribució de fons de cap classe ni percebre
remuneracions diferents a les compreses en dita llei ni, fins i tot, per confecció de projectes, o
direcció o inspecció d’obres, o pressuposts, assessories o emissió de dictàmens i informes.
Les quanties procedents dels indicats fons s’inclouran en el pressupost d’ingressos de les
corporacions.
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3. L’estructura, criteris de valoració objectiva, en el seu cas, i quanties de les diverses retribucions
dels funcionaris de l’Administració local, es regiran pel disposat a l’art. 93 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril».
Per tant, en primer lloc, indicar que els funcionaris tenen prohibit percebre cap altre retribució
que no siguin les corresponents als conceptes retributius que preveu l’art. 23è de la
LMRFP. De fet, a l’àmbit autonòmic balear, encara són d’aplicació aquests conceptes retributius
atès que no s’ha produït el desenvolupament normatiu de l’EBEP pel que fa als drets retributius
(d’acord amb la DF4a del RDL 5/2015 del TRLEBEP, en la que es diu expressament que
l’establert als caps. II i III (drets retributius) del títol III, excepte l’at. 25.2 (...)).
Així i com proclama l’article 93 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local:
«1. Les retribucions bàsiques dels funcionaris locals han de tenir la mateixa estructura i idèntica
quantia que les establertes amb caràcter general per a tota la funció pública.
2. Les retribucions complementàries s’atendran, així mateix, a l’estructura i criteris de
valoració objectiva de les de la resta dels funcionaris públics. La seva quantia global serà
fixada pel Ple de la corporació dins de les limitacions màximes i mínimes que s’assenyalen per a
l’Estat».
Per revisar quines són les retribucions complementàries, estructura i criteris de valoració de tots
els funcionaris públics a que fa referència la LRBRL (art. 93è) hem de recórrer a la Llei 30/1984,
de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública; concretament al seu article 23è
(que té caràcter de bàsic i, per tant, aplicable també al personal municipal):
«3. Son retribuciones complementarias:
• a) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que se desempeñe.
• b) El complemento específico destinado a retribuir las condiciones particulares de
algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación,
responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá
asignarse más de un complemento específico a cada puesto de trabajo.
• c) El complemento de productividad destinado a retribuir el especial rendimiento, la
actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su
trabajo.
Su cuantía global no podrá exceder de un porcentaje sobre los costes totales de
personal de cada programa y de cada órgano que se determinará en la Ley de
Presupuestos. El responsable de la gestión de cada programa de gasto, dentro de las
correspondientes dotaciones presupuestarias determinará, de acuerdo con la normativa
establecida en la Ley de Presupuestos, la cuantía individual que corresponda, en su
caso, a cada funcionario.
En todo caso, las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de
conocimiento público de los demás funcionarios del Departamento u Organismo
interesado así como de los representantes sindicales.
• d) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, fuera de la jornada normal, que en
ningún caso podrán ser fijas en su cuantía y periódicas en su devengo.»
Més concretament, i pel que fa a les gratificacions per serveis extraordinaris, el RD 861/1986, de
25 d’abril, per mitjà del qual s’establí el règim de les retribucions dels funcionaris de
l’Administració local diu, en el seu article 6 è (que regula les gratificacions) diu que: «1. Correspon
al Ple de la corporació determinar en el pressuposts la quantitat global destinada a l’assignació de
gratificacions als funcionaris dins dels límits màxims assenyalats a l’art. 7.2.c d’aquest R.D.
2. Correspon a l’Alcalde o president de la corporació l’assignació individual, amb subjecció als
criteris que, en el seu cas, hagi establert el Ple, sens perjudici de les delegacions que pugui
conferir conforme al que és establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
2. Les gratificacions, que en cap cas poden ser fixes en la seva quantia ni periòdiques en la
seva meritació, han de correspondre a serveis extraordinaris fora de la jornada normal de
treball».
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Finalment, indicar que l’art. 7è del mateix RD 861/1986 imposa límits a la quantia global de les
retribucions complementàries. En concret, especifica que: «1. Els crèdits destinats al complement
específic, complement de productivitat, gratificacions i, en el seu cas, complements personals
transitoris, han de ser els que resultin de restar a la massa retributiva global pressupostada per a
cada exercici econòmic, exclosa la referida a personal laboral, la suma de les quantitats que al
personal funcionari li correspongui pels conceptes de retribucions bàsiques, ajudes familiars i
complement de destinació.
2. De la quantia que resulti, amb arranjament al disposat en el número anterior, es destinarà:
(...) c) fins un màxim del 10% a gratificacions».
Vista la normativa que és d’aplicació, aquesta tècnica en gestió de recursos humans ha d’advertir:
- En relació a si les gratificacions per raó de serveis extraordinaris s’han dut a terme o no fora de
la jornada normal de treball (atès que la normativa que és d’aplicació sobre gratificacions,
aquestes sols procedeixen per serveis prestats «fora de la jornada normal»), doncs no es pot
afirmar de la documentació de que disposa aquesta tècnica en gestió de recursos humans, atès
que de la documentació obrant a l’expedient 6683/2017 (relatiu a l’abonament de gratificacions
per serveis extraordinaris del personal funcionari), de la relació d’efectius policials de serveis
extraordinaris prestats durant el mes de juny de 2017 no es diu en quin dia i hora s’han dut a
terme aquests, ni tampoc quina és la jornada normal dels efectius policials durant aquest mes.
Per altra costat, s’ha detectat indicar que l’art. 19.7 de l’annex de la Policia local al Pacte de
funcionaris diu que són dies de festa: el dissabte i el dia de Sant Joan (entre d’altres). Si tenim en
compte que una de les accepcions de festivitat és «dia de descans per celebrar-se una festa
solemne-, en oposició a dia laborable», sembla ser que el que va acordar el Ple, mitjançant
l’annex, és excloure de la jornada normal els dies 23 i 24 de juny -entre d’altres-, amb la qual
cosa, es pot afirmar que els serveis s’han prestat fora de la jornada normal de treball .
- Que atès que els serveis extraordinaris s’han dut a terme fora de la jornada normal de treball
(així i com resultaria de l’art. 19.7 de l’annex al Pacte), per altra part, de la dicció literal de l’art.
21.6, resulta que sembla ser que estan excloses del càlcul de l’art. 47 del Pacte de
funcionaris (i per tant del càlcul d’hores extraordinàries, art. 47.5 en relació al 47.4 del Pacte
de funcionaris) els serveis extraordinaris realitzats durant les festes de Sant Joan i Nadal,
que han de ser objecte d’una gratificació especial. Aquesta gratificació és la que assenyala
l’art. 21.6.a de l’annex al Pacte de funcionaris aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària
de dia 10.05.2012 (174,48 euros que, actualitzats a l’exercici pressupostari de 2017, serien
177,98 euros).
Per tant, de la dicció literal sembla clar que per Sant Joan (dies 23 i 24 de juny) pertocaria la
gratificació especial de 177,98 euros però no el preu hora extra de l’article 7.4 (atès que l’article
7.5 del Pacte diu que s’exclouen expressament del càlcul anterior els serveis extraordinaris
realitzats durant les festes de Sant Joan (...).
Ara bé, no obstant açò, sembla ser que des que s’aprovà l’esmentat annex s’abona alhora la
gratificació del preu hora extra de l’art. 47.4 i la gratificació especial de l’art. 47.5, cosa que no
concorda de la dicció literal amb els preceptes abans esmentats i reproduïts.
Si ha de ser així, hom entén que caldria modificar els articles 47.5 del Pacte i 21.6 de l’annex al
Pacte de funcionaris, a fi de deixar clar que la gratificació especial inclou alhora l’import de
177,98 euros i el preu hora que s’estimi procedent (tenint en compte que fins ara sembla ser que
s’aplica la gratificació pel dia de festa i, alhora, el preu d’hora extra festiva, nocturna o diürna, que
és diferent al preu per hora extra no festiu).
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D’acord amb tot l’abans exposat, i sens perjudici del necessari informe fiscalitzador previ per part
de l’òrgan interventor pel que fa a la despesa econòmica (que ha de tenir en compte l’art. 7 del
RD 861/1986 abans reproduït), qui subscriu creu que s’hauria de sotmetre a consideració de la
Junta de Govern adoptar el següent acord (i prendre una decisió respecte a la dicció literal dels
articles 47.4 i 47.5 del Pacte i de l’art. 21.6 de l’annex al Pacte de funcionaris municipal, d’acord
amb l’abans raonat):
PRIMER.- Abonar als efectius policials que en document adjunt es relacionen les quanties
corresponents a la gratificació especial per prestació de serveis durant les festes de Sant Joan
(177,48 euros pels dies 23 i 24 de juny) que, en el seu conjunt, ascendeix 8.543,15 euros.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la representació del personal funcionari“
Vist l'informe favorable de la interventora municipal, de dia 25/07/2017, en què diu que existeix
consignació pressupostària suficient per tal de fer front a la despesa proposada, que ascendeix a
un import total de 8.543,15 €.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER.- Abonar als efectius policials que es relacionen les quanties corresponents a la
gratificació especial per prestació de serveis durant les festes de Sant Joan (177,48 euros pels
dies 23 i 24 de juny) que, en el seu conjunt, ascendeix 8.543,15 euros.
FUNCIONARI

23 juny

24 juny

Total

2017

J.A.P.

50%

50%

100%

177,98 €

M.A.P.

50%

50%

100%

177,98 €

F.A.M.

50%

50%

100%

177,98 €

J.J.B.A.

50%

50%

100%

177,98 €

J.B.M.

50%

50%

100%

177,98 €

J.A.C.G.

50%

50%

100%

177,98 €

J.I.C.M.

50%

50%

100%

177,98 €

D.C.P.

50%

50%

100%

177,98 €

F.C.M.

50%

50%

100%

177,98 €

D.F.C.

50%

50%

100%

177,98 €

J.F.G.

50%

50%

100%

177,98 €

M.G.G.

50%

50%

100%

177,98 €

J.L.G.G.

50%

50%

100%

177,98 €

J.G.J.

50%

50%

100%

177,98 €

J.G.M.

50%

50%

100%

177,98 €

C.G.F.

50%

50%

100%

177,98 €

J.G.P.

50%

50%

100%

177,98 €

J.J.M.

50%

50%

100%

177,98 €

A.L.P.

50%

50%

100%

177,98 €
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J.M.M.M.

50%

50%

100%

177,98 €

L.M.M.

50%

50%

100%

177,98 €

J.A.M.R.

50%

50%

100%

177,98 €

M.M.M

50%

50%

100%

177,98 €

J.B.M.V.

50%

50%

100%

177,98 €

A.M.G.

50%

50%

100%

177,98 €

D.M.J.

50%

50%

100%

177,98 €

M.M.G.

50%

50%

100%

177,98 €

M.M.B.

50%

50%

100%

177,98 €

J.C.M.F.

50%

50%

100%

177,98 €

F.P.P.

50%

50%

100%

177,98 €

J.R.P.P.

50%

50%

100%

177,98 €

D.P.H.

50%

50%

100%

177,98 €

M.P.M.

50%

50%

100%

177,98 €

J.P.M.

50%

50%

100%

177,98 €

A.P.C.

50%

50%

100%

177,98 €

G.P.V.

50%

50%

100%

177,98 €

S.R.M.

50%

50%

100%

177,98 €

J.R.C.

50%

50%

100%

177,98 €

A.R.F.

50%

50%

100%

177,98 €

A.S.P.

50%

50%

100%

177,98 €

J.S.S.

50%

50%

100%

177,98 €

F.S.G.

50%

50%

100%

177,98 €

M.S.J.

50%

50%

100%

177,98 €

L.A.S.M.

50%

50%

100%

177,98 €

V.S.Q.

50%

50%

100%

177,98 €

M.S.P.

50%

50%

100%

177,98 €

J.L.T.S.

50%

50%

100%

177,98 €

F.T.C.

50%

50%

100%

177,98 €

TOTAL

8543,15 €

SEGON.- Comunicar aquest acord a la representació del personal funcionari
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
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41. Proposta d'abonament a la nòmina del mes de juliol del 2017 una gratificació especial als
operadors cegem per a la prestació de serveis durant les festes de Sant Joan. (exp.
6750/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de
dia 25/07/2017, que es transcriu a continuació i respecte la qual la secretària informa que s'està
elaborant un informe conjunt amb la interventora sobre el tema:
ASSUMPTE: GRATIFICACIÓ ESPECIAL ALS OPERADORS CEGEM PER A LA PRESTACIÓ
DE SERVEIS DURANT LES FESTES DE SANT JOAN 2017
Vist l'informe emès per la tècnica superior de Recursos Humans, amb data 24/07/2017, que copiat
literalment diu:
“INFORME SOBRE LA PETICIÓ D’ABONAMENT DE «GRATIFICACIONS ESPECIALS» DE
SANT JOAN PER AL PERSONAL LABORAL CEGEM
Ha arribat a l’àrea de recursos humans un informe del cap accidental subinspector M030027 de
la Policia local, de data 04.07.2017, subscrit també pel regidor de l’àrea corresponent, que diu el
següent:
«Atès que la Comissió d’Interpretació, Vigilància i Seguiment (CIVS) del vigent Conveni col·lectiu
del personal laboral al servei d’aquest Ajuntament (BOIB núm. 92, de dia 01.08.2002), amb data
12.05.2005 va acordar un abonament als treballadors amb la categoria de Cegem, per cadascun
dels dies de Cap d’any, Nadal i Sant Joan que prestin serveis.
Atès que l’esmentada Comissió d’Interpretació, Vigilància i Seguiment (CIVS), amb data
23.04.2007, va acordar modificar el criteri de pagament per dia treballat per Cap d’any, dia de
Nadal i dia de Sant Joan per tal que s’inclogui també el dissabte de Sant Joan.
S’adjunta al mateix expedient relació dels dies treballats pels operadors Cegem, per les festes de
Sant Joan.
Es signa el present informe en prova d’haver-ho comprovat i certificat la seva realització i amb el
vist i plau del regidor que signa en prova del mateix.
Tot el que informo als efectes oportuns. No obstant vostè amb el seu superior criteri resoldrà el
que estimi oportú. Atentament.»
Llavors, l’esmentat informe policial s’emet a efectes que siguin abonades al personal Cegem,
contractat en règim laboral, una sèrie de gratificacions especials per haver prestat serveis durant
els dies 23 i 24 de juny de 2007 -en addició a les hores extraordinàries realitzades al respecte-.
D'acord amb la petició que s'ha realitzat d'emetre informe jurídic en consideració a la petició
realitzada, s'ha de dir que, per al cas que ens ocupa, és d’aplicació la normativa següent:
El vigent RDL 2/2015, de 23 d'octubre, per mitjà del qual s'aprovà el text refós de la Llei de
l'estatut dels treballadors diu, en el seu article 26.3è, que per mitjà de Conveni col·lectiu s'ha
de determinar l'estructura del salari que ha de comprendre: el salari base i, si escau, els
complements salarials fixats en funció de les circumstàncies relatives a les condicions
personals del treballador, al treball realitzat o a la situació i resultats de l'empresa, que es
calcularan conforme als criteris que a l'efecte s'hagin pactat. Iguament, s'ha de pactar el caràcter
consolidable o no dels esmentats complements salarials, no tenint el caràcter de consolidables,
manco acord en contraa, els que estiguin vinculats al lloc de treball o a la situació i resultats de
l'empresa.
En aquest sentit, el vigent Conveni col·lectiu del pesonal de l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca (BOIB núm. 92 de 01.08.2002), regula, en el seu art. 28è les retribucions bàsiques
(salari base) i a l'art. 29È els complements salarials, que poden consistir -segons el cas- en:
antiguitat; de càrrec i funció; per residència; per treballs tòxics, perillosos o excepcionalment
penosos; per torns; per nocturnitat; gratificacions extraordinàries (pagues extra) i per serveis
extraordinaris (hores extraordinàries).
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En concret, l'art. 29.8 del Conveni, diu, en relació als serveis extraordinaris:
“Tenint en compte l’article 20 d'aquest conveni, les hores extraordinàries realitzades s'hauran
d'abonar amb un recàrrec del 100 % sobre el preu de l’hora bruta, si no és que el/la treballador/a
opti per la compensació amb temps de descans.
Si la realització d’aquests serveis extraordinaris es realitza entre les 22.00 h i les 06.00 h, es
considerarà com a hora extraordinària nocturna i s'abonarà amb un recàrrec del 125 % sobre el
preu de l’hora bruta, si no és que el/la treballador/a opti per la compensació amb temps de
descans.
Si la realització d’aquests serveis extraordinaris es fes en un dia de descans setmanal del
treballador/a es considerarà com a hora extraordinària festiva i seran abonades amb un
recàrrec del 150 % damunt el preu de l’hora bruta, a menys que el treballador/a opti per la seva
compensació amb temps de descans.
En cas d’horari nocturn el recàrrec serà del 175 %. A l’efecte del còmput anterior, es considera
retribució anual el conjunt de conceptes retributius, exceptuant-ne el complement de productivitat.
En qualsevol cas, els serveis extraordinaris seran sempre de prestació voluntària per part
del/de la treballador/a.
Així i tot, per a la realització de serveis extraordinaris serà del tot necessària l’autorització prèvia i
per escrit del/de la regidor/a delegat/da de l’Àrea que correspongui.
El Comitè o el/la delegat/da de personal podrà emetre un informe referent a la realització de
cadascun dels serveis extraordinaris.
S’exclouen expressament del càlcul anterior els serveis extraordinaris realitzats durant les
festes de Sant Joan i/o Nadal, que seran objecte d’una gratificació especial prèviament
acordada entre les parts, i/o qualsevol altre servei extraordinari que sigui retribuït amb una
gratificació especial.”
Llavors, en primer lloc, indicar que de la literalitat de l'art. 29.8 del Conveni col·lectiu, sembla ser
que resta exclòs del càlcul d'hores extra (hora extraordinària nocturna, hora extraordinària festiva,
etc.) els serveis extarordinaris realitzats durant les festes de Sant Joan, i que açò ha de ser
objecte d'una gratificació especial prèviament acordada per les parts.
En canvi, tot i la dicció literal de l'art. 29.8 del Conveni, que exclou del sistema de càlcul d'hores
extra les hores extraordinàries realitzades pel personal laboral durant Sant Joan, consta a les
dependències municipals que des de fa temps s'abona al personal Cegem, alhora, el preu
hora extra festiva/festiva nocturna, més un import que pareix que va ser decidit per una
“Comissió d'interpretació, vigilància i seguiment” de data 12.05.20005 i que modificà el seu
criteri en data 23.04.2007 (veure, per exemple l'acord de la Junta de Govern de data 27.07.2016 i
acords i decisions precedents rere cada festa de Sant Joan, els quals així ho esmenten).
Ara bé, indicar que hom entén irregular el fet que una “Comissió d'interpretació” adopti acords tant
de les concretes retribucions del personal laboral (els concrets imports a percebre) com
modificacions dels criteris per abonar retribucions (que incideixen en les retribucions), atès que
ens trobem a l'àmbit de l'administració pública (municipal) i que aquesta es troba sotmesa a unes
regles específiques (no només locals sinó també d'àmbit estatal, com és el cas de les limitacions
que imposa la legislació de pressuposts generals de l'Estat) en tant que opera amb diners públics
i aquests s'han de gestionar, controlar, fiscalitzar... en atenció a les finalitats i interessos públics
que persegueix l'activitat de l'administració. I açò implica la necessitat d'adopció d'acords per
òrgan competent, amb previ els informes jurídics, econòmics o de fiscalització de la despesa
econòmica que siguin necessaris i adoptats dins del procediment administratiu que correspon.
De fet, els concrets imports a percebre per raó de serveis extraordinaris han de venir acordats
amb la prèvia tramitació de l'expedient administratiu corresponent, en el qual s'han d'incorporar
tots els tràmits i informes necessaris, com per exemple, no només el tràmit de negociació
col·lectiva, sinó també el necessari informe de l'òrgan interventor a fi de verificar si es compleixen
diversos extrems, com ara els límits que imposa la legislació de l'Estat envers l'increment de la
massa salarial retributiva del personal laboral per a cada exercici pressupostari, entre d'altres
qüestions.
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Per exemple, dels articles 27 i 21 del RDL 5/2015 TRLEBEP es desprèn que les retribucions del
personal laboral s'han de fixar d'acord amb la legislació laboral, el conveni col·lectiu i el contracte
de treball, respectant en tot cas que l'increment de la massa salarial del personal laboral no pot
superar els límits fixats anualment per la legislació de pressupostos generals de l'Estat. Per açò,
és necessària la fiscalització interna prèvia i preceptiva de l'òrgan interventor municipal a fi
d'avalar que no s'han produït increments globals o lineals salarials que excedeixin les
corresponents limitacions pel que fa als increments retributius permesos per llei.
Per tant i en resum, dos són els advertiments que s'han de fer respecte de la petició d'abonament
realitzada:
1) Que no concorda la dicció literal de l'art. 29.8 del Conveni col·lectiu del personal laboral
municipal amb la forma en que es retribueixen els serveis prestats per part del personal laboral
Cegem.
2) Que es posa de manifest la irregularitat detectada en tant al procediment de decisió i
modificació dels imports retributius del personal laboral Cegem -sense constància de tramitació
del procediment administratiu que escau al respecte i que ha d'incloure l'emissió dels informes
fiscalitzadors corresponents-, i tot açò sens perjudici de les facultats que te la representació del
personal laboral -així i com de les comissions negociadores- per proposar o informar sobre
aspectes retributius que s'han de tramitar conforme al dret administratiu.
En addició, s’ha de fer una altra reflexió també: de la dicció literal de l'article 29 del Conveni
col·lectiu, els serveis extraordinaris tenen caràcter voluntari; en canvi, s'ha de tenir en compte que
els llocs de treball de Cegem tenen inherent la prestació de serveis durant tots els dies de l'any,
en torns rotatius d'horari diürn i nocturn (segons el torn que correspongui a cada efectiu), cosa
aquesta que no és voluntària si no excedeix del còmput d'hores a prestar, sinó inherent al lloc de
treball, així i com es desprèn dels contractes laborals i bases de les convocatòria de selecció de
personal per aquests llocs de treball. Per tant, tampoc concorda la «voluntarietat» de la prestació
de serveis durant les festes de Sant Joan que dóna lloc a una gratificació especial.
Així les coses, hom entén que caldria aprofitar la valoració dels llocs de treball i avaluar si la
prestació de serveis durant els dies de Sant Joan ha de donar lloc -o no- a una “gratificació
especial per serveis extraordinaris, voluntaris» -com diu el Conveni- o bé ha de ser aquest un
extrem a valorar dins del complement de càrrec o funció (CIF), atès que el complement de càrrec
o funció ha d’incloure la valoració de la dedicació al lloc de treball o qualsevol altre circumstància
que impliqui un nivell d'exigència superior al normalment requerit a la resta de treballadors. Aquest
darrer, d’acord amb el Conveni, és un complement lligat a les característiques específiques del
lloc de treball.
No obstant tot l’anteriorment exposat, consta a les dependències municipals que en anys
precedents s'han vingut abonant imports amb valor d'hores extraordinàries festives i festives
nocturnes, alhora que una gratificació especial acordada per una Comissió d'interpretació al
personal Cegem, pels serveis prestats durant els dies 23 i 24 de juny (dissabte i dia de sant Joan).
I que, per açò, el personal Cegem té la confiança legítima que, en realitzar la prestació d'aquests
serveis, seran retribuïts alhora amb un preu/hora extra festiva ja sigui nocturna o diürna i, a més,
96,91 euros en concepte de gratificació especial per la prestació de serveis durant els dies 23 i 24
de juny de 2016; tot açò a banda de les seves retribucions ordinàries.
Per tot l'abans exposat, i sens perjudici de la necessària fiscalització prèvia per part de l'òrgan
interventor, i sens perjudici també que la corporació pugui sol·licitar/fer servir qualsevol altre
informe, també fonamentat en Dret, es tramet aquest informe al regidor de personal perquè adopti
una proposta a fi que la Junta de Govern consideri l'adopció del següent acord:
PRIMER.- Acordar abonar a la nòmina del personal laboral Cegem que en full adjunt es relaciona
96,91 euros en concepte de gratificació especial per serveis prestats durant les festes de Sant
Joan, en addició al preu hora extraordinària festiva i festiva nocturna que es tramita en expedient
separat, i que en total ascedeix 775,28 euros.
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SEGON.- Comunicar aquest acord a la representació del personal laboral.“
Vist l'informe favorable de la interventora municipal, de dia 25/07/2017, en què diu que existeix
consignació pressupostària suficient per tal de fer front a la despesa proposada.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER.- Acordar abonar a la nòmina del personal laboral Cegem que es relaciona 96,91 euros
en concepte de gratificació especial per serveis prestats durant les festes de Sant Joan, en
addició al preu hora extraordinària festiva i festiva nocturna que es tramita en expedient separat, i
que en total ascedeix 775,28 euros.
NOM

23 juny

24 juny

Total

S.A.M.

50%

50%

100%

96,91 €

C.F.G.

50%

50%

100%

96,91 €

J.F.G.

50%

50%

100%

96,91 €

M.M.C.

50%

50%

100%

96,91 €

J.P.H.

50%

50%

100%

96,91 €

G.P.P.

50%

50%

100%

96,91 €

E.R.O.

50%

50%

100%

96,91 €

N.S.G.

50%

50%

100%

96,91 €

TOTAL

Total €

775,28 €

SEGON.- Comunicar aquest acord a la representació del personal laboral.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
42. Proposta d'abonament a la nòmina del mes de juliol del 2017 del personal de la brigada
municipal les quantitats corresponents pels serveis extraordinaris específics realitzats amb
motiu de les festes de Sant Joan 2017. (exp. 6980/2017). -Es dóna compte d’una proposta del
regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 25/07/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA BRIGADA MUNICIPAL PELS
SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT JOAN
2017
Vist l'informe emès per la tècnica superior de Recursos Humans, amb data 24/07/2017, que copiat
literalment diu:
“INFORME SOBRE LA PETICIÓ D’ABONAMENT DE «GRATIFICACIONS ESPECIALS» PER
SERVEIS EXTRAORDINARIS PRESTATS DURANT LES FESTES DE SANT JOAN PER PART
DE LA BRIGADA MUNICIPAL
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Han arribat a l’àrea de recursos humans la següent petició d’abonament de gratificacions
especials per serveis extraordinaris prestats per raó de les festes de Sant Joan:
-Relació d’hores extres de la Brigada d’obres i serveis del mes de juny de 2017 (Sant Joan)
degudament subscrita per part del cap de la Brigada municipal i el regidor delegat en la matèria.
Al respecte de la petició realitzada, s’ha de dir que la normativa que és d’aplicació és la següent:
El vigent RDL 2/2015 per mitjà del qual s'aprovà el TR de l'Estatuts dels Treballadors diu el
següent:
Artículo 35 Horas extraordinarias
1. Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que se realicen
sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, fijada de acuerdo con el artículo
anterior. Mediante convenio colectivo o, en su defecto, contrato individual, se optará entre
abonar las horas extraordinarias en la cuantía que se fije, que en ningún caso podrá ser
inferior al valor de la hora ordinaria, o compensarlas por tiempos equivalentes de
descanso retribuido. En ausencia de pacto al respecto, se entenderá que las horas
extraordinarias realizadas deberán ser compensadas mediante descanso dentro de los cuatro
meses siguientes a su realización.
2. El número de horas extraordinarias no podrá ser superior a ochenta al año, salvo lo
previsto en el apartado 3. Para los trabajadores que por la modalidad o duración de su contrato
realizasen una jornada en cómputo anual inferior a la jornada general en la empresa, el número
máximo anual de horas extraordinarias se reducirá en la misma proporción que exista entre tales
jornadas.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, no se computarán las horas extraordinarias
que hayan sido compensadas mediante descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su
realización.
El Gobierno podrá suprimir o reducir el número máximo de horas extraordinarias por tiempo
determinado, con carácter general o para ciertas ramas de actividad o ámbitos territoriales, para
incrementar las oportunidades de colocación de los trabajadores en situación de desempleo.
3. No se tendrá en cuenta, a efectos de la duración máxima de la jornada ordinaria laboral, ni
para el cómputo del número máximo de las horas extraordinarias autorizadas, el exceso de las
trabajadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, sin
perjuicio de su compensación como horas extraordinarias.
4. La prestación de trabajo en horas extraordinarias será voluntaria, salvo que su realización se
haya pactado en convenio colectivo o contrato individual de trabajo, dentro de los límites del
apartado 2.
5. A efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día
a día y se totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del
resumen al trabajador en el recibo correspondiente.
Per altra part, el vigent Conveni col·lectiu del personal laboral, en el seu article 20è, diu el
següent:
“20.1 - L’Ajuntament es compromet, com a mesura per aconseguir un major foment d’ocupació, a
suprimir la prestació de treball en hores extraordinàries.
20.2 - Cap treballador/a podrà excedir de 70 hores extraordinàries anuals, tret de raons
justificades de força major. En qualsevol cas, el Comitè o, si escau, els delegats de Personal
podran emetre un informe sobre aquest tema.”
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Pel que respecta al règim retributiu/de compensació de les hores extraordinàries del personal
laboral, l'art. 29 (relatiu als complements salarials) del Conveni col·lectiu municipal regula en el
seu punt 8è els serveis extraordinaris dient que:
Tenint en compte l’article 20 d'aquest conveni, les hores extraordinàries realitzades s'hauran
d'abonar amb un recàrrec del 100 % sobre el preu de l’hora bruta, si no és que el/la treballador/a
opti per la compensació amb temps de descans.
Si la realització d’aquests serveis extraordinaris es realitza entre les 22.00 h i les 06.00 h, es
considerarà com a hora extraordinària nocturna i s'abonarà amb un recàrrec del 125% sobre el
preu de l’hora bruta, si no és que el/la treballador/a opti per la compensació amb temps de
descans.
Si la realització d’aquests serveis extraordinaris es fes en un dia de descans setmanal del
treballador/a es considerarà com a hora extraordinària festiva i seran abonades amb un recàrrec
del 150 % damunt el preu de l’hora bruta, a menys que el treballador/a opti per la seva
compensació amb temps de descans.
En cas d’horari nocturn el recàrrec serà del 175%. A l’efecte del còmput anterior, es considera
retribució anual el conjunt de conceptes retributius, exceptuant-ne el complement de productivitat.
En qualsevol cas, els serveis extraordinaris seran sempre de prestació voluntària per part del/de
la treballador/a.
Així i tot, per a la realització de serveis extraordinaris serà del tot necessària l’autorització prèvia i
per escrit del/de la regidor/a delegat/da de l’Àrea que correspongui. El Comitè o el/la delegat/da
de personal podrà emetre un informe referent a la realització de cadascun dels serveis
extraordinaris.
S’exclouen expressament del càlcul anterior els serveis extraordinaris realitzats durant les
festes de Sant Joan i/o Nadal, que seran objecte d’una gratificació especial prèviament
acordada entre les parts, i/o qualsevol altre servei extraordinari que sigui retribuït amb una
gratificació especial.”
Ara bé, arribats aquí s’ha d’advertir del següent:
a) De les dades que obren a l’àrea de recursos humans, val a dir que cap dels empleats públics
municipals de la Brigada d’obres i serveis, contractats en règim laboral, per als quals es demana
l’abonament de gratificació especial per hores extraordinàries, sobrepassa el límit màxim anual
permès d’hores extres.
b) Per altra part, també s’ha d’advertir que s’ha sol·licitat un import igual (el mateix preu/hora), per
a tot el personal laboral de la Brigada per al qual es sol·liciten aquestes gratificacions especials.
L’import en qüestió sol·licitat (a raó de 28,96 euros/hora per a qualsevol dels operaris, sigui quina
sigui la seva categoria o relació de jerarquia) sembla ser que s’ha extret de l’acta de la reunió
d’una Comissió paritària del personal laboral de dia 28.07.2003. Veure, per exemple la resolució
de l’àrea d’OiSC número 158 de 31.07.2015, en la qual es diu que:
«Atès l’article 29.8 del vigent Conveni Col·lectiu del personal laboral publicat al BOIB núm. 92, de
01.08.2002, relatiu a serveis extraordinaris, on entre d’altres coses diu «S’exclouen expressament
del càlcul anterior els serveis extraordinaris realitzats durant les festes de Sant Joan i/o Nadal,
que seran objecte d’una gratificació especial prèviament acordada entre les parts, i/o qualsevol
altre servei extraordinari que sigui retribuït amb una gratificació especial».
Atesa l’acta de la reunió de la Comissió Paritària del personal laboral de dia 28.07.2003, de
la que es desprèn que només s’abonaran al preu especial, les feines generades per les
pròpies festes i no la resta de feines que malgrat coincidir en el temps, no tenguin una
relació directa amb aquestes.
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Atès que de les dades obrants a l’Ajuntament, es desprèn que la gratificació abonada per aquest
concepte l’any passat va ser de 28,39 euros/hora (...).
De tot l’exposat, sembla ser que l’import hora/extra de Sant Joan fou adoptat per decisió d’una
comissió paritària, amb un mateix import per a qualsevol efectiu de la brigada municipal, sigui
quina sigui la seva categoria i o relació de jerarquia (cap, oficial, peó, etc.)... si és així, és cosa
que s’estima irregular, atès que una comissió paritària (o negociadora) pot tenir competència
d’informe o proposta prèvia, però els acords dels concrets imports retributius s’han d’adoptar per
òrgan competent prèvia tramitació d’expedient administratiu on consti que s’han realitzat tots els
tràmits pertinents, inclòs l’informe necessari i preceptiu de l’òrgan interventor, on es deixi
constància no sols de la despesa pública que això comporta, sinó també d’altres extrems, com per
exemple que l’augment retributiu d’aquests complements de manera lineal, envers tot el col·lectiu
de la Brigada, s’ajusta a les limitacions d’increments retributius que imposava la legislació
pressupostària de l’Estat en aquell moment.
A més, xoca que en el cas del personal laboral Cegem s’aboni, a més del preu hora extra
festiva/festiva nocturna, un import fix com a gratificació especial per prestar servei per les festes
de Sant Joan i que, en canvi, al personal de la Brigada municipal no s’aboni alhora el preu hora
més la gratificació especial sinó que s’ha adoptat un import igual i diferent per a tot el personal de
la Brigada, sigui quina sigui la seva relació de jerarquia, i sigui quina sigui l’hora (diürna o
nocturna) dels serveis prestats; tot i que l’art. 29 del Conveni col·lectiu (que regula els serveis
extraordinaris) sembla ser d’aplicació, per igual, a tot el personal laboral municipal.
Així doncs, s’emet aquest informe a fi de deixar constància de tot l’abans indicat.
Finalment, indicar que l'import total corresponent a les gratificacions especials per les hores
extraordinàries presentades per a cobrar per part del personal laboral que es relacionen en
document adjunt (i relacionades amb les festes de Sant Joan), puja en total 1.433,36 euros.
Per tot l'exposat, qui subscriu entén que, rere la corresponent fiscalització per part de l'òrgan
interventor, procedeix que el regidor delegat en matèria de recursos humans adopti una proposta
i, rere valorar l’abans indicat, que la Junta de Govern municipal es pronuncii sobre la procedència
d’adoptar el següent acord:
PRIMER: abonar al personal laboral que es relaciona en document adjunt les hores
extraordinàries sol·licitades la totalitat de les quals ascendeix a l’import de 1.433,36 €.
SEGON.- comunicar aquest acord a la representació del personal laboral.“
Vist l'informe favorable de la interventora municipal, de dia 25/07/2017, en què diu que existeix
consignació pressupostària suficient per tal de fer front a la despesa proposada.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER: abonar al personal laboral que es relaciona, les hores extraordinàries sol·licitades la
totalitat de les quals ascendeix a l’import de 1.433,36 €.
NOM

NÚM. HORES

TOTAL €

L.M.R

5,50

159,26

R.C.C.

5,50

159,26

P.B.M.

5,50

159,26
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J.B.M.

5,50

159,26

F.C.B.

10,00

289,57

C.F.S.

5,50

159,26

C.S.B.

1,00

28,96

J.B.C.

5,50

159,26

J.C.S.

5,50

159,26

TOTAL

49,50

1433,36

SEGON.- comunicar aquest acord a la representació del personal laboral.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
43. Proposta d'abonament a la nòmina del mes de juliol del 2017 de les quantitats
corresponents pels serveis extraordinaris prestats pel personal funcionari. (exp.
6683/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de
dia 25/07/2017, que es transcriu a continuació i respecte la qual la secretària informa que s'està
elaborant un informe conjunt amb la interventora sobre el tema:
ASSUMPTE: GRATIFICACIONS PERSONAL FUNCIONARI A ABONAR A LA NÒMINA DEL
MES DE JULIOL 2017
Vist l'informe emès per la tècnica superior de Recursos Humans, amb data 21/07/2017, que copiat
literalment diu:
“INFORME SOBRE LA PETICIÓ D'ABONAMENT, A DIFERENT PERSONAL FUNCIONARI
(POLI-CIA LOCAL I ALTRES FUNCIONARIS MUNICIPALS) DE GRATIFICACIONS
EXTRAORDINÀRIES PER SERVEIS EXTRAORDINARIS (A ABONAR, SI PROCEDEIX, A LA
NÒMINA DEL MES DE JULIOL DE 2017)
Ha arribat a l'àrea de recursos humans un informe subscrit pel cap accidental subinspector de la
Policia local (M030027) i pel regidor delegat de l'àrea a efectes que es tramiti l'abonament de
complements salarials de personal laboral i funcionari adscrit a la prefectura de la Policia local.
Amb l'informe, de data 04.07.2017, hi ha un quadrant-resum de les hores extraordinàries i dels
serveis especials que s'han de retribuir complementàriament als membres del cos de la Policia
local i, en addició, també al personal laboral que treballa a les dependències de la prefectura de la
Policia local (operadors CEGEMS).
Atès que el règim jurídic aplicable al personal laboral i el del personal funcionari no és el mateix,
escau revisar la petició de manera fraccionada, per la qual cosa en aquest informe es passa a
revisar la petició efectuada respecte del serveis extraordinaris prestats pels efectius de la Policia
local durant el mes de juny de 2017, cosa que inclou petició d’abonament de gratificacions durant
les festes de Sant Joan.
Per altra part, també han arribat les següents peticions d’abonament de gratificacions per serveis
extraordinaris prestats per personal funcionari:
-Peticions subscrites per diversos regidors, per a l’abonament de diverses hores al porter-macer
municipal (11,3 hores normals, 22,47 hores festives, 1,25 hores nocturnes, 2,28 festives
nocturnes).
-Petició subscrita per l’Alcaldessa acctal., per a l’abonament a l’enginyer municipal de 28,5 hores
extres normals.
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-Petició subscrita per l’Alcaldessa acctal., per a l’abonament a l’enginyer tècnic d’Obra pública
municipal, de 28,5 hores extres normals.
Envers aquestes peticions i atesa la necessitat de revisió que s’ha reclamat a aquesta tècnica en
gestió de recursos humans, s’han de fer les següents consideracions:
1) Pel que fa a la petició d’abonament de gratificacions per serveis extraordinaris prestats
per part de la llista d’efectius policials
S’ha presentat una relació d'efectius policials que han realitzat diversos serveis extraordinaris
durant el mes de juny de 2017 a efectes que el personal de la Policia local percebi gratificacions al
respecte.
Aquesta relació ve subscrita pel cap acctal. de la Policia local (M030027) i pel regidor delegat en
la matèria.
S’observa que en la relació s’expressa els efectius policials, el número d’hores realitzades fora de
la jornada de treball, indicant si aquestes són ordinàries, festives, nocturnes, festives i nocturnes,
etc.
No s’especifica, en concret, els dies treballats i en quin horari, sinó que simplement s’especifica el
número d’hores i el seu caràcter (nocturn, festiu nocturn), independentment de si s’han realitzat un
dilluns, un dissabte... o el dissabte o el dia de Sant Joan.
Al respecte, indicar en primer lloc que, d’acord amb el que proclama l’art. 153è del RDL 781/1986,
de 18 d’abril, per mitjà del qual s’aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local, els funcionaris municipals sols poden ser remunerats per les corporacions
respectives, pels conceptes establerts a l’art. 23è de la Llei 30/1984, de 2 d’agost (LMRFP).
Per tant, en primer lloc, indicar que els funcionaris tenen prohibit percebre cap altre retribució
que no siguin les corresponents als conceptes retributius que preveu l’art. 23è de la
LMRFP. De fet, a l’àmbit autonòmic balear, encara són d’aplicació aquests conceptes retributius
atès que no s’ha produït el desenvolupament normatiu de l’EBEP pel que fa als drets retributius
(d’acord amb la DF4a del RDL 5/2015 del TRLEBEP, en la que es diu expressament que
l’establert als caps. II i III (drets retributius) del títol III, excepte l’at. 25.2 (...) produirà efectes a
partir de l’entrada en vigor de les lleis de la funció pública que es dictin en desenvolupament de
l’Ebep).
Així també, l'art. 93 LRBRL ens adverteix que les retribucions complementaries dels funcionaris
de l'administració local (com és el nostre municipi) s'han d'atendre a la mateixa estructura i criteris
de valoració objectiva que els de la resta de funcionaris públics. La seva quantia global ha de ser
fixada pel Ple de la corporació dins dels límits màxims i mínims que es senyalin per l'Estat.
Llavors, la LMRFP (Llei 30/1984), en el seu article 23è, en regular les retribucions des funcionaris
diu que són retribucions complementàries -entre d’altres-: «d) Las gratificaciones por servicios
extraordinarios, fuera de la jornada normal, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía
y periódicas en su devengo.»
I més concretament, i pel que fa a les gratificacions per serveis extraordinaris, el RD 861/1986, de
25 d’abril, per mitjà del qual s’establí el règim de les retribucions dels funcionaris de
l’Administració local diu, en el seu article 6 è (que regula les gratificacions) diu que: «1. Correspon
al Ple de la corporació determinar en el pressuposts la quantitat global destinada a l’assignació de
gratificacions als funcionaris dins dels límits màxims assenyalats a l’art. 7.2.c d’aquest R.D.
2. Correspon a l’Alcalde o president de la corporació l’assignació individual, amb subjecció als
criteris que, en el seu cas, hagi establert el Ple, sens perjudici de les delegacions que pugui
conferir conforme al que és establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
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2. Les gratificacions, que en cap cas poden ser fixes en la seva quantia ni periòdiques en la
seva meritació, han de correspondre a serveis extraordinaris fora de la jornada normal de
treball».
Finalment, indicar que l’art. 7è del mateix RD 861/1986 imposa límits a la quantia global de les
retribucions complementàries. En concret, especifica que: «1. Els crèdits destinats al complement
específic, complement de productivitat, gratificacions i, en el seu cas, complements personals
transitoris, han de ser els que resultin de restar a la massa retributiva global pressupostada per a
cada exercici econòmic, exclosa la referida a personal laboral, la suma de les quantitats que al
personal funcionari li correspongui pels conceptes de retribucions bàsiques, ajudes familiars i
complement de destinació.
2. De la quantia que resulti, amb arranjament al disposat en el número anterior, es destinarà:
(...) c) fins un màxim del 10% a gratificacions».
Així les coses, mitjançant el vigent Pacte aplicable al personal funcionari municipal, es pactà i
aprovà plenàriament un règim de gratificacions extraordinàries lligat a un valor/hora extra. En
concret, l'art. 47 del Pacte esmentat diu el següent:
47.1 Es consideren serveis extraordinaris en dies festius els realitzats fora de la jornada normal
de treball, el dissabte, els realitzats en diumenge, en dia de festa marcat en el calendari laboral o
en els dies de llicència indicats en aquest pacte.
47.2 Es tendirà a la supressió de les hores i dels serveis de caràcter extraordinari estructural fora
de la jornada normal de treball.
47.3 En qualsevol cas, i amb l’autorització prèvia de l’Alcaldia o del/de la regidor/a-delegat/a,
durant l’any només es permetrà un màxim de 70 hores per persona fora de la jornada
normal de treball.
47.4 Quan, per necessitats urgents o imprevisibles es realitzin hores extraordinàries fora de
l’horari normal de treball, el càlcul serà del següent:
Hora ordinària = Retribucions anuals : núm. hores jornada anual
Hora extraordinària = valor hora ordinària x 100 %
Hora extraordinària nocturna = valor hora ordinària x 125 %
Hora extraordinària festiva = valor hora ordinària x 150 %
Hora extra. festiva i nocturna = valor hora ordinària x 175 %
Nota: (*) A l’efecte del còmput anterior, es considera retribució anual el conjunt de conceptes
retributius, exceptuant-ne el complement de productivitat i la indemnització per residència.
47.5 S’exclouen expressament del càlcul anterior els serveis extraordinaris realitzats
durant les festes de Sant Joan i Nadal, que seran objecte d’una gratificació especial,
prèviament acordada entre les parts, que es desenvoluparà de manera reglamentària per al seu
compliment, i qualsevol altre servei extraordinari que sigui retribuït amb una gratificació especial.
47.6 Les compensacions per treballs extraordinaris es podran efectuar en temps de la jornada
laboral, a elecció del funcionari, en les mateixes proporcions que l’indicat al punt 47.4. S'entén
que aquest punt s’acorda amb l’establert a l’art. 23.3.d) de la Llei 30/1984 i l’art. 6.3 del Reial
decret 861/1986, atès que no es refereix a gratificacions sinó a compensacions pels serveis
extraordinaris realitzats en temps de jornada laboral, en lloc de retribuir-los econòmicament.»
Així les coses, i pel que respecta als efectius de la Policia local, indicar que l’article 21.6 de
l’annex al Pacte de funcionaris, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 10.05.2012,
punt 8è, proclama el següent:
«Les festes excloses del càlcul de l’article 47 del Pacte de funcionaris són objecte de la
següent gratificació especial:
a) L’Ajuntament de Ciutadella retribuirà la quantitat de 174,48 euros al personal de la Policia local
de Ciutadella per la seva especial dedicació durant les festes de Sant Joan. Els dies que
comporten el dret a aquesta retribució són el 23 i 24 de juny en qualsevol dels seus torns. (...)».
-(els 174,48 euros, actualitzats a l’exercici pressupostari de 2017, es corresponent amb 177,98
euros).
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Arribats en aquest punt, s’ha d’indicar que (així i com ja s’ha informat a l’exp. 6682/2017 relatiu a
gratificacions especials amb motiu de prestació de serveis durant els dies 23 i 24 de juny) no
concorda la dicció literal dels articles 47.5 del Pacte i 21.6 de l’annex al Pacte de funcionaris amb
el que s’ha vingut abonant els darrers anys.
És a dir, tant l’art. 47.5 del Pacte com l’art. 21.6 de l’annex al Pacte diuen expressament que
s’exclou del càlcul de l’art. 47.4 del Pacte (el qual indica com s’han d’abonar les hores
extraordinàries i el valor/hora segons si són festives, etc.), amb la qual cosa dóna a entendre que
durant les festes de Sant Joan s’abona la gratificació especial de l’art. 21.6 de l’annex al Pacte
però no el que és previst a l’art. 47.4, atès que està exclòs expressament.
Ara bé, no obstant l’abans indicat, sembla ser que des que s’aprovà l’esmentat annex al Pacte
s’abona, alhora, la gratificació del preu hora extra de l’art. 47.4 i la gratificació especial de l’art.
47.5 durant els dies 23 i 24 de Sant Joan.
Si ha de ser així, hom entén que caldria modificar els articles 47.5 del Pacte i el 21.6 de l’annex al
Pacte de funcionaris, a fi de deixar clar que la gratificació especial inclou alhora l’import de 177,98
euros i el preu hora que s’estimi procedent (tenint en compte que fins ara sembla ser que s’aplica
la gratificació pel dia de festa i, alhora, el preu d’hora extra festiva, nocturna o diürna, que és
diferent al preu hora extra no festiu).
2) Pel que fa a la petició d’abonament de gratificacions per serveis extraordinaris prestats
per la resta de funcionaris no efectius policials
En relació a les diferents peticions d’abonament de gratificacions per serveis extraordinaris
prestats per part del porter-macer, de l’enginyer municipal i de l’enginyer tècnic d’obres públiques
municipal, indicar que els és d’aplicació també la mateixa normativa abans reproduïda, excepte
pel que respecta a l’annex de la Policia local al Pacte de funcionaris.
De totes les peticions d’abonament realitzades, s’ha d’advertir que en el cas del porter-macer,
aquest s’excedeix del límit màxim d’hores extraordinàries/any permeses. Això és perquè,
l’art. 47.3 del Pacte de funcionaris diu expressament que: «(...) només es permetrà un màxim de
70 hores per persona fora de la jornada normal de treball». S’adverteix a la corporació d’aquest
extrem en atenció de les responsabilitats que es poguessin derivar al respecte.
Pel que fa al demés personal funcionari, no consta a les dependències de recursos humans que
hagi arribat cap més petició de realització/autorització de pagament d’hores extraordinàries que
s’excedeixi del límit màxim anual acordat pel Ple de la corporació mitjançant l’aprovació del Pacte
de funcionaris.
Per tot l'exposat, i sens perjudici de les responsabilitats que es poguessin derivar per encomanar/
autoritzar la realització de serveis extraordinaris fora dels límits aprovats per Ple, aquesta tècnica
en gestió de recursos humans estima que procedeix que -rere la deguda fiscalització prèvia per
part de l'òrgan interventor-, i rere prendre en consideració l’argumentat respecte a la dicció literal
dels articles 47.5 del Pacte i de l’art. 21.6 de l’annex al Pacte de funcionaris; hom entén que
procedeix que el regidor delegat en matèria de recursos humans ha de realitzar una proposta
perquè la Junta de Govern municipal prengui en consideració adoptar el següent acord:
PRIMER.- Acordar abonar, als funcionaris municipals que en document adjunt es relacionen, els
imports que en aquest s'indiquen i que -en global- ascendeix al següent import:
-Gratificacions extraordinàries: 84.806,82 €.“
Vist l'informe favorable de la interventora municipal, de dia 21/07/2017, en què diu que existeix
consignació pressupostària suficient per tal de fer front a la despesa proposada.
Per tot l'exposat qui subscriu
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PROPOSA:
Abonar a la nòmina del mes de juliol de 2017, dels funcionaris relacionats a continuació, les
quantitats que s'indiquen en concepte de gratificacions per serveis extraordinaris realitzats:
POLICIA LOCAL

J.C.M.F.

1.982,46

J.A.P.

1.099,92

F.P.P.

3.091,82

M.A.P.

1.405,92

J.R.P.P.

1.057,92

F.A.M.

2.528,07

D.P.H.

1.751,60

J.B.A.

1.020,80

M.P.M.

1.925,94

J.B.M.

3.048,48

J.P.M.

2.230,27

937,28

A.P.C.

904,28

J.I.C.M.

1.993,63

G.P.V.

1.091,22

J.D.C.P.

1.191,22

G.P.V.

1.682,48

F.C.M.

2.308,52

S.R.M.

1.321,64

D.F.C.

1.252,08

J.R.C.

2.052,02

J.F.G.

2.530,25

A.R.F.

2.384,60

M.G.G.

1.280,34

A.S.P.

1.221,65

J.L.G.G.

1.260,78

J.S.S.

1.985,92

J.G.J.

1.256,43

F.S.G.

1.695,53

J.G.M.

765,16

M.S.J.

1.582,49

C.G.F.

999,93

L.S.M.

2.924,93

J.G.P.

1.708,57

V.S.Q.

2.243,31

J.J.M.

1.799,87

M.S.P.

1.973,77

J.J.F.

591,26

R.S.C.

46,32

A.L.P.

1.843,34

J.A.C.G.

J.L.T.S.

3.264,38

J.M.M.M.

739,08

F.T.C.

534,74

L.M.M.

904,28

TOTAL

M.M.M.

1.295,56

OFICINES GENERALS

J.A.M.R.

2.069,44

L.B.P.

J.B.M.V.

834,72

SERVEI D'AIGÜES

A.M.G.

739,08

J.M.S.

1.973,91

D.M.G.

1.765,09

A.J.P.R.

1.183,32

M.M.G.

1.308,48

TOTAL

3157,23

M.A.M.B.

1.086,88

80513,75
1.135,89

Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
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44. Proposta d'abonament a la nòmina del mes de juliol del 2017 de les quantitats
corresponents pels serveis extraordinaris prestats pel personal labora. (exp. 6746/2017). -Es
dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 25/07/2017,
que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: GRATIFICACIONS DEL PERSONAL LABORAL A PERCEBRE A LA NÒMINA
DEL JULIOL 2017
Vist l'informe emès per la tècnica superior de Recursos Humans, amb data 24/07/2017, que copiat
literalment diu:
“INFORME SOBRE LA PETICIÓ D’ABONAMENT DE «GRATIFICACIONS» PER SERVEIS
EXTRAORDINARIS PRESTATS DURANT EL MES DE JUNY 2017 PER PART DEL PERSONAL
LABORAL
Han arribat a l’àrea de recursos humans les següents peticions d’abonament de gratificacions per
serveis extraordinaris (totes incorporades a l’expedient de referència):
1) Un informe del cap acctal.de la Policia local (M030027), subscrit pel regidor de l’àrea
corresponent, que porta annex un quadrant en el que s’especifiquen diverses hores
extraordinàries prestades pel personal laboral Cegem durant el mes de juny de 2017.
2) Relació d’hores extraordinàries realitzades durant el mes de juny pel personal de la brigada
municipal (d’obres, d’electricitat, etc.) també subscrit pel cap de la Brigada municipal i el regidor
de l’àrea corresponent.
3) Sol·licitud d’abonament per hores extraordinàries prestades pel personal de la Brigada d’aigües
(fontaners i manobres) subscrita per l’enginyer municipal i la regidora delegada en la matèria.
4) Petició d’abonament d’hores extraordinàries al secretari de Protocol, degudament subscrita per
part d’Alcaldia.
5) Petició d’abonament d’hores extraordinàries a divers personal fosser, degudament subscrita per
l’enginyer municipal i per la regidora delegada en la matèria.
6) Sol·licitud d’abonament d’hores extraordinàries a personal de l’àrea de Serveis Socials
(treballadora social i treballadora familiar).
7) Petició d’abonament d’hores extraordinàries al caner-llacer municipal, subscrita per l’Alcaldia.
Al respecte de les peticions realitzades, s’ha de dir que la normativa que és d’aplicació és la
següent:
El vigent RDL 2/2015 per mitjà del qual s'aprovà el TR de l'Estatuts dels Treballadors diu el
següent:
Artículo 35 Horas extraordinarias
1. Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que se realicen
sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, fijada de acuerdo con el artículo
anterior. Mediante convenio colectivo o, en su defecto, contrato individual, se optará entre
abonar las horas extraordinarias en la cuantía que se fije, que en ningún caso podrá ser
inferior al valor de la hora ordinaria, o compensarlas por tiempos equivalentes de
descanso retribuido. En ausencia de pacto al respecto, se entenderá que las horas
extraordinarias realizadas deberán ser compensadas mediante descanso dentro de los cuatro
meses siguientes a su realización.
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2. El número de horas extraordinarias no podrá ser superior a ochenta al año, salvo lo
previsto en el apartado 3. Para los trabajadores que por la modalidad o duración de su contrato
realizasen una jornada en cómputo anual inferior a la jornada general en la empresa, el número
máximo anual de horas extraordinarias se reducirá en la misma proporción que exista entre tales
jornadas.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, no se computarán las horas extraordinarias
que hayan sido compensadas mediante descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su
realización.
El Gobierno podrá suprimir o reducir el número máximo de horas extraordinarias por tiempo
determinado, con carácter general o para ciertas ramas de actividad o ámbitos territoriales, para
incrementar las oportunidades de colocación de los trabajadores en situación de desempleo.
3. No se tendrá en cuenta, a efectos de la duración máxima de la jornada ordinaria laboral, ni
para el cómputo del número máximo de las horas extraordinarias autorizadas, el exceso de las
trabajadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, sin
perjuicio de su compensación como horas extraordinarias.
4. La prestación de trabajo en horas extraordinarias será voluntaria, salvo que su realización se
haya pactado en convenio colectivo o contrato individual de trabajo, dentro de los límites del
apartado 2.
5. A efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día
a día y se totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del
resumen al trabajador en el recibo correspondiente.
Per altra part, el vigent Conveni col·lectiu del personal laboral, en el seu article 20è, diu el
següent:
“20.1 - L’Ajuntament es compromet, com a mesura per aconseguir un major foment d’ocupació, a
suprimir la prestació de treball en hores extraordinàries.
20.2 - Cap treballador/a podrà excedir de 70 hores extraordinàries anuals, tret de raons
justificades de força major. En qualsevol cas, el Comitè o, si escau, els delegats de Personal
podran emetre un informe sobre aquest tema.”
Pel que respecta al règim retributiu/de compensació de les hores extraordinàries del personal
laboral, l'art. 29 (relatiu als complements salarials) del Conveni col·lectiu municipal regula en el
seu punt 8è els serveis extraordinaris dient que:
Tenint en compte l’article 20 d'aquest conveni, les hores extraordinàries realitzades s'hauran
d'abonar amb un recàrrec del 100 % sobre el preu de l’hora bruta, si no és que el/la treballador/a
opti per la compensació amb temps de descans.
Si la realització d’aquests serveis extraordinaris es realitza entre les 22.00 h i les 06.00 h, es
considerarà com a hora extraordinària nocturna i s'abonarà amb un recàrrec del 125% sobre el
preu de l’hora bruta, si no és que el/la treballador/a opti per la compensació amb temps de
descans.
Si la realització d’aquests serveis extraordinaris es fes en un dia de descans setmanal del
treballador/a es considerarà com a hora extraordinària festiva i seran abonades amb un recàrrec
del 150 % damunt el preu de l’hora bruta, a menys que el treballador/a opti per la seva
compensació amb temps de descans.
En cas d’horari nocturn el recàrrec serà del 175%. A l’efecte del còmput anterior, es considera
retribució anual el conjunt de conceptes retributius, exceptuant-ne el complement de productivitat.
En qualsevol cas, els serveis extraordinaris seran sempre de prestació voluntària per part del/de
la treballador/a.
Així i tot, per a la realització de serveis extraordinaris serà del tot necessària l’autorització prèvia i
per escrit del/de la regidor/a delegat/da de l’Àrea que correspongui. El Comitè o el/la delegat/da
de personal podrà emetre un informe referent a la realització de cadascun dels serveis
extraordinaris.
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S’exclouen expressament del càlcul anterior els serveis extraordinaris realitzats durant les festes
de Sant Joan i/o Nadal, que seran objecte d’una gratificació especial prèviament acordada entre
les parts, i/o qualsevol altre servei extraordinari que sigui retribuït amb una gratificació especial.”
Ara bé, arribats aquí s’ha de ressaltar i advertir del següent:
a) De les dades que obren a l’àrea de recursos humans, val a dir que cap dels empleats públics
municipals, contractats en règim laboral (excepte un), per als quals es demana l’abonament
d’hores extraordinàries sobrepassa el límit màxim anual permès d’hores extres.
De fet, consta a les dependències municipals que amb la documentació presentada, el caner
llacer municipal porta ja realitzades 121 hores extraordinàries (excedint-se tant del límit
previst al Conveni col·lectiu d’aplicació com del RDL 2/2015 del TRLET). Enlloc consta que
aquestes hores s’hagin dut a terme per raons de força major o bé per a prevenir o reparar
sinistres o altres danys extraordinaris i urgents (supòsits d’excepció d’aquest límit màxim).
Així les coses, s’ha de dir que el límit màxim d’hores extraordinàries previst per TRLET és una
norma de dret necessària i obligatòria que no pot ser objecte de variació ni per la via de la
negociació col·lectiva ni tampoc per acord inter partes.
I a més, transgredir el límit màxim d’hores extraordinàries és una infracció administrativa prevista
per l’art. 7.5 del RDL 5/2000, de 4 d’agost, per mitjà del qual s’aprovà el TRLISOS, el qual diu que
són infraccions greus -entre d’altres-: «La transgresión de las normas y los límites legales o
pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas
complementarias, descansos, vacaciones, permisos y, en general, el tiempo de trabajo a que se
refieren los artículos 12, 23 i 34 de l’Estatut dels Treballadors».
Ara bé açò no significa que l’empleat públic, Wilson Yepez, no hagi de cobrar i cotitzar per les
hores extraordinàries que li han estat encomanades i que ha realitzat en excés, atès que hom
entén que -si és així- es produiria un enriquiment injust per part de la corporació municipal. De fet,
per exemple, i entre d’altres, es pot esmentar la sentència del TSJ d’Andalusia (Sevilla), de
14.06.2007, la qual digué: «(...) el exceso del límite de las 80 horas anuales que como
extraordinarias pueden realizarse, según dispone el artículo 35.2 del Estatuto de los
Trabajadores, no ha de suponer un perjuicio para el trabajador que, sin su cómputo, vería
reducida su base reguladora a un importe inferior al que refleja la realidad del total de sus
retribuciones (...). Por otro lado, la incompatibilidad de este precepto con el artículo 35.2 del
Estatuto de los Trabajadores no se produce, pues el trabajar más horas extraordinarias al año
que las legalmente permitidas no implica que éstas dejen de abonarse y que hayan de cotizar
por ellas; todo sin perjuicio de las possibles sanciones sociales a que haya lugar al
transgredirse la norma prohibitiva referente al límite de horas extraordinarias anuales que
deben trabajarse».
I és que tot açò també podria donar lloc a responsabilitat patrimonial de l’Administració. A tall
d’exemple, la sentència nº 421/2011 de 18.02.2011 del TSJ de Castella i Lleó de Valladolid, sala
contenciosa administrativa (rec. 138872005) estimà parcialment una reclamació d’indemnització
per responsabilitat patrimonial a causa de les hores treballades en excés que, a més, no havien
estat abonades a empleat públic.
b) Per altra part, també s’ha d’advertir que només per al personal laboral Cegem s’ha sol·licitat,
alhora, l’abonament d’hores extraordinàries festives i festives nocturnes i l’abonament d’una
gratificació especial per raó de prestar serveis durant les festes de Sant Joan (dies 23 i 24 de
juny).
Així i com ja s’ha esmentat a l’informe emès al respecte de la tramitació de l’expedient
d’abonament de gratificacions especials per serveis prestats durant les festes de Sant Joan per al
personal laboral Cegem, de la dicció literal de l’art. 29.8 del Conveni col·lectiu del personal laboral
(BOIB nº 92 d’01.08.2002), sembla ser que s’haurien d’excloure del sistema de càlcul d’hores
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extra les hores extraordinàries realitzades durant Sant Joan (dies 23 i 24 de juny), perquè aquest
article diu literalment: «(....) S’exclouen expressament del càlcul anterior els serveis
extraordinaris realitzats durant les festes de Sant Joan i/o Nadal, que seran objecte d’una
gratificació especial (...)». Ara bé, consta a les dependències municipals que des de fa temps
s’abona al personal Cegem, alhora, el preu hora extra festiva/festiva nocturna i, a més, un import
que pareix haver estat decidit per una «Comissió d’interpretació» de data 12.05.2005 que modificà
el seu criteri en data 23.04.2007, cosa que s’estima irregular, atès que una comissió
d’interpretació o negociadora pot tenir competència d’informe o proposta prèvia, però els acords
dels concrets imports retributius s’han d’adoptar per òrgan competent prèvia tramitació
d’expedient administratiu on consti que s’han realitzat tots els tràmits pertinents, inclòs l’informe
necessari i preceptiu de l’òrgan interventor, on es deixi constància no sols de la despesa pública
que això comporta, sinó també d’altres extrems, com per exemple que l’augment retributiu de tot
el col·lectiu Cegem s’ajusta a les limitacions d’increments retributius que imposa la legislació
pressupostària de l’Estat en aquell moment.
Així doncs, s’emet aquest informe a fi de deixar constància de tot l’abans indicat.
Finalment, indicar que l'import total corresponent a les hores extraordinàries presentades per a
cobrar per part del personal laboral que es relacionen en document adjunt, a fi que s’abonin a la
nòmina del mes de juliol de 2017, i que pugen en total 9.737,72 euros.
Per tot l'exposat, qui subscriu entén que, rere la corresponent fiscalització per part de l'òrgan
interventor, procedeix que el regidor delegat en matèria de recursos humans adopti una proposta
i, rere valorar l’abans indicat, que la Junta de Govern municipal es pronuncii sobre la procedència
d’adoptar el següent acord:
PRIMER: abonar al personal laboral que es relaciona en document adjunt les hores
extraordinàries sol·licitades la totalitat de les quals ascendeix a l’import de 9.737,72 €.
SEGON.- advertir i recordar als responsables que encomanen la realització d’hores extra al
personal laboral municipal, que no poden encomanar la realització d’hores extraordinàries
que excedeixin del límit màxim anual establert normativament, atesa la responsabilitat en què
s’incorre per la transgressió d’aquestes limitacions de dret laboral.“
Vist l'informe favorable de la interventora municipal, de dia 25/07/2017, en què diu que existeix
consignació pressupostària suficient per tal de fer front a la despesa proposada.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER: Abonar a la nòmina del mes de juliol de 2017, del personal laboral relacionat a
continuació les quantitats indicades en concepte d'hores extraordinàries.
CEGEM

SERVEI D'AIGÜES

S.A.M.

508,20

J.C.C.

118,13

C.F.G.

646,80

L.C.S.

128,56

J.F.G.

462,00

C.M.S.

57,80

M.T.M.C.

877,80

J.P.F.

89,73

J.P.H.

1016,40

G.P.P.

415,80

E.R.O.

1131,90

TOTAL

394,22

SERVEIS SOCIALS
E.C.M.

135,75
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N.S.G.

1518,83

M.P.B.

141,05

TOTAL

6577,73

TOTAL

276,8

CEMENTIRI

PROTOCOL

J.B.B.

57,80

M.A.L.P.

J.R.M.

86,70

BRIGADA

TOTAL

144,5

R.C.C.

ELECTRICISTES

527,93
127,16

MECANIC

F.C.B.

464,02

J.P.C.

L.M.C.

127,16

CANER

C.S.B.

80,92

W.Y.N.

TOTAL

672,1

115,60
901,68

SEGON.- advertir i recordar als responsables que encomanen la realització d’hores extra al
personal laboral municipal, que no poden encomanar la realització d’hores extraordinàries
que excedeixin del límit màxim anual establert normativament, atesa la responsabilitat en què
s’incorre per la transgressió d’aquestes limitacions de dret laboral.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
45. Proposta d'abonament a la nòmina del mes de juliol del 2017, dels membres de la policia
local, les quantitats corresponent en concepte de productivitat per serveis realitzats en
caps de setmana, X0. (exp. 6747/2017). -Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del
Servei de Recursos Humans de dia 24/07/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: ABONAR A LA NÒMINA DE JULIOL DE 2017 UN COMPLEMENT DE
PRODUCTIVITAT PER SERVEIS EN CAPS DE SETMANA I X0, DE LA POLICIA LOCAL.
Vist l'informe emès per la tècnica superior de Recursos Humans, amb data 17/07/2017, que copiat
literalment diu:
“INFORME SOBRE LA PETICIÓ D'ABONAMENT, A DIFERENTS MEMBRES DE LA POLICIA
LOCAL, DE COMPLEMENTS DE PRODUCTIVITAT PER DIVERSOS CONCEPTES (A ABONAR
A LA NÒMINA DEL MES DE JULIOL DE 2017)
Ha arribat a l'àrea de recursos humans un informe subscrit pel cap accidental de la Policia local
(subinspector M030027) i pel regidor delegat de l'àrea a efectes que es tramiti l'abonament de
complements salarials de personal laboral i funcionari adscrit a la prefectura de la Policia local.
Amb l'informe, de data 04.07.2017, hi ha un quadrant-resum de les hores extraordinàries i dels
serveis especials que s'han de retribuir complementàriament als membres del cos de la Policia
local i, en addició, també al personal laboral que treballa a les dependències de la prefectura de la
Policia local (operadors CEGEMS).
Atès que el règim jurídic aplicable al personal laboral i el del personal funcionari no és el mateix,
escau revisar la petició de manera fraccionada, per la qual cosa en aquest informe es passa a
revisar la petició efectuada respecte dels efectius de la Policia local.
Llavors, en aquest cas es presenta una relació d'efectius policials que han realitzat diversos
serveis (complements de productivitat per la realització de serveis X0 o en cap de setmana i
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festius) durant el mes de juny del 2017 a efectes que el personal de la Policia local percebi les
retribucions complementàries que pertoquin.
Així mateix, aquest mes de juliol s’ha fet arribar a l’àrea de recursos humans un informe, datat de
28.06.2017, emès per part de la directora de Serveis Socials i subscrit per la regidora de l’àrea
corresponent, en el que es sol·licita que se li aboni a Francesc Marquès Mercadal 14 dies
treballats en cap de setmana i/o festiu (concretament els dies 9, 17 i 23 de setembre de 2016; 7,
11, 15 i 21 d’octubre de 2016; 4 i 8 de novembre de 2016 i 2,5, 16, 24 i 25 de desembre de 2016);
i a Juan Victoria Barrera 11 dies treballats en cap de setmana i/o festiu (concretament els dies 2,
24 i 30 de setembre de 2016; 8, 22, 28 i 31 d’octubre de 2016; 5 i 11 de novembre de 2016 i 17 i
23 de desembre de 2016. Francesc Marquès Mercadal i Juan Victoria Barrera també són efectius
policials, en 2a activitat, que presten serveis a la Casa d’Acollida.
Al respecte, indicar que pel que fa a les retribucions dels funcionaris, l'art. 23è de l'encara vigent
Llei 30/1984 de mesures per a la reforma de la funció pública preveu com a retribucions
complementàries dels funcionaris -entre d'altres-: el complement de productivitat, el qual és
destinat a retribuir l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i l'interès o iniciativa amb que el
funcionari desenvolupa el seu treball.
L'art. 93 LRBRL ens adverteix que les retribucions complementàries dels funcionaris de
l'administració local (com és el nostre municipi) s'han d'atendre a la mateixa estructura i criteris de
valoració objectiva que els de la resta de funcionaris públics. La seva quantia global ha de ser
fixada pel Ple de la corporació dins dels límits màxims i mínims que es senyalin per l'Estat.
Més en concret, l'art. 5 del RD 861/1986 RRFAL indica -entre d'altres coses- que les quanties que
percebi cada funcionari per aquest concepte seran de coneixement públic, tant dels demés
funcionaris de la corporació com dels representants sindicals. El Ple de la corporació ha de
determinar en el pressupost la quantia global destinada a l'assignació del complement de
productivitat dels funcionaris dins dels límits màxims assenyalats a l'art. 7.2.b) d'aquesta norma. I
correspon a l'Alcalde distribuir aquesta quantia entre els diferents programes o àrees i l'assignació
individual del complement de productivitat, amb subjecció als criteris que, en el seu cas, hagi
establert el Ple.
S'ha de tenir en compte que el Ple de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, en sessió ordinària
de data 10.05.2012, punt 8è, aprovà l'Annex de la Policia local del Pacte de funcionaris. En
aquest, es regula -entre d'altres coses- el següent:
PEL QUE RESPECTA ALS SERVEIS X0
«Article 14. Coordinador del servei o X0.
En el cas de que reglamentàriament es determini un coordinador de servei o XO, es retribuirà
l'import per dia establert en l'article 21.2, d'aspectes retributius, en el cas de que sigui duit a terme
per personal de l'escala bàsica. Per contra, si es du a terme per personal d'escales superiors, no
es retribuirà aquest concepte.
En concret, l'art. 21.2 de l'esmentat Annex de la Policia local preveu un complement de
productivitat per realitzar les esmentades funcions de coordinador d'un torn horari (X0) quan diu
literalment que: «Per cada servei diari efectivament treballat com a coordinador d'un torn horari
(X0) 7,22 €. (L'actualització econòmica en el temps d'aquest import suposa una quantia de 7,36 €,
sempre i quan ja hagi estat aprovada per la Junta de Govern l’aplicació de la puja de l’increment
retributiu de l’1% d’acord amb LPGE 2017).
PEL QUE RESPECTA ALS SERVEIS EN CAP DE SETMANA I FESTIUS
Així mateix, l'art. 21.1 de l'Annex de la Policia local del Pacte de funcionaris (que regula aspectes
retributius per treball en dissabtes, diumenges i festius) preveu també l'assignació d'un
complement de productivitat pel següent: «Pels caps de setmana i festius treballats per qualsevol
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membre del cos de la Policia local durant 6 hores o més del servei en qüestió es percebran les
següents retribucions dins el complement de productivitat:
a)-Per cada dissabte treballat en horari diürn: 36,94 €.
b)-Per cada diumenge o festius treballat en horari diürn: 43,74 €.
c)-Per cada divendres de treball en horari nocturn: 43,74 €.
d)-Per cada dissabte o vigília de festiu treballat en horari nocturn: 48,59 €.
(L'actualització econòmica dels imports abans esmentats, sempre i quan ja hagi estat aprovada
l’aplicació de l’increment retributiu de l’1% per part de la Junta de Govern d’acord amb LPGE
2017, suposa unes quanties de 37,68 € (a), 44,62 (b), 44,62 (c) i 49,57 (d), respectivament).»
En resum, l'Annex de Policia al Pacte de Funcionaris preveu diferents supòsits la verificació dels
quals dóna lloc a la percepció, per part dels efectius policials, de diferents complements de
productivitat, segons el cas concret. Aquests extrems han estat aprovats pel Ple de l'Ajuntament.
Per altra part, s'ha de dir que no existeix actualment cap relació de llocs de treball o instrument
anàleg d'ordenació dels llocs de treball del personal funcionari degudament aprovada, d'acord
amb la realitat existent, que valori tots els llocs de feina amb una visió global del conjunt del
personal, i que es trobi en vigor (tot i la seva obligatorietat, art. 74 TRLEBEP). En qualsevol cas,
els efectius policials perceben tots complement específic, si bé aquesta tècnica en gestió de
recursos humans no sap si quan es «determinà» aquest es va valorar i tenir en compte extrems
importants com per exemple les condicions particulars dels llocs de treball (tornicitat, nocturnitat,
treballs en caps de setmana i festius...) en atenció a la seva especial dificultat tècnica, dedicació,
incompatibilitat, responsabilitat, perillositat o penositat (elements propis del complement específic
d'acord amb l'art. 4 del RD 861/1986 RFAL).
És a dir, en fer una valoració de llocs de feina, és possible valorar en el complement específic
circumstàncies particulars del lloc de treball quan aquestes es donen de manera habitual i
contínua (treball a torns, necessitat de treballar en caps de setmana i festius de manera periòdica,
etc.) i, en canvi, quan són circumstàncies no fixes, discontínues, es poden retribuir via
complement de productivitat, si s'estima que obeeixen a una activitat extraordinària (és a dir, fora
de les funcions ordinàries del concret lloc de treball).
Ara bé, no és tasca ara la d'aquesta tècnica considerar si s'estima procedent o no incloure els
factors de nocturnitat, treball en festius, etc. dins la valoració de cadascun dels llocs de feina dels
funcionaris (qüestió aquesta que haurà de ser avaluada en el marc del procediment de realització
del la RLT, que implica també tenir aquests extrems en consideració i valoració); i més tenint en
compte que el Ple de l'Ajuntament aprovà i, per tant, donà per bo els supòsits que donen lloc als
complements de productivitat i gratificacions extraordinàries abans esmentats.
Vists els dos informes abans esmentats, i el document annex emès per part del cap accidental de
la Policia local, subscrit també pel regidor delegat en la matèria, de data 04.07.2017, i la relació
d'efectius-serveis-preu per servei i totals que també s'ha incorporat a l'expedient administratiu
corresponent; tot açò d'acord amb les reglamentacions abans reproduïdes, i que -en globalascendeix al següent import:
-Complements de productivitat per realitzar feina en caps de setmana, festius i X0: 20.098,32 €.
Per tot l'exposat, aquesta tècnica en gestió de recursos humans estima que procedeix que -rere la
deguda fiscalització prèvia per part de l'òrgan interventor- la Junta de Govern adopti un acord amb
el següent contingut:
PRIMER.- Acordar abonar, als efectius policials que en document adjunt es relacionen, els imports
que en aquest s'indiquen i que -en global- ascendeix al següent import:
-Complements de productivitat per realitzar feina en caps de setmana, festius i X0: 20.098,32 €.“

87

WEB - ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 26.07.2017

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
Vist l'informe favorable de la interventora municipal, de dia 19/07/2017, en què diu que existeix
consignació pressupostària 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 dels funcionaris relacionats a continuació, les
quantitats que s'indiquen en concepte de complement de productivitat per serveis realitzats en
caps de setmana i X0 durant el mes de juny, i que puja un total de 20.098,32 €:

FUNCIONARI

HORARI DIÜRN
DISSABTE

FESTIU

J.A.P.

1

7

M.A.P.

1

8

F.A.M.
1

J.J.B.A.

7

J.B.M.

9

J.I.C.M.

8

460,88
530,42
44,62

3
2

TOTAL €
350,02

3

A.A.S.

J.A.C.G.

HORARI NOCTURN SERVEIS
X0
DISSABTE VIGÍLIA

7

9

11

393,30

13

576,53

4

506,38

4

178,48

J.D.C.P.

1

7

350,02

F.C.M.

2

8

432,32

1

44,62

A.C.M.
D.F.C.

7

346,99

J.F.G.

7

346,99

M.G.G.

1

6

305,40

J.L.G.G.

6

267,72

J.G.J.

6

267,72

J.G.M.

3

8

530,42

C.G.F.

2

9

476,94

J.G.P.

1

8

394,64

8

356,96

J.J.M.
J.J.F.

1

A.L.P.

5

292,47

6

297,42

J.M.M.M.

1

6

305,40

L.M.M.

1

8

394,64

6

267,72

M.M.M.
J.A.M.R.

1

8

J.B.M.V.

2

9

4

424,08
476,94
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A.M.G.

1

D.M.J.

8

394,64

7

312,34

M.M.G.

2

8

M.A.M.B.

1

7

J.C.M.F.
1

F.P.P.

4
1

M.P.M.

530,42
44,62

1
1

1

8

8

D.P.H.

7

228,05
9

460,88

10

465,21

8

J.P.M.

513,28
350,02

3

P.O.P.
J.R.P.P.

11

394,64
3

5

381,71

A.P.C.

1

7

350,02

G.P.V.

1

7

350,02

G.P.V.

1

M.P.C.

7

1

1

398,97
44,62

S.R.M.

5

247,85

J.R.C.

2

7

436,23

A.R.F.

2

7

436,23

S.R.T.

1

44,62

A.S.P.

6

267,72

J.S.S.

4

6

475,90

F.S.G.

2

7

436,23

1

310,35

M.S.J.

1

5

L.S.M.

6

267,72

P.S.M.

1

44,62

V.S.Q.

1

5

260,78

M.S.P.

1

7

350,02

R.S.C.

1

44,62

J.L.T.S.

2

F.T.C.

5

3

237,95
223,10

J.V.B.

5

6

520,52

F.M.M.

8

6

654,38

TOTAL

20.098,32

Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
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46. Proposta d'abonament a la nòmina del mes de juliol del 2017, els serveis nocturns de
funcionaris no adscrits a la unitat nocturna de la Policia Local. (exp. 6748/2017). -Es dóna
compte d’una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 19/07/2017, que
literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: ABONAMENT SERVEIS NOCTURNS DE FUNCIONARIS NO ADSCRITS A LA
UNITAT NOCTURNA A PERCEBRE A LA NOMINA DE JULIOL 2017
Vist l'informe emès per la tècnica superior de Recursos Humans, amb data 17/07/2017, que copiat
literalment diu:
“ASSUMPTE: INFORME SOBRE LA PETICIÓ D'ABONAMENT DE COMPLEMENT DE
PRODUC-TIVITAT PEL CONCEPTE DE SERVEIS PRESTATS AMB NOCTURNITAT PER PART
DE POLICIES NO ADSCRITS A LA UNITAT NOCTURNA
Ha arribat a l'àrea de recursos humans un informe subscrit pel cap accidental subinspector
M030027 de la Policia local i pel regidor delegat de l'àrea a efectes que es tramiti l'abonament de
complements salarials de personal laboral i funcionari adscrit a la prefectura de la Policia local.
Amb l'informe, de data 04.07.2017, hi ha un quadrant-resum de les hores extraordinàries i dels
serveis especials que s'han de retribuir complementàriament als membres del cos de la Policia
local i, en addició, també al personal laboral que treballa a les dependències de la prefectura de la
Policia local (operadors CEGEMS).
Atès que el règim jurídic aplicable al personal laboral i el del personal funcionari no és el mateix,
escau revisar la petició de manera fraccionada, per la qual cosa en aquest informe es passa a
revisar la petició efectuada respecte dels efectius de la Policia local, i més concretament, pel que
fa a la petició de pagament de retribucions complementàries per haver-se prestat, per part de
diversos efectius policials no adscrit a la unitat nocturna, serveis policials en nocturnitat durant el
mes de juny de 2017.
Al respecte, indicar que pel que fa a les retribucions dels funcionaris l'art. 23è de l'encara vigent
Llei 30/1984 de mesures per a la reforma de la funció pública preveu com a retribucions
complementàries dels funcionaris -entre d'altres-: el complement de productivitat (destinat a
retribuir l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i l'interès o iniciativa amb que el funcionari
desenvolupa el seu treball).
L'art. 93 LRBRL ens adverteix que les retribucions complementàries dels funcionaris de
l'administració local (com és el nostre municipi) s'han d'atendre a la mateixa estructura i criteris de
valoració objectiva que els de la resta de funcionaris públics. La seva quantia global ha de ser
fixada pel Ple de la corporació dins dels límits màxims i mínims que es senyalin per l'Estat.
Més en concret, l'art. 5 del RD 861/1986 RRFAL indica -entre d'altres coses- que el complement
de productivitat està destinat a retribuir l’especial rendiment, l’activitat extraordinària i l’interès o
iniciativa amb que el funcionari desenvolupi la seva tasca. L’apreciació de la productivitat s’ha de
realitzar en funció de les circumstàncies objectives relacionades directament amb el
desenvolupament del lloc de feina i objectius assignats al mateix. En cap cas, les quanties
assignades per complement de productivitat durant un període de temps originaran cap tipus de
dret individual respecte a les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius.
Així mateix, les quanties que percebi cada funcionari per aquest concepte seran de coneixement
públic, tant dels demés funcionaris de la corporació com dels representants sindicals. El Ple de la
corporació ha de determinar en el pressupost la quantia global destinada a l'assignació del
complement de productivitat dels funcionaris dins dels límits màxims assenyalats a l'art. 7.2.b)
d'aquesta norma. I correspon a l'Alcalde distribuir aquesta quantia entre els diferents programes o
àrees i l'assignació individual del complement de productivitat, amb subjecció als criteris que, en
el seu cas, hagi establert el Ple.
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Val a dir que el Pacte de funcionaris i l'Annex de Policia esmentat preveu diferents supòsits la
verificació dels quals dóna lloc a la percepció, per part dels efectius policials, de complements de
productivitat o bé gratificacions per serveis extraordinaris, segons el cas concret.
Més en concret, s'ha de tenir en compte que el Ple de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, en
sessió ordinària de data 10.05.2012, punt 8 è, aprovà l'Annex de la Policia local del Pacte de
funcionaris. En aquest, es regula -entre d'altres coses- el següent:
PEL QUE FA ALS SERVEIS NOCTURNS
L'art. 21.5 de l'Annex de la Policia local del Pacte de funcionaris (que regula les retribucions
complementàries dels reforços de la unitat nocturna) preveu un tipus de complement de
productivitat per realitzar reforç a la unitat nocturna dient que: «La retribució del personal que
reforci la unitat per cobrir baixes de llarga durada o no pugui ser inclòs dins la pròpia unitat
cobrarà 20€ per dia realment treballat. Es considerarà dia real de treball el que hi hagi un mínim
de 6 hores de treball efectiu. Tota la resta de dies no es comptabilitzaran.
Els membres del cos que treballin de nit com servei extraordinari retribuït, no rebran aquesta
retribució, ja que va inclosa en el concepte de retribució de les hores extraordinàries nocturnes».
(L'actualització econòmica en el temps d'aquest import a dia d'avui suposa una quantia de
20,22€).
Per altra part, s'ha de dir que no existeix actualment cap relació de llocs de treball o instrument
anàleg d'ordenació dels llocs de treball del personal funcionari degudament aprovada, d'acord
amb la realitat existent, que valori els llocs de feina amb una visió global del conjunt del personal, i
que es trobi en vigor (tot i la seva obligatorietat, art. 74 TRLEBEP). En qualsevol cas, els efectius
policials perceben tots complement específic, si bé aquesta tècnica en gestió de recursos humans
no sap si quan es «determinà» aquest es va valorar i tenir en compte extrems importants com per
exemple les condicions particulars dels llocs de treball (tornicitat, nocturnitat, treballs en caps de
setmana i festius...) en atenció a la seva especial dificultat tècnica, dedicació, incompatibilitat,
responsabilitat, perillositat o penositat (elements propis del complement específic d'acord amb
l'art. 4 del RD 861/1986 RFAL).
És a dir, en fer una valoració de llocs de feina, és possible valorar en el complement específic
circumstàncies particulars del lloc de treball quan aquestes es donen de manera habitual i
contínua (treball a torns, necessitat de treballar fent caps de setmana i festius, etc.) i, en canvi,
quan són circumstàncies no fixes, discontínues, es poden retribuir via complement de
productivitat, si s'estima que obeeixen a una activitat extraordinària (és a dir, fora de les funcions
ordinàries del concret lloc de treball).
Si bé no és tasca ara la d'aquesta tècnica considerar si s'estima procedent o no incloure els
factors de nocturnitat, treball en festius, etc. dins la valoració de cadascun dels llocs de feina dels
funcionaris (qüestió aquesta que haurà de ser avaluada en el marc del procediment de realització
del la RLT, que implica també tenir aquests extrems en consideració i valoració); i més tenint en
compte que el Ple de l'Ajuntament aprovà i, per tant, donà per bo els supòsits que donen lloc als
complements de productivitat abans esmentats.
Per tant, atès l'informe i document annex emès per part del cap accidental de la Policia local,
subscrit també pel regidor delegat en la matèria, de data 04.07.2017, i la relació d'efectiusserveis-preu per servei i totals que també s'ha incorporat a l'expedient administratiu corresponent,
tot açò d'acord amb les reglamentacions abans reproduïdes, i que -en global- apuja el següent
import:
-Complements de productivitat per la realització de serveis nocturns: 283,08 €.
Per tot l'exposat, aquesta tècnica en gestió de recursos humans estima que procedeix que -rere la
deguda fiscalització prèvia per part de l'òrgan interventor- la Junta de Govern adopti un acord amb
el següent contingut:
PRIMER.- Acordar abonar, als efectius policials que en document adjunt es relacionen, els imports
que en aquest s’indiquen que, en total apugen el següent import:
-Complement de productivitat per la realització de serveis nocturns: 283,08 €.“
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Vist l'informe favorable de la interventora municipal, de dia 19/07/2017, en què diu que existeix
consignació pressupostària 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 dels agents de la Policia Local relacionats a
continuació, les quantitats que s'indiquen en concepte de complement de productivitat per
realització de treball en horari nocturn durant el mes de juny:
FUNCIONARI

NÚM. SERVEIS

TOTAL €

F.P.P.

2

40,44

J.S.S.

6

121,32

M.S.J.

2

40,44

J.L.T.S.

4

80,88

TOTAL

283,08

Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
47. Proposta d'abonament a la nòmina del mes de juliol del 2017, el complement de
productivitat corresponent al personal laboral que ha prestat servei en caps de setmana i
festius. (exp. 6749/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei de
Recursos Humans de dia 25/07/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: ABONAMENT COMPLEMENT PRODUCTIVITAT PER FEINES EN CAP DE
SETMANA I FESTIUS DEL PERSONAL LABORAL A ABONAR A LA NÒMINA DE JULIOL
2017,
Vist l'informe emès per la tècnica superior de Recursos Humans, amb data 19/07/2017, que copiat
literalment diu:
“ASSUMPTE: INFORME SOBRE LA PETICIÓ D'ABONAMENT DE COMPLEMENT SALARIAL
PER RAÓ DE FEINES EN CAP DE SETMANA I FESTIUS DURANT EL MES DE JUNY DE 2017
DELS OPERADORS CEGEM, I DE LA PETICIÓ D’ABONAMENT DE COMPLEMENT
SALARIAL DE PERSONAL LABORAL QUE PRESTA SERVEIS A LA CASA D’ACOLLIDA
MUNICIPAL
Ha arribat a l'àrea de recursos humans un informe subscrit pel cap accidental de la Policia local
(subinspector M030027) i pel regidor delegat de l'àrea a efectes que es tramiti l'abonament de
complements salarials de personal laboral i funcionari adscrit a la prefectura de la Policia local.
Amb l'informe, de data 04.07.2017, hi ha un quadrant-resum de les hores extraordinàries i dels
serveis especials que s'han de retribuir complementàriament als membres del cos de la Policia
local i, en addició, també al personal laboral que treballa a les dependències de la prefectura de la
Policia local (operadors CEGEMS).
Atès que el règim jurídic aplicable al personal laboral i el del personal funcionari no és el mateix,
escau revisar la petició de manera fraccionada, per la qual cosa en aquest informe es passa a
revisar la petició efectuada respecte del personal contractat en règim laboral (operadors CEGEM).
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Llavors, en aquest cas es presenta una relació de personal laboral (operadors CEGEM) que ha
treballat en dissabtes, diumenges i festius durant el mes de juny de 2017 a efectes de percebre un
complement salarial al respecte.
Així mateix, ha arribat a l’àrea de recursos humans una petició de la directora de Serveis Socials,
de data 28.06.2017, també subscrita per la regidora de l’àrea corresponent, en la que s’informa
dels dies en què l’empleat municipal, contractat en règim laboral, Pedro Tous, ha treballat a la
Casa d’Acollida durant diversos caps de setmana i festius (en concret, 44 dies dels mesos de
setembre, octubre, novembre i desembre del 2016) a efectes que se li abonin els complements
retributius corresponents.
Al respecte de la petició abans esmentada, s’ha demanat a aquesta tècnica en gestió de recursos
humans que revisi les sol·licituds d’acord amb la normativa que és d’aplicació.
S'han revisat resolucions de personal i acords emesos per la Junta de Govern, per mitjà dels
quals es deixa constància (per exemple, a l'acord de la Junta de Govern de dia 26.10.2016) que
des de fa anys divers personal contractat en règim laboral percep retribucions complementàries,
en aquest cas concret en concepte de complement de productivitat per la realització de
treballs en caps de setmana i festius, pagant-se aquestes en funció del número de serveis per
dia prestats. No es tracta d'hores extraordinàries, sinó de complements salarials per motiu de
treballar en dissabtes, diumenges o bé en dies festius. No consta que aquest concret complement
(concepte retributiu i import) hagi estat previst al Conveni col·lectiu, aprovat per òrgan competent i
d'acord amb el procediment escaient, no obstant açò, sembla ser que es ve pagant des del 2011,
a rel d'un acord d'una comissió negociadora per a l'estudi de les condicions del personal laboral.
De fet, l'acord de Junta de Govern de data 26.10.2016 el justifica amb la següent dicció literal:
«Atès l'acord de la Comissió per a l'estudi de les condicions de personal laboral i millora del
servei de dia 21.01.2011, on es va acceptar la proposta d'abonament de 17'50€ per dia
treballat en caps de setmana i festius del personal laboral (...). Aquesta justificació serveix de
base a decisions anteriors (des del 2011) emeses en principi per qui ostentava la regidoria de
personal i, atès el règim de delegacions corresponent, posteriorment per decisió de la Junta de
Govern (si bé no s'ha trobat constància d'informes tècnico-jurídics previs ni d'intervenció que
avaluïn aspectes com els que seguidament s'indicaran):
S'ha detectat el següent:
Revisat el vigent Conveni col·lectiu del personal laboral (BOIB núm. 92 de dia 01.08.2002) a l'art.
22 (que regula el treball en festius) diu el següent: «El treball que s'hagi de realitzar en dies
festius que no siguin diumenges, a excepció dels que percebin plus per aquest fet, suposarà el
dret a gaudir, a opció del treballador, de:
a) dos dies de descans per cada festiu treballat,
b) o bé un dia de descans i el recàrrec del 100% sobre el preu de l'hora bruta.»
El mateix règim s'aplicarà als tercers diumenges si, per raó de l'organització del treball, el
treballador es trobàs obligat a prestar els seus serveis, excepcionalment durant tres diumenges
consecutius.
Així mateix, cal advertir del següent:
1) S'han revisat diversos contractes de treball subscrits per part dels operadors CEGEM de
referència, i resulta que, per exemple al contracte subscrit per S.A.M., com a clàusules
addicionals, s'estableix que: a) s'ha d'estar al disposat als punts 1 r i 2n de la resolució de personal
nº 327/2004 i la nº 226/2009; b) també s'ha d'estar al disposat a les bases de l'OPO en tot allò
que afecta al lloc de treball (BOIB nº 169 de 04.12.2009).
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2) En concret, la resolució nº 226/2009 esmentada indica expressament les condicions laborals i
d'horari: a) treball a torns de 6 a 14 h. i de 14 a 22 h. amb rotació; b) un cap de setmana lliure
de cada tres; c) flexibilitat de canvi d'horari en dies lliures per necessitats del servei i per
cobrir els dies amb major necessitats puntes de treball, etc. per la qual cosa, les condicions del
lloc de treball, quan es van contractar els operadors CEGEM sembla ser que ja incorporaven
la circumstància de treball en caps de setmana i festius a més del requisit de tornicitat.
3) De fet, les bases específiques dels llocs de treball CEGEM publicades en el BOIB nº 169 de
04.12.2008 ja disposen (pàg. 185) que l'objecte del lloc de treball és: (...) la selecció de 9
persones per ser contractades com a personal laboral fix per al lloc de treball d'operador CEGEM,
del torn diürn i nocturn. La distribució de les persones entre els tres torns horaris (matí,
capvespre i vespre) es farà per l'administració municipal, es tindrà en compte la puntuació
obtinguda en el resultat del concurs oposició.»
4) S'ha detectat també la resolució número 327 de 29.04.2004 (anterior a l'oferta pública
d'ocupació fixe de personal operador CEGEM) en que la l'alcaldessa acctal. resolgué assignar
diversos complements de productivitat; en concret, a diversos operadors CEGEM: a) La quantitat
de 2.391'90 €/any com a complement de productivitat per la realització de la jornada de 40 hores
setmanals; b) 862'96 €/any com a complement de productivitat pel concepte de tornicitat; c) i la
quantitat de 1.393'42 €/any pel concepte de complement de productivitat per a la disponibilitat fora
de la jornada laboral establerta.
5) La quantia del complement de productivitat, sembla que ha variat en el temps, en atenció a
resolucions diferents, com ara:
-Consta la resolució 275/2008, subscrita per l'anterior regidora de personal Antònia Salord, per
mitjà de la qual es diu: Als antecedents, entre d'altres coses: «(....) Atesa la negociació entre la
regidoria de Policia i el seu personal i els representants dels treballadors, es va acordar
concedir al personal adscrit al CEGEM en horari nocturn, un complement de productivitat
de 4.340 €/any (...) I a la part dispositiva: «(...) SEGON.- Concedir a J.P.H. amb efectes d'inici del
seu contracte, les quantitats assignades als operadors CEGEM en concepte de complements de
productivitat per la realització de la jornada de 40 hores setmanals i tornicitat. TERCER.- Concedir
a J.P.H., amb efectes de l'inici del seu contracte, la quantitat de 4.340 €/any en concepte de
complements de productivitat per realitzar la seva jornada de treball en horari nocturn».
Resta palès aquí (per la manera i com resta redactada la resolució) que, sembla ser que amb una
reunió d'una regidora i el seu personal (que no en Mesa negociadora i amb ulterior acord
reglamentari previ els informes corresponents), es modificaven condicions de treball, s'acordaven
tipus nous de complements i els seus imports, i seguidament -sense constar informe jurídic ni
fiscalització prèvia- directament s'aprovaven amb una resolució administrativa i s'aplicaven en
nòmina.
-Consta també la resolució de personal 30/2011, de 31 de gener, per mitjà de la qual es diu que:
en els antecedents: «atès que de les actes de les reunions de la comissió d'estudi de les
condicions de personal laboral i millora del servei de 28.10.2010 i 21.01.2011 es desprèn
l'existència d'acord en incrementar el complement de productivitat per perllongació de
jornada dels operadors CEGEM fins als 3.309,69€ anuals, amb efectes de 01.01.2001» i a la
part dispositiva: «modificar el complement de productivitat concedit pel concepte de realització de
jornada laboral de 40 hores setmanals, mitjançant el primer punt de la resolució de personal
número 327/2004 de 29 de juliol, per tal que s'incrementi fins als 3.303,69 € anuals amb efectes
de l'1.01.2011 als operadors CEGEM relacionats a continuació (...)».
-Més endavant, i a rel que la DA72 a LPGE per a l'any 2012 va establir una jornada general de
treball del personal del sector públic no inferior a 37 hores i mitja setmanals de treball efectiu en
còmput anual, la resolució de personal nº 237/12 decidí, a banda d'aplicar la jornada mínima de
37,5 hores setmanals, al punt 2n de la part dispositiva: «Modificar amb efectes de 1.102.12, els
complements de productivitat per perllongació de jornada concedits a diferents llocs de treball, de
manera que quedin establerts en les quantitats anuals que s'indiquen per a cada cas per la
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perllongació de les 37,5 hores fins les 40 hores setmanals que realitzen: OPERADORS CEGEM:
1.651,69 €/any.
-De l'anterior es dedueix que si 1.651,79 €/any es corresponen a la perllongació de jornada, la
resta 907,83 €/any es correspon a un complement de productivitat per tornicitat (ja que per als
operadors Cegem diürns el desembre de 2012 percebien 2.559,62 €/any de complement de
productivitat fixe).
-Consta també, i a tall d'exemple, que en contractar nou personal CEGEM (diürn) s'han aplicat els
següents complements de productivitat: resolució de l'àrea d'OiSC nº 291 de 6.08.2015, per mitjà
de la qual es concedeix a M.A.M.C. els complements de productivitat per tornicitat i perllongació
de jornada equivalents a la resta de treballadors de la seva categoria.
6) Revisades diverses nòmines de personal operador CEGEM, es desprèn que actualment
aquests perceben -de manera fixa- dos tipus de complements salarials: els CEGEMs que
treballen de nit tenen de manera fixa un complement d'import mensual de 488,96 € per 14
pagues/any (6.845'44 €/any); i els que treballen en torns diürns tenen un complement fixe de
184,67 € mensuals per 14 pagues (2.585,38 €/any), que sembla ser que es correspondrien amb
els conceptes retributius de la resolució nº 327/2004 abans indicada, en concret: per treballar a
torns, per tenir disponibilitat fora de la jornada laboral i per la perllongació de jornada). Sembla
ser que el treball a torns implicava ja el 2004 el treball en caps de setmana i festius (almenys així
es desprèn de la resolució de contractació de 9 Cegems abans esmentada, que indicava
expressament que corresponia un diumenge lliure de cada tres).
Llavors, s'ha de dir que no concorda tot l'abans esmentat (llocs de feina ofertats que ja tenien com
a condició a les bases i en el contracte la realització de feina per torns i caps de setmana, els
complements salarials que es perceben de manera fixa per raó dels torns, disponibilitat, etc.) amb
per exemple l'acord adoptat en Junta de Govern en sessió de dia 26.10.2016, on es raona
l'abonament d'un complement de productivitat per feina en caps de setmana i festius (concepte
aquest que com a tal no és previst al Conveni col·lectiu i que es pot entendre que està implícit
dins del treball a torns) per raó d'un acord d'una «Comissió per a l'estudi de les condicions del
personal laboral... de data 21.01.2011» on es diu que «s'acceptà» la proposta d'abonar 17,50 €
per dia treballat en caps de setmana i festius del personal laboral (...). Com s'ha dit, no s'ha
trobat constància que ni el concepte de complement de productivitat per treball en caps de
setmana i festius, tal i com s'especifica, ni l'import d'aquest, hagi estat aprovat pel
procediment legalment establert i per òrgan competent per a fer-ho, atès que una «comissió
d'estudi» no ho és de competent, sens perjudici que se li pugui atorgar competència per a emetre
informes o propostes en el marc d'un procediment negociador.
I a més, tot açò tenint en compte que abans d'adoptar l'acord la Comissió d'estudi en qüestió (és
a dir, ja abans de l'any 2011) els CEGEM ja estaven duent a terme les seves tasques durant
caps de setmana i/o festius i a torns, treball aquest que era implícit al lloc de feina des de,
com a mínim, l'any 2009, atès que s'ha detectat la resolució nº 226/2009 de personal, de
contractació de 9 persones per ocupar els llocs de CEGEM (en relació a l'OPO de 2008 abans
esmentada), a la que es diu clarament que les condicions laborals i d'horari són -entre d'altres-:
“treballaran en torns d'horaris (...) un cap de setmana lliure de cada tres (...) flexibilitat de
canvi d'horari i de dies lliures(...)”.
Es pot afegir també que el concepte de «complement de productivitat» (així i com l'entenem al
règim aplicable als funcionaris), en si mateix, no existeix en el vigent Conveni col·lectiu aplicable
al personal laboral municipal. En canvi, els complements salarials que hi són previstos són:
antiguitat; CIF (que vindria a ser molt parescut al C. Específic dels funcionaris); per residència; per
treballs tòxics, perillosos o excepcionalment penosos; per torns; per nocturnitat; gratificacions
extraordinàries i per serveis extraordinaris. Llavors, no es preveu al conveni del personal laboral
municipal cap complement per la realització de feines en caps de setmana, festius i laborals.

95

WEB - ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 26.07.2017

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
No obstant açò, tot i no estar regulat al Conveni col·lectiu el concepte de complement de
productivitat, es poden detectar supòsits en què aquest Ajuntament ha assignat aquests tipus de
complement a personal contractat en règim laboral, atribuint-li al complement retributiu un règim
anàleg o similar al complement de productivitat aplicable als funcionaris: assignació per part de
l'Alcalde o òrgan delegat, caràcter no fix, etc.
Per altra part i pel que respecta al complement de productivitat a abonar a Pedro Tous pel fet
d’haver prestat serveis a la Casa d’Acollida en caps de setmana i festius durant diversos dies (en
total 44) corresponents als mesos de setembre, octubre, novembre i desembre del 2016, s’ha de
dir el següent:
a) De la documentació obrant a l'expedient personal de Pedro Tous, resulta que aquest començà
a treballar a l'Ajuntament com a peó, a jornada complerta i de dilluns a divendres. Més endavant,
per mitjà de resolució 38/2014, es va resoldre contractar Pedro Tous com a porter, amb efectes
des del 01.03.2014 i amb motiu d'haver realitzat un concurs de mèrits al respecte. Res més no diu
la resolució i les bases de la convocatòria, per la qual cosa s'estima que no es modificà el règim
de treball, de dilluns a divendres. No consta a l'expedient personal de P. Tous cap decisió
administrativa, adoptada per òrgan competent, que l'hagi assignat a prestar serveis a la Casa
d'Acollida i per tant, tampoc, les condicions de treball d'aquesta assignació.
b) Així també, s’ha de tenir en compte que no s'ha trobat que per òrgan competent s'hagi aprovat,
per a casos com el present (lloc de treball que no ha estat assignat expressament ni respecte del
qual s'hagi valorat la condició de treball en caps de setmana i festius), la concreta quantia a
abonar al treballador quan realitza feina durant els caps de setmana i festius, si bé hi ha
constància que en altres ocasions s'ha abonat a P. Tous el mateix import que altre personal
contractat en règim laboral (17,68 € per nit en cap de setmana o festiu per a l’exercici de 2016) a fi
de rescabalar-lo d’aquestes diferenciades condicions de treball.
Arribats aquí i demanada aquesta tècnica en gestió de recursos humans si procedeix abonar als
CEGEM (i en addició, al Sr. Pedro Tous), a més del salari i els complements que perceben de
manera fixa cada més (i tenint en compte que el contracte de treball dels CEGEM porta implícit el
treball a torns i en caps de setmana i festius, a banda del complement que perceben de manera
fixa per treballar a torns -cosa que implica torns en cap de setmana i festius-), un complement de
productivitat addicional per serveis prestats en caps de setmana i festius, es poden fer les
següents consideracions:
PRIMER.- Recordar que és obligació de la corporació local disposar d'una relació de llocs de
treball o instrument d'ordenació del personal similar (art. 74 TREBEP), i que aquest Ajuntament
actualment no en té cap de degudamet aprovada per òrgan competent, publicada i en vigor, la
qual ha d'estar adaptada a la realitat, comptar amb la descripció de cada lloc, funcions, sistemes
de provisió, requisits, etc. de tots els llocs de feina (cosa que implica que, prèviament, també
s'han d'haver considerat i negociat les condicions de treball, la seva valoració, etc.).
Per tant, per començar ja es detecta la mancança d'una eina fonamental (i obligada) per a la
corporació per tal de revisar les concretes circumstàncies que s'han tingut en compte a
efectes de valorar els llocs de feina en qüestió. De fet, açò comporta inseguretat jurídica, atès
que no es pot fer una valoració objectiva i ben fonamentada al respecte.
SEGON.- En segon terme, el fet que els contractes de treball dels CEGEM (així també les bases
aprovades per a proveir els llocs de treball) ja portin implícita la condició de treball a torns i en
caps de setmana aboca -en principi- a pensar que en el salari ja hi havia d'haver valorades
aquestes circumstàncies.
Ara bé, el fet que, paral·lelament al salari, en contractar el personal s'hagués subscrit
sistemàticament una resolució per part de qui ostentava la regidoria de personal atorgant un
complement de productivitat al nou personal CEGEMs (com per exemple la nº 327 de 29.04.04,
que tingué en compte 862'96 €/any per tornicitat i 1.393'42 €/any per disponiblitat, entre d'altres
aspectes), cosa que sembla ser que està integrada en els complements de productivitat fixes que
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perceben avui dia els CEGEMs (6.845,58 €/any els qui fan torn de vespre i 2.585 €/any els que
presten servei diürn), aboca a pensar que el salari no preveia aquests aspectes (no ho sabem
atès que no disposem d'una valoració explicativa aprovada i en vigor), cosa que potser es va
intentar pal·liar amb sengles complements de productivitat fixes -que, recordem, a dia d'avui,
segueixen percebent el personal CEGEM-.
Per altra part, indicar que en el cas de Pedro Tous també és irregular assignar-li un lloc de treball
a la Casa d’Acollida, sense resolució expressa, i sense la prèvia descripció de les funcions,
valoració, i aprovació per òrgan competent, amb el sistema de provisió de llocs que s’hagi
aprovat. No obstant açò, és necessari rescabalar-lo de les condicions de feina diferenciades que
presenta prestar serveis a la Casa d’Acollida.
TERCER.- Per acabar el “quadre” sobre el qual se m'ha demanat que informi, dir que el fet que
una “comissió per a l'estudi de les condicions del personal laboral” accepti una proposta
d'abonament de 17,50 € per dia treballat en cap de setmana i festius del personal laboral (en
general) i -sense considerar res més- s'apliqui a les nòmines del personal laboral (en general,
sense distingir llocs de treball i categories, sense informes jurídics i econòmics, d'intervenció) i
des de l'any 2011, hom ho considera totalment desencertat i irregular tant del punt de vista tècnic
com administratiu.
-Des del punt de vista administratiu, perquè, així i com s'ha argumentat reiteradament, el
procediment per a valorar els llocs de treball i les seves condicions ha de ser el previst
normativament (i, evidentment, no s'han seguit les passes procedimentals adequades). De fet, de
valoració de llocs de treball de tot personal laboral, degudament aprovada, publicada i d'acord
amb la realitat i en vigor no en disposem de cap.
-Des del punt de vista tècnic, perquè, a banda que el complement salarial de productivitat per
feines en caps de setmana i festius no està previst al Conveni col·lectiu municipal; també s'ha de
dir que -com a mínim- no és fàcil d'entendre el fet que per un costat el contracte de treball del
personal CEGEM dugui implícit el treball a torns i en caps de setmana, i que per altre costat es
percebin -sembla ser- complements de productivitat fixes al respecte ab initio de cada contracte a
fi de rescabalar -entre d'altres coses- el treball a torns i que aquest impliqui lliurar un diumenge de
cada tres; i que, en addició i des de l'any 2011, i sense que es justifiqui que han variat les
condicions dels llocs de treball, s'apliqui per decisió d'una comissió d'estudi de condicions
de treball un complement de productivitat addicional cada dia que es treballa en caps de
setmana i festius sense que s'expliqui res més. Al respecte, poden sorgir moltes preguntes, com
per exemple:
-Com s'explica el complement addicional si abans del 2011 ja treballaven en caps de setmana i
festius?
-Com s'explica si no tenim constància que hagin variat les condicions de feina dels CEGEM des
d'ençà?
-Era intenció de la comissió d'estudi “valorar” d'una manera sui generis els llocs de treball
CEGEM a fi de pal·liar la manca de RLT i per tant d'una correcta valoració dels llocs en qüestió?
Aquestes són preguntes (i potser d'altres que ens poden anar sorgint) a les quals no pot contestar
aquesta tècnica en gestió de recursos humans perquè desconeix les respostes. Potser les podria
contestar el personal tècnico-jurídic i econòmic que havia de revisar-ho -si és que es va fer- abans
de l'aplicació d'aquestes noves retribucions....
Ara bé, com a mínim s'ha de dir que -en principi i sens perjudici de prova en contra- pot
semblar ser que hi ha una duplicitat de complements retributius: els contractes de treball
dels CEGEM duen implícit el treball a torns i en cap de setmana, es rescabala -entre d'altres
coses- pel treball a torns (cosa que inclou caps de setmana i festius) amb un complement de
productivitat fixe des de l'inici dels contractes, i, a més, s'aplica un complement de productivitat
addicional per cada servei en cap de setmana i/o festiu.
QUART.- Si bé, recordem, no hem d'oblidar que aquesta corporació local encara no ha complert
amb la seva obligació de disposar d'una RLT o instrument d'ordenació del personal similar o
anàloga, no obstant la seva previsió pressupostària i inici de redacció dels plecs per a la
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subscripció d'un contracte de serveis al respecte. En el marc d'aquesta RLT s'han de fixar les
concretes retribucions de cada lloc de treball tenint en compte les concretes circumstàncies
d'aquests (treball a torns, jornada continuada, treball en caps de setmana i festius, perillositat i
penositat, etc.). I, a més, s'hauria d'aprofitar l'avinentesa perquè, paral·lelament, es revisés el
corresponent Conveni col·lectiu, a fi d'esmenar-lo en tot allò que sigui procedent i als efectes que
sigui coherent i racional, de conformitat amb l'esmentada valoració dels llocs de treball.
En definitiva, és evident que hi ha irregularitats en la fixació i l'evolució de les retribucions del
personal laboral (d'acord amb tot l'abans exposat), i que aquestes o bé contenen factors duplicats
o bé no estan ben explicades i argumentades; però també és evident que la corporació municipal
no disposa d'una adequada descripció i valoració d'aquests llocs de feina, que hagi passat pel
procediment legalment establert (descripció, negociació dels extrems necessaris...) i aprovació
per òrgan competent i publicació, d'on es puguin discernir les circumstàncies dels llocs de treball i
la seva valoració. I açò sens perjudici de la necessària revisió/esmena del Conveni col·lectiu
corresponent.
I s’ha de tenir en compte que aquests nous conceptes retributius es venen aplicant, sense que hi
hagi constància d'informes previs ni jurídics ni econòmics; cosa que s'ha fet tant per anteriors
regidors delegats amb matèria de personal com, en els darrers dos anys, per mitjà d'acords
d’abonament adoptats en Junta de govern.
A banda que no hem d'oblidar que el personal contractat com a CEGEM (així i com el personal
laboral de la Casa d’Acollida) te actualment la confiança legítima que mensualment se li abonarà
un complement més per cada dia de servei prestat en cap de setmana i/o festiu de 17'86
euros/servei (import aquest actualitzat amb l’1% d’increment retributiu d’acord amb LPGE 2017 i
sempre i quan la Junta de Govern hagi adoptat acord per a la seva aplicació) a banda dels
complements de productivitats fixes; perquè hem de recordar que aquesta corporació local (via
resolucions i via acords en Junta de Govern), sense posar-hi cap objecció, ho ve abonant des de
fa 6 anys (concretament des del gener de 2011) encara que sigui per mor d'una «acceptació» dels
imports i conceptes per part d'una comissió d'estudi.
Per tant, en primer lloc s'aconsella a la corporació municipal que, en el temps mínim
imprescindible, hauria d'engegar ja l'inici de la confecció de la RLT o instrument similar
d'ordenació del personal (no obstant açò, consta que la Junta de Govern recentment ha aprovat
un expedient de contractació dels serveis per a l’ajut a la confecció de la RLT) , a efectes de
descriure i valorar els llocs de treball; atès que un cop la RLT estigui aprovada es podran aplicar
els imports retributius corresponents que hauran estat establerts dins d'uns paràmetres valoratius
igualitaris per a la globalitat del personal municipal. Paral·lelament, s'haurien de revisar els
conceptes retributius que ara mateix estan prevists al Conveni col·lectiu del personal laboral
municipal, a efectes d'introduir les esmenes que puguin correspondre al respecte.
A banda de l'anteriorment exposat, i en segon terme, s'hauria de considerar la procedència de
seguir abonant els complements retributius (els complements de productivitat per treballar en cap
de setmana i festius a raó de 17,86 €/servei) si -com sembla ser dels contractes de treball (i resol.
nº 226/2009)- els llocs de treball Cegem ja porten com a condició el treball a torns i en caps de
setmana des d'abans del 2011, a banda que duen aparellat un complement de productivitat fix de
6.845'44 €/any i de 2.585,38 €/any (segons el treball a torns nocturn i diürn, respectivament), per
rescabalar -entre d'altres coses- aquesta tornicitat que sembla ser que incloia els caps de
setmana i festius, (almenys així va ser del 2009 al 2011).
Per l'exposat, fora bo que mentrestant no es confecciona i aprova definitivament la RLT, s'hauria
d'esmenar l'embull de complements retributius que percep el personal Cegem. Així també,
s’haurien d’aprovar via plenària -si procedeix- els llocs de treball de la Casa d’Acollida i definir els
seus requisits, formes de provisió, valoració, etc.
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En resum, mentrestant no s'aprova la RLT, hom entén que caldria revisar i esmenar en primer lloc
els conceptes retributius del Conveni col·lectiu de personal laboral (cosa que haurà de ser objecte
de submissió a Mesa negociadora i ulterior aprovació plenària); així i com també s'haurien
d'esmenar i concretar (ben justificant-los) els imports i contraprestacions incloses en els
complements retributius del personal laboral Cegem.
Tenint en compte tot l'exposat, i previ informe de l'òrgan interventor, hom entén que procedeix
que la Junta de Govern municipal adopti -si ho considera oportú- el següent acord:
PRIMER.- Abonar als treballadors municipals, contractats en règim laboral, que es relacionen en
document adjunt (operadors CEGEM i personal laboral de la Casa d’Acollida), un complement de
productivitat per haver realitzat treballs en caps de setmana i festius, d'acord amb els imports que
al document s'esmenten i que es corresponen al mes de juny de 2017 (operadors Cegem) i als
mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2016 (personal laboral de la Casa
d’Acollida), la qual cosa ascendeix al total de 1.446,66 €; sens perjudici que s'hagin de prendre les
mesures adients a fi de valorar correctament les funcions que exerceix aquest col·lectiu laboral i
abonar-les conseqüentment.
SEGON.- Acordar impulsar, sense més dilació, els expedients necessaris per a la descripció,
valoració i aprovació de la RLT així i com la revisió i esmena del Conveni de personal laboral i
Pacte de personal funcionari a efectes que tots aquests instruments siguin coherents entre sí, de
conformitat amb la normativa que és d'aplicació i atenent a uns paràmetres igualitaris de valoració
que s'hagin establert per a la globalitat del personal, d'acord amb les seves funcions,
responsabilitats, concretes condicions de treball i categories.
TERCER.- Acordar ordenar que s'incoin expedients sobre el següent: a) Revisió i esmena dels
conceptes retributius establerts al Conveni col·lectiu del personal laboral (amb la inclusió del
complement de productivitat i la seva regulació); i b) Revisió i concreció de les retribucions del
personal laboral en el sentit de concretar i justificar les seves quanties, motius i
contraprestacions.“
Vist l'informe favorable de la interventora municipal, de dia 24/07/2017, en què diu que existeix
consignació pressupostària suficient per tal de fer front a la despesa proposada.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER.- Abonar als treballadors municipals, contractats en règim laboral, que es relacionen a
continuació (operadors CEGEM i personal laboral de la Casa d’Acollida), un complement de
productivitat per haver realitzat treballs en caps de setmana i festius, d'acord amb els imports que
s'esmenten i que es corresponen al mes de juny de 2017 (operadors Cegem) i als mesos de
setembre, octubre, novembre i desembre de 2016 (personal laboral de la Casa d’Acollida), la qual
cosa ascendeix al total de 1.446,66 €; sens perjudici que s'hagin de prendre les mesures adients
a fi de valorar correctament les funcions que exerceix aquest col·lectiu laboral i abonar-les
conseqüentment:
NOM

NÚM. SERVEIS

TOTAL €

S.A.M.

7

125,02

C.F.G.

6

107,16

J.F.G.

9

160,74

M.T.M.C.

8

142,88

J.P.H.

8

142,88
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G.P.P.

10

178,60

E.R.O.

9

160,74

N.S.G.

9

160,74

P.T.A.

15

267,90

TOTAL

1446,66

SEGON.- Acordar impulsar, sense més dilació, els expedients necessaris per a la descripció,
valoració i aprovació de la RLT així i com la revisió i esmena del Conveni de personal laboral i
Pacte de personal funcionari a efectes que tots aquests instruments siguin coherents entre sí, de
conformitat amb la normativa que és d'aplicació i atenent a uns paràmetres igualitaris de valoració
que s'hagin establert per a la globalitat del personal, d'acord amb les seves funcions,
responsabilitats, concretes condicions de treball i categories.
TERCER.- Acordar ordenar que s'incoin expedients sobre el següent: a) Revisió i esmena dels
conceptes retributius establerts al Conveni col·lectiu del personal laboral (amb la inclusió del
complement de productivitat i la seva regulació); i b) Revisió i concreció de les retribucions del
personal laboral en el sentit de concretar i justificar les seves quanties, motius i contraprestacions.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
48. Proposta d'abonament a la nòmina del mes de juliol del 2017 del/la treballador/a T.M.N. la
quantitat corresponent per hores complementàries realitzades. (exp. 6856/2017). -Es dóna
compte d’una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 19/07/2017, que
literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: ABONAMENT DE LES HORES COMPLEMENTÀRIES REALITZADES EL MES
DE JUNY PER T.M.N. A LA NOMINA DE JULIOL 2017
Vist l'informe emès per la tècnica superior de Recursos Humans, amb data 17/07/2017, que copiat
literalment diu:
“ASSUMPTE: INFORME SOBRE L'ABONAMENT D'HORES COMPLEMENTÀRIES A T.M.N.
Ha arribat a l'àrea de recursos humans una petició d'abonament d'hores complementàries
realitzades per T.M.N., degudament subscrita pel tècnic responsable i per la regidora de l'àrea
corresponent. En concret, es demana l'abonament de 22 hores complementàries realitzades
durant el mes de juny de 2017.
Val a dir que T.M.N. és persona contractada en règim laboral en categoria de titulat mitjà per
ocupar un lloc d'educadora social en règim laboral a temps parcial amb un coeficient de 0,267
sobre la jornada completa (10 hores setmanals).
Llavors, cal tenir en compte el que estableix l'art. 12 del vigent RDL 2/2015, per mitjà del qual
s'aprovà el text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors pel que fa als contractes a temps
parcial i els límits relatius a les hores complementàries.
Envers aquestes limitacions, es pot dir que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de 19 de
maig, acordà modificar el Conveni col·lectiu de personal laboral (afegint un article 20 bis) en
relació a la realització d'hores complementàries. Aquest nou precepte -entre d'altres coses- mana
que sols es podran realitzar hores complementàries si existeix un pacte escrit amb el treballador i
en cap cas el pacte d'hores extraordinàries podrà ser superior al 60% de les hores ordinàries de
treball objecte de contracte.
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De fet, existeix un pacte exprés amb la treballadora, aprovat per mitjà de resolució número 1493,
de data 06.07.2016, en el qual la treballadora s'ha compromès a realitzar fins un màxim de 6
hores complementàries setmanals (el seu contracte és de 10 h./set.). Les hores efectivament
realitzades s'han de retribuir com a ordinàries i s'han de computar a l'efecte de bases de cotització
a la Seguretat Social, períodes de carència i bases reguladores de les prestacions.
Llavors, i atès que el còmput total d'hores mensuals complementàries presentades (22 hores en 1
mes) no sobrepassa el límit màxim permès d'acord amb la normativa abans esmentada, hom
entén que rere la corresponent fiscalització prèvia per part de l'òrgan interventor, procedeix que la
Junta de Govern adopti el següent acord:
PRIMER (i únic): abonar a T.M.N. 354,64 euros en concepte d'hores complementàries (22 hores)
realitzades durant el de mes de juny de 2017, de conformitat amb el que disposa el TRLET i l'art.
20 bis del vigent Conveni col·lectiu de personal laboral.“
Vist l'informe favorable de la interventora municipal, de dia 19/07/2017, en què diu que existeix
consignació pressupostària 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 T.M.N. 354,64 euros en concepte d'hores complementàries
(22 hores) realitzades durant el mes de juny de 2017, de conformitat amb el que disposa el TRLET i
l'art. 20 bis del vigent Conveni col·lectiu de personal laboral.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
49. Proposta d'abonament a la nòmina del mes de juliol del 2017 les quantitats corresponents a
un complement de productivitat per treballs penosos amb motiu del manteniment de la
xarxa de clavegueram durant el mes de juny. (exp. 7008/2017). -Es dóna compte d’una
proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 19/07/2017, que literalment
copiada, diu:
ASSUMPTE: COMPLEMENT PRODUCTIVITAT A ABONAR A LA NÒMINA DE JULIOL 2017
PER TREBALLS PENOSOS REALITZATS EL MES DE JUNY
Vist l'informe emès per la tècnica superior de Recursos Humans, amb data 17/07/2017, que copiat
literalment diu:
“ASSUMPTE: INFORME SOBRE L'ABONAMENT A DIFERENT PERSONAL DE LA BRIGADA
MUNICIPAL, CONTRACTAT EN RÈGIM LABORAL, D'UN COMPLEMENT SALARIAL PER
RAÓ D'HAVER REALITZAT TASQUES DE MANTENIMENT DEL CLAVEGUERAM DURANT EL
MES DE JUNY DE 2017
El cap de la Brigada municipal, en data 11.07.2017, ha fet arribar a l'àrea de recursos humans un
informe per mitjà del qual es deixa constància d'una relació de personal de la Brigada municipal
que ha realitzat diferent percentatge de temps durant el mes de juny de 2017 dedicat al
manteniment de la xarxa de clavegueram.
Envers la petició, resulta que la Junta de Govern municipal, en sessió de data 03.08.2016, punt
15è, acordà que el percentatge de complement salarial que havia de percebre cada empleat per
raó d'haver realitzat treballs penosos relacionats amb feines de clavegueram havia de ser
presentat pel cap de la Brigada municipal mensualment, indicant el nom i llinatges de cada
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empleat, el número de dies que havia realitzat feines a la xarxa de clavegueram i el percentatge
que açò suposava respecte del mes en qüestió. La quantia econòmica a percebre aprovada fou
de 230 euros mensuals per al 100% de dedicació, havent-se d'aplicar les variacions
corresponents d'acord amb el percentatge de temps efectivament realitzat (actualment 234,62
euros per al 100% de dedicació per raó de la puja de l'1% salarial corresponent a l'exercici de
2016 més l’1% que correspon a l’exercici de 2017, sempre i quan aquesta darrera ja hagi estat
aprovada).
Aquest complement salarial s’acordà en virtut del que preveu l’art. 29.4 del Conveni col·lectiu del
personal laboral (BOIB nº 92 de 01.08.2002) en relació als complements al salari pel motiu de la
realització de treballs tòxics, perillosos o excepcionalment penosos.
D'acord amb l'esmentat, s'adjunta document on hi ha la relació de persones que han efectuat
tasques de clavegueram durant el mes de juny, el percentatge de dedicació que açò suposa
respecte de la jornada total i la seva traducció en euros. La totalitat de les tasques puja un import
de 915,02 euros que s'haurien d'abonar a la nòmina de cada treballador, en concepte de
complement salarial, en proporció als percentatges efectivament realitzats d'acord amb l'informe
tècnic abans esmentat i el quadre adjunt.
En addició, es pot indicar que el cap de la Brigada municipal, en el seu informe del mes de juny de
2017, considera «imprescindible» establir una Brigada de manteniment de clavegueram i demana
que es replantegi el sistema de remuneració d’aquests empleats públics municipals. Cosa que es
posa en coneixement de la corporació local a efectes que en tengui coneixement.
Per tot l'exposat, qui subscriu estima que, rere de la corresponent fiscalització prèvia per part de
l'òrgan interventor, procedeix que la Junta de Govern adopti el següent acord:
PRIMER (i únic): abonar a la relació de treballadors municipals que s’adjunta, tots ells contractats
en règim laboral, els imports que en document adjunt es relacionen en concepte de complement
salarial per haver realitzat tasques de manteniment de la xarxa de clavegueram durant el mes de
juny de 2017, cosa que ascendeix a un import de 915,02 € per a tot el personal esmentat en el
seu conjunt.“
Vist l'informe favorable de la interventora municipal, de dia 19/07/2017, en què diu que existeix
consignació pressupostària suficient per tal de fer front a la despesa proposada.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Abonar a la nòmina de juliol 2017, dels treballadors municipals relacionats a continuació, les
quantitats indicades en concepte de complement salarial per haver realitzat tasques de
manteniment de la xarxa de clavegueram durant el mes de juny de 2017, cosa que ascendeix a
un import total de 915,02 €:
NOM

%

TOTAL €

L.M.R.

40%

93,85

R.C.C.

100%

234,62

T.M.G.

15%

35,19

P.B.M.

35%

82,12

I.M.S.

10%

23,46

L.M.B.

25%

58,66
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F.C.B.

30%

70,39

L.M.C.

30%

70,39

D.S.A.

15%

35,19

C.L.G.

25%

58,66

J.V.B.

65%

152,50

TOTAL

915,02

Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
50. Proposta d'aprovació del conveni de cessió del local a l'associació Cercle Artístic de
Ciutadella (Club Fotoclub) (exp. 10255/2016). -Es dóna compte d’una proposta de la regidora
delegada del Servei de Projecte de Ciutat i Participació Ciutadana de dia 24/07/2017, que literalment
copiada, diu:
ASSUMPTE: CONVENI DE CESSIÓ DE LOCAL A L'ASSOCIACIÓ CERCLE ARTÍSTIC DE
CIUTADELLA (FOTOCLUB)
Atès a la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. J.V.C. en representació de Fotoclub del Cercle
Artístic de Ciutadella en data 7 de novembre de 2016 amb r.e. 17836 amb la qual sol·licita la cessió
d'un local per poder realitzar les activitats esmentades a la mateixa.
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella, a través de la Regidoria de Projecte de Ciutat i Participació
Ciutadana, té l’objectiu de promoure el món associatiu de Ciutadella, atendre les necessitats
específiques de les associacions, i donar suport a les entitats i organitzacions que duen endavant
programes, projectes i actuacions que reverteixen en un benefici per a la comunitat. Aquest és un
dels principis de la Carta de ciutats educadores que Ciutadella va firmar l'any 1999 i a partir de la
qual va entrar a formar part de la Xarxa Estatal de Ciutats Educadores.
Atès que l'Associació Cercle Artístic de Ciutadella (Fotoclub) és una associació sense afany de lucre
que té per finalitat general promoure i recolzar la fotografia. Està inscrita en el Registre Municipal
d'Associacions amb el número 32 i per dur a terme les activitats que li són pròpies necessita
disposar d'un espai i/o local per tal que sigui la seva seu i per al desenvolupament de les seves
activitats.
Atès que l’Ajuntament de Ciutadella disposa d’un nombre determinat d’espais per poder cedir a les
associacions que així ho sol·licitin. Entre aquests, a l'aula número 1 del carrer Pius VI, 21 de
Ciutadella
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella és conscient de la importància de la tasca de l'Associació
Cercle Artístic de Ciutadella (Fotoclub) i valora positivament la seva aportació a la comunitat i al
Projecte de ciutat de Ciutadella. Per aquests motius, l'Ajuntament de Ciutadella té interès a donar
suport a la tasca que realitza l'Associació Cercle Artístic de Ciutadella (Fotoclub).
Atès l'acord adoptat pel Ple pel qual es va aprovar el conveni marc que estableix les condicions
generals de cessió d'espais municipals.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Primer.- Aprovar el conveni amb el Cercle Artístic de Ciutadella (Fotoclub) per a la cessió de l'espai
corresponent a l'aula número 1 de l'edifici ubicat al carrer Pius VI, 21 de Ciutadella.
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Segon.- Notificar l'acord a l'interessat.
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 Projecte de
Ciutat i Participació Ciutadana.
51. Proposta d'aprovació del conveni de cessió del local a l'associació cercle artístic de
ciutadella (Club escacs) (exp. 478/2017).-Es dóna compte d’una proposta de la regidora
delegada del Servei de Projecte de Ciutat i Participació Ciutadana de dia 24/07/2017, que literalment
copiada, diu:
ASSUMPTE: CONVENI DE CESSIÓ DE LOCAL A L'ASSOCIACIÓ CERCLE ARTÍSTIC DE
CIUTADELLA (CLUB ESCACS)
Atès a la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. S.G.M., en representació del Club Escacs del Cercle
Artístic de Ciutadella en data 6 d'octubre de 2016 amb r.e. 15729 amb la qual sol·licita la cessió d'un
local per poder-hi impartir les classes d'escacs, que el Club organitza de setembre a juliol, ambdós
inclosos.
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella, a través de la Regidoria de Projecte de Ciutat i Participació
Ciutadana, té l’objectiu de promoure el món associatiu de Ciutadella, atendre les necessitats
específiques de les associacions, i donar suport a les entitats i organitzacions que duen endavant
programes, projectes i actuacions que reverteixen en un benefici per a la comunitat. Aquest és un
dels principis de la Carta de ciutats educadores que Ciutadella va firmar l'any 1999 i a partir de la
qual va entrar a formar part de la Xarxa Estatal de Ciutats Educadores.
Atès que l'Associació Cercle Artístic de Ciutadella (Club Escacs) és una associació sense afany de
lucre que té per finalitat general promoure i recolzar el joc dels escacs. Està inscrita en el Registre
Municipal d'Associacions amb el número 32 i per dur a terme les activitats que li són pròpies
necessita disposar d'un espai i/o local per tal que sigui la seva seu i per al desenvolupament de les
seves activitats.
Atès que l’Ajuntament de Ciutadella disposa d’un nombre determinat d’espais per poder cedir a les
associacions que així ho sol·licitin. Entre aquests, a l'aula número 212 del segon pis de l'annex de
l'edifici Josep M. Quadrado ubicat al carrer Mallorca, 65 de Ciutadella.
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella és conscient de la importància de la tasca de l'Associació
Cercle Artístic de Ciutadella (Club Escacs) i valora positivament la seva aportació a la comunitat i al
Projecte de ciutat de Ciutadella. Per aquests motius, l'Ajuntament de Ciutadella té interès a donar
suport a la tasca que realitza l'Associació Cercle Artístic de Ciutadella (Club Escacs).
Atès l'acord adoptat pel Ple pel qual es va aprovar el conveni marc que estableix les condicions
generals de cessió d'espais municipals.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Primer.- Aprovar el conveni amb el Cercle Artístic de Ciutadella (Club Escacs) per a la cessió de
l'espai corresponent a l'aula número 212 del segon pis de l'annex de l'edifici Josep M. Quadrado
ubicat al carrer Mallorca, 65 de Ciutadella.
Segon.- Notificar l'acord a l'interessat.
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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 Projecte de Ciutat
i Participació Ciutadana.
52. Proposta d'aprovació del conveni de cessió del local a l'associació Jazz Obert, Associació
d'Al·ligàtors. (exp. 783/2017) -Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del Servei
de Projecte de Ciutat i Participació Ciutadana de dia 21/07/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: CONVENI DE CESSIÓ DE LOCAL A L'ASSOCIACIÓ JAZZ OBERT ASSOCIACIÓ
D'AL·LIGÀTORS
Atès a la sol·licitud presentada per l'associació Jazz Obert, Associació Al·ligàtors en data 26 de
gener de 2017 amb r.e. 1267 amb la qual sol·licita la cessió d'un local social o oficina per dur a
terme les activitats descrites en la mateixa.
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella, a través de la Regidoria de Projecte de Ciutat i
Participació Ciutadana, té l’objectiu de promoure el món associatiu de Ciutadella, atendre les
necessitats específiques de les associacions, i donar suport a les entitats i organitzacions que
duen endavant programes, projectes i actuacions que reverteixen en un benefici per a la
comunitat. Aquest és un dels principis de la Carta de ciutats educadores que Ciutadella va
firmar l'any 1999 i a partir de la qual va entrar a formar part de la Xarxa Estatal de Ciutats
Educadores.
Atès que l'Associació Jazz Obert Associació d'Al·ligàtors és una associació sense afany de
lucre que té per finalitat general promoure el Jazz i el ball Lindy Hop. Està inscrita en el
Registre Municipal d'Associacions amb el número 117 i per dur a terme les activitats que li són
pròpies necessita disposar d'un espai i/o local per tal que sigui la seva seu i per al
desenvolupament de les seves activitats.
Atès que l’Ajuntament de Ciutadella disposa d’un nombre determinat d’espais per poder cedir a
les associacions que així ho sol·licitin. Entre aquests, a l'aula número 5 de l'edifici ubicat al
carrer Pius VI, 21 de Ciutadella.
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella és conscient de la importància de la tasca de l'Associació
Jazz Obert Associació d'Al·ligàtors i valora positivament la seva aportació a la comunitat i al
Projecte de ciutat de Ciutadella. Per aquests motius, l'Ajuntament de Ciutadella té interès a
donar suport a la tasca que realitza l'Associació Jazz Obert Associació d'Al·ligàtors.
Atès l'acord adoptat pel Ple pel qual es va aprovar el conveni marc que estableix les condicions
generals de cessió d'espais municipals.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Primer.- Aprovar el conveni amb l'Associació Jazz Obert Associació d'Al·ligàtors per a la cessió
de l'espai corresponent a l'aula número 5 de l'edifici ubicat al carrer Pius VI, 21 de Ciutadella.
Segon.- Notificar l'acord a l'interessat.
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 Projecte de
Ciutat i Participació Ciutadana.
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53. Proposta d'adjudicació del contracte menor d'obres d'enderroc del forn exterior existent i
construcció d'un de nou per estar aquest en molt mal estat, a l'empresa Costrucciónes
Josep Olives SL. (exp. 5783/2017)-Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada dels
Serveis Funeraris de dia 21/07/2017, que literalment copiada, diu:
Assumpte: Contracte menor d'obra
El forn exterior del cementeri Nou, que s'utilitza per incinerar les restes de baüls i la roba, es troba
en molt mal estat. Les parets, els sostre i la porta estan trencades. Indicar també que la xemeneia
està rompuda.
Per a l'enderroc del forn actual i l'execució d'un nou forn s'han sol·licitat diversos pressupostos.
Els pressupostos presentats han estat els següents:
JOAN AMENGUAL SALORD-MÀ D'OBRA (14/07/2017) 16.313,80 (IVA inclós)
CONSTRUCCIONS JOSEP OLIVES SL (17/07/2017) 10.512,33 (IVA inclós)
El forn pressupostat per CONSTRUCCIONS JOSEP OLIVES SL és de les mateixes dimensions que
el forn actual. El resum del pressupost és el següent:
Enderroc forn exterior
Formació de nou forn
Dintell de formigó
Zuncho perimetral
Forjat
Coberta
Ventilació
Campana recollida fums
Forro paret campana
Solera formigó
Col·locació porta metàl·lica
Paleta exterior
Paleta interior
Pintura
Subtotoal
IVA 21%
Total

356,95€
1.361,25€
58,08€
243,21€
964,98€
831,27€
447,70€
508,20€
1.778,70€
264,69€
90,75€
617,10€
760,00€
405,00€
8.687,88€
1.824,45€
10.512,33€

Atès que s’han sol·licitat ofertes a les següents empreses: CONSTRUCCIONS JOSEP OLIVES SL
(B07****45), JOAN AMENGUAL SALORD-MÀ D'OBRA (41****99Z), Atès que s'han presentat les
següents ofertes:
1.- CONSTRUCCIONS JOSEP OLIVES SL, per un import total de 10.512,33 € (8.687,88 + 21%
d’IVA).
2.- JOAN AMENGUAL SALORD-MÀ D'OBRA, per un import total de 16.313,80 € (13.482,48 + 21%
d’IVA).
Atès que, d'acord amb l'informe tècnic municipal, la proposta presentada per CONSTRUCCIONS
JOSEP OLIVES SL, per un import de 10.512,33 €, resulta ser la proposta més avantatjosa, pels
següents motius:
- Ser la millor oferta econòmica
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 de 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 19/07/2017
PROPOSA:
Primer.- Adjudicar el contracte menor de obra a l'empresa CONSTRUCCIONS JOSEP OLIVES SL
(B07****45), per un import total de 10.512,33 € 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 dels Serveis Funeraris.
54. Proposta d'adjudicació del contracte menor d'obres per la substitució de la fusteria de 10
finestres de la façana del Ceip Mare del Déu del Toro, a l’empresa Juan Quadros SL. (exp.
6476/2017).-Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del Servei d’Edificis públics de
dia 19/07/2017, que literalment copiada, diu:
Assumpte: Contracte menor d’obres
Vist que la fusteria d'alumini del Ceip Mare de Déu del Toro s'han anat substituint per una fusteria de
major qualitat. A la façana principal hi queden 15 finestres per a substituir, de les quals per questions
pressupostaries és pretenen substituir 10 unitats.
Atès que s’han sol·licitat ofertes a les següents empreses: Juan Quadros SL (B070****90), Fusteria
Mascaró (41****95Z), Fusteria Mascaró (41741495Z), Fusteria Toni Camps Fiol, Atès que s'han
presentat les següents ofertes:
1.- Juan Quadros SL, per un import total de 4.356,00 € (3.600,00 + 21% d’IVA).
2.- Fusteria Mascaró, per un import total de 4.725,65 € (3.905,50 + 21% d’IVA).
3.- Fusteria Mascaró, per un import total de 5.403,25 € (4.465,50 + 21% d’IVA).
4.- Toni Camps Fiol, per un import total de 4.836,50 € (3.997,11 + 21% d’IVA).
5.- Toni Camps Fiol, per un import total de 4.954,74 € (4.094,83 + 21% d’IVA).
Atès que, d'acord amb l'informe tècnic municipal, la proposta presentada per Juan Quadros SL, per
un import de 4.356,00 €, resulta ser la proposta més avantatjosa, pels següents motius:
- Ser la millor oferta econòmica
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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 de 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 10/07/2017
PROPOSA:
Primer.- Adjudicar el contracte menor d’obres a l'empresa Juan Quadros SL (B070****90), per un
import total de 4.356,00 € 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’Edificis Públics.
55. Renovació del conveni anual del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ciutadella i
l’IEB per dura a terme actuacions didàctiques de formació lingüística de llengua catalana al
Centre de Català de Ciutadella. (exp. 7402/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor
delegat del Servei de Comunicació, Transparència i Protocol de dia 21/07/2017, que literalment
copiada, diu:
ASSUMPTE: RENOVACIÓ ANUAL DEL CONVENI ENTRE L'INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS
(IEB) I L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA PER DUR A TERME ACTUACIONS DIDÀCTIQUES DE
FORMACIÓ LINGÜÍSTICA DE LLENGUA CATALANA AL CENTRE DE CATALÀ CIUTADELLA
ANTECEDENTS
1. L'Ajuntament de Ciutadella té obert el Centre de Català Ciutadella (CAL Francesc de Borja Moll)
des del febrer de l'any 2003, on hi duu a terme actuacions de formació lingüística de llengua
catalana a la població en general i als treballadors de l'Ajuntament.
2. El regidor de Comunicació sol·licita un informe sobre la conveniència de seguir signant el conveni
entre l'IEB i l'Ajuntament de Ciutadella, que es renova cada any, per continuar amb les activitats de
formació de llengua catalana al CAL de Ciutadella.
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FONAMENTS DE DRET
1. El Reglament de regulació de l'ús de la llengua catalana dins l'àmbit de competència de
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca disposa el següent:
Art. 24
(...)
"L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca ha d'organitzar cursos de català, en horari de feina i amb la
col·laboració del Consell Insular de Menorca, per a tot aquell personal al seu servei que no tengui
els coneixements de català equivalents als assignats al lloc que ocupa...".
Art. 28
"L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca ha d'adoptar les mesures pertinents amb els mitjans
necessaris, amb l'objectiu de fomentar la consciència lingüística dels ciutadans i promoure l'ús de la
llengua catalana en tots els àmbits i les activitats de la vida social de l'illa".
Art. 29
"Les accions previstes a l'article anterior han d'abastar, si no simultàniament sí successivament,
l'àmbit dels mitjans de comunicació, previst al Títol II de la Llei de normalització lingüística; l'àmbit de
l'ensenyament, d'acord amb el Títol III de la mateixa llei, especialment l'article 22.2; i l'àmbit de la
vida social i privada, especialment segons l'article 37.2 de la llei repetidament citada".
Art. 30
"L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca ha de continuar amb la política de promoció de
l'ensenyament de la llengua catalana als adults".
Vist l'informe emès per part de l'assessora lingüística municipal, en data 20.07.17,
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar la continuïtat del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella i l'IEB per dur a
terme actuacions didàctiques de formació lingüística de llengua catalana al Centre de Català
Ciutadella és prou justificada.
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 Comunicació,
Transparència.
56. Proposta de denegació d’un ajut econòmic no periòdic en concepte de manutenció al
Sr./Sra. E.R.C. (exp. 5826/2017).-Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del
Servei d’Atenció Social de dia 14/07/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. E.R.C., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
06/06/2017 i amb registre d’entrada núm. 009487, 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 de denegació d'un ajut econòmic no
periòdic pel concepte de manutenció al/a la Sr./Sra. E.R.C., donat que supera límit d'ingressos
econòmics establert en el barem (article 9 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 actualment
vigents.
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Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
La denegació d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte de manutenció al/a la Sr./Sra. E.R.C., pel
motiu assenyalat.
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.
57. Proposta de denegació d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’inserció sociolaboral
al/a la Sr./Sra. M.O.H. (exp. 2084/2017).-Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada
del Servei d’Atenció Social de dia /07/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. M.O.H., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
06/03/2017 i amb registre d’entrada núm. 003658, demanant ajut econòmic no periòdic pel concepte
d'inserció sociolaboral.
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 de denegació d'un ajut
econòmic no periòdic pel concepte d'Inserció sociolaboral al/a la Sr./Sra. M.O.H. per extinció de la
causa que motivà la sol·licitud (article 9è punt 5è) de les Bases que han de regir la concessió
d'ajudes econòmiques dirigides a persones i/o famílies en situació d'especial necessitat actualment
vigents.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
La denegació d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte d'Inserció sociolaboral al/a la Sr./Sra.
M.O.H., pel motiu assenyalat.
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.
Urgències:
Punt d’urgència relatiu a desestimar l’escrit, presentat per Iluminion Limpieza y Medio
Ambiente, SA, d’oposició a la pròrroga forçosa (tècnica) del contracte del servei de neteja
dels edificis i dependències municipals. (exp. 6931/2017).-Amb la votació prèvia de la urgència
de l'assumpte, declarada per unanimitat, es dóna compte de la proposta d’Alcaldia de dia
26/07/2017, que literalment copiada diu:
ASSUMPTE: Resolució de l'escrit d'oposició a la pròrroga forçosa (tècnica) adoptada per
acord de la Junta de Govern local de data 12.07.2017 en relació al contracte de servei de
neteja dels edificis i dependències municipals, presentat per l'empresa contractista
“ILUNION LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE, SA” (CIF A-79****25) en data 21.07.2017, re
GE/012107/2017.
Atès que en data 31.07.2014, l'ajuntament de Ciuadella de Menorca i l'empresa “PROYECTOS
INTEGRALES DE LIMPIEZA, SA”, actualment denominada «ILUNION LIMPIEZA I MEDIO
AMBIENTE, SA», van procedir a la formalització del contracte de servei de «neteja dels edificis i
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dependències municipals», per un termini de dos anys, prorrogable en períodes anuals fins a un
màxim de dues anualitats més, i per un import de 496.935,96 € (Iva inclosa).(Exp. núm.
2014/000369).
Atès que en data 20.07.2016, la Junta de Govern local va acordar aprovar, de mutu acord, la
primera pròrroga per un any més del contracte de servei de neteja d'edificis i dependències
municipals de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, el qual finalitzarà el proper 31.07.2017.
Atès que en data 9.12.2016, el regidor delegat subscriu requeriment de subsanació de
deficiències en la prestació del servei amb motiu de queixes manifestades pels responsables dels
centres públics afectats, bàsicament sobre la provisió de material de neteja, i també sobre
deficiències en el servei de neteja. (Exp. admin. 003834/2016).
Atès que en data 15.03.2017, RE 4209, l'empresa “ILUNION LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE, SA”
(CIF A- 79****25) comunica a aquest Ajuntament que, essent pròxim el final de la vigència del
contracte prorrogat, no estan interessats a exercir el seu dret a una segona pròrroga pel fet de
resultar-los antieconòmic la prestació del servei assenyalat per l'increment de les retribucions
salarials pel conveni col·lectiu vigent i pel retard municipal en l'abonament de les factures (Exp.
núm. 2016/003834).
Atès que en data 31.03.2017, mitjançant resolució de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana
núm. 000926 de 2017, subscrita per alcaldia, es resol el següent (Exp. núm. 2016 011485):
«(...) PRIMER. Acceptar la voluntat manifestada per l'empresa “ILUNION LIMPIEZA Y MEDIO
AMBIENTE, SA” (CIF A-79****25), en data 15.03.2017, RE 4209, de no exercir el dret a una
segona pròrroga del vigent contracte de servei de neteja dels edificis i dependències
municipals.
Significant-li que aquest Ajuntament, arribat el moment i en cas de considerar-se necessari, es
reserva el dret a l'exercici de la pròrroga forçosa del contracte de servei de neteja dels edificis i
dependències municipals mentre no hagi finalitzat la tramitació de la nova licitació per a la
contractació del servei esmentat i s'hagi procedit a la formalització del nou contracte.
SEGON. Requerir a l'empresa contractista “ILUNION LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE, SA”
(CIF A-79****25) perquè en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a la
notificació de la present resolució, presenti la següent documentació:
1. Relació dels treballadors que té contractats per a la prestació del servei «neteja dels edificis
i dependències
municipals» de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, amb una antiguitat de 4 mesos
anteriors a la data del requeriment, i en la que s'haurà de fer constar, per treballador, les
següents dades:
* Categoria laboral
* Tipus de contracte
* Antiguitat
* Salaris
2. Còpia del contracte laboral de cada treballador contractat.
3. TC1 i TC2
4. Identificació del conveni col·lectiu vigent aplicable a les relacions laborals relacionades.
TERCER. Recordar a l'empresa “ILUNION LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE, SA” (CIF A79****25) que la presentació de qualsevol documentació a l'ajuntament de Ciutadella de
Menorca ha de ser per via telemàtica, https://www.carpetaciutadana.org/web/portal.aspx?
Con=Conexion003 , tal com exigeix l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (...)».
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Atès que l'anterior resolució és posada a disposició, en la seu electrònica municipal, de l'empresa
contractista en data 3.04.2017, rs GS-2017-005263, a efectes de notificació. No obstant,
transcorregut el termini de 10 dies el tràmit va expirar pel fet de no haver estat recollida per
l'empresa interessada.
Atès que en data 24.04.2017, compareix personalment davant de les oficines municipals el
responsable del contracte de l'empresa contractista “ILUNION LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE,
SA”, el qual recull la notificació de la resolució esmentada.
Vist que transcorregut el termini conferit a l'efecte per a la presentació de la documentació
requerida, no consta en el registre electrònic general de l'ajuntament de Ciutadella, enregistrat
d'entrada cap document per part de l'empresa contractista del servei. Només consta a aquests
serveis jurídics que dita empresa ha avançat per correu electrònic alguna documentació. Per la
qual cosa, en data 24.05.2017, mitjançant resolució de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana
núm. 001334 de 2017, es resol requerir, per segona vegada, a l'empresa contractista “ILUNION
LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE, SA” (CIF A-79****25) la presentació de la documentació i altra
documentació addicional.
Atès que dita resolució és posada a disposició, en la seu electrònica municipal, de l'empresa
contractista en data 29.05.2017, rs GS-2017-009108, no obstant el tràmit va expirar pel fet de no
haver estat recollida per l'empresa interessada, entenent-se complimentat el tràmit de notificació a
l'empara de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
Atès que el pròxim 31.07.2017 finalitza la vigència de l'actual contracte de servei de neteja dels
edificis i dependències municipals.
Atès que en data 12.07.2017, la junta de govern local acorda aprovar la pròrroga forçosa del
contracte de servei de neteja dels edificis i dependències municipals formalitzat en data
31.07.2014 per l'empresa «ILUNION LIMPIEZA I MEDIO AMBIENTE, SA» (CIF A-79****25) i
l'ajuntament de Ciutadella de Menorca, pel termini indispensable en què duri la tramitació,
adjudicació i formalització del nou contracte de servei, a fi i efecte de garantir la prestació de dit
servei per raons d'interès general.
Dit acord és notificat en data 14.07.2017 mitjançant burofax i alhora la notificació també es
posada a la seva disposició en la seu electrònica municipal.
Atès que en data 12.07.2017, la Junta de Govern local acorda aprovar l'expedient de contractació
del servei de neteja dels edificis i dependències municipals, tot convocant-ne la licitació.
Atès que en data 21.07.2017, re GE/012107/2017, l'empresa «ILUNION LIMPIEZA I MEDIO
AMBIENTE, SA» (CIF A- 79****25) presenta, en el registre general electrònic municipal, escrit
model d'oposició en el que s'oposa a pròrrogues forçoses del servei, presenta estudi econòmic
per un eventual increment del preu del contracte i reclama els interessos de demora per les
factures pendents de liquidar.
Atès que els motius en què basa la seva oposició a la pròrroga forçosa són els següents:
- La pròrroga que actualment es troba vigent finalitza en data 31.07.2017. Més enllà
d'aquesta data
no caben
noves pròrrogues forçoses del servei, sinó únicament
voluntàries i subscrites de mutu acord entre les parts.
- De voler comptar amb el servei a partir de dita data, aquests no es poden prestar al preu
actual, ja que això provocaria una ruptura de l'equilibri econòmic del contracte.
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- Únicament podrien continuar amb la prestació del servei en cas de que s'accepti un
increment en el
preu d'un 10%.
Vist l'informe jurídic emès pel servei jurídic municipal en data 26.07.2017 i en quina part suficient
es transcriu a continuació:
«(...) FONAMENTS DE DRET
Previ.- Respecte de la qualificació de l'escrit presentat per l'empresa contractista.
Consta a l'expedient que en data 12.07.2017, per la Junta de Govern local es va acordar
l'aprovació d'una pròrroga forçosa (tècnica) del vigent contracte de servei de neteja dels
edificis i dependències municipals, el qual va ser notificat telemàticament i també per burofax
en data 14.07.2017 a l'empresa contractista.
Uns dies més tard a la recepció de la notificació, 21.07.2017, re GE/012107/2017 «ILUNION
LIMPIEZA I MEDIO AMBIENTE, SA» presenta escrit en quin rebut del registre telemàtic es
refereix expressament: en l'assumpte «Prórroga servicio limpieza» i en el contingut «modelo
de oposición». Si bé, en l'escrit no fa referència a l'acord municipal assenyalat, si manifesta
que no són possibles noves pròrrogues forçoses sinó voluntàries de mutu acord entre les parts
i que la prestació dels seus serveis finalitza el proper 31.07.2017 de no incrementar-se un 10%
el preu del contracte.
Per tant, del contingut de dit escrit es desprèn l'oposició de l'empresa contractista a l'acord de
pròrroga forçosa (tècnica) adoptat per la Junta de govern en data 12.07.2017, i que com a acte
administratiu que posa fi a la via administrativa ha de ser impugnat mitjançant recurs potestatiu
de reposició.
En efecte, l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques (en endavant «LPACAP») determina que els actes
administratius que posen fi a la via administrativa podran ser recorreguts potestativament en
reposició davant del mateix òrgan que els hagi dictat o ser impugnats directament davant de
l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu.
L'error o l'absència de qualificació del recurs per part del recurrent no serà obstacle per a la
seva tramitació, sempre que es dedueixi el seu vertader caràcter, segons estableix l'article
115.2 de la LPACAP.
En conseqüència, l'escrit presentat per l'empresa contractista en data 21.07.2017, ha de ser
qualificat i tramitat com a recurs potestatiu de reposició.
Primer.- L'article 124 de la LPACAP determina que el termini per a la interposició del recurs de
reposició serà d'un mes, si l'acte fos exprés. Transcorregut dit termini, únicament podrà
interposar-se recurs contenciós-administratiu, sense perjudici en el seu cas del recurs
extraordinària de revisió.
El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs serà d'un mes. Contra la resolució
d'un recurs de reposició no podrà interposar-se de nou dit recurs.
En l'assumpte que ens ocupa, l'empresa contractista ho ha presentat en termini, pel que
procedeix la admissió a tràmit i resolució d'aquest.
Segon.- L'article 119 de la LPACAP determina que la resolució del recurs estimarà en tot o en
part o desestimarà les pretensions formulades en el mateix o declararà la seva inadmissió.
L'òrgan que resolgui el recurs decidirà quantes qüestions, tant de forma com de fons, plantegi
el procediment, hagin estat o no al·legades pels interessats.
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Tercer.- Respecte de les qüestions plantejades pel recurrent.
3.1.- Respecte de que la pròrroga que actualment es troba vigent finalitza en data 31.07.2017.
Més enllà d'aquesta data no caben noves pròrrogues forçoses del servei, sinó únicament
voluntàries i subscrites de mutu acord entre les parts.
En relació a dita manifestació de l'interessat, cal tenir en compte que mitjançant resolució de
l'àrea d'organització i seguretat ciutadana núm. 000926 de data 31.03.2017, es va resoldre
acceptar la voluntat manifestada per l'empresa contractista de no exercir el dret a una segona
pròrroga del vigent contracte de servei de neteja dels edificis i dependències municipals amb
la condició que l'ajuntament de Ciutadella, arribat el moment i en cas de considerar-se
necessari, es reservava el dret a l'exercici de la pròrroga forçosa del contracte de servei
mentre no hagués finalitzat la tramitació i formalitzat el nou contracte.
Dita resolució va poder ser finalment notificada a l'empresa contractista en data 24.04.2017, i
no consta al registre general electrònic d'entrada de l'ajuntament la presentació de cap escrit
d'oposició ni impugnació a dit acord, entenent-se, doncs, la seva conformitat amb el mateix.
Si bé és cert, que la continuïtat del servei (pròrroga tècnica), mentre duri la tramitació,
adjudicació i formalització de la nova licitació d'un servei públic de prestació obligatòria ex
lege, com és la neteja dels edificis i dependències municipals, s'ha d'adoptar de mutu acord
entre les parts segons ha estat considerat en l'informe 4/2016, de 7 de juny de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa del Govern de Canàries, no menys cert és que
aquest ajuntament disposava d'aquesta conformitat de l'empresa contractista pel fet de que
«ILUNION LIMPIEZA I MEDIO AMBIENTE, SA» no havia enregistrat d'entrada cap
manifestació de desacord amb l'acord primer de la resolució d'organització i seguretat
ciutadana núm. 000926 de data 31.03.2017 anteriorment esmentada.
I és precisament en base a aquesta circumstància, que la Junta de govern local, en data
12.07.2017, va acordar aprovar l'acord de pròrroga forçosa (tècnica) del vigent contracte de
servei de neteja dels edificis i dependències municipals pel temps indispensable de tramitació
i formalització del nou contracte de servei, i quina convocatòria de la nova licitació va ser
acordada el mateix 12.07.2017, trobant-se actualment en tràmit.
3.2.- Respecte de la necessitat d'incrementar en un 10% el preu del contracte per al
manteniment de l'equilibri econòmic d'aquest i poder continuar amb la prestació del servei.
- L'article 23.2 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant «TRLCSP»), determina que el
contracte podrà preveure una o diverses pròrrogues sempre que les seves característiques
romanguin inalterables durant el període de duració d'aquestes i que la concurrència per a la
seva adjudicació hagi estat realitzada tenint en compte la duració màxima del contracte,
inclosos els períodes de pròrroga.
- L'article 215 del TRLCSP determina que l'execució dels contractes es realitzaran a risc i
ventura del contractista.
- El principi de manteniment de l'equilibri econòmic-financer del contracte es recull
expressament en l'ordenament jurídic espanyol en el contracte de concessió d'obra pública
(art. 258.1 TRLCSP) i en el contracte de gestió de servei públic (art. 282 TRLCSP i art.
127.2.2 Reglament Servei Corporacions Locals), mentre que dit principi no es recull en els
contractes de servei.
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Ambdós preceptes, assenyalen que l'administració haurà de restablir l'equilibri econòmic del
contracte en benefici de la part que correspongui quan per causes de força major o
actuacions de l'administració determinen de forma directa la ruptura substancial de l'economia
del contracte.
En l'assumpte que ens ocupa, a més que no concorren cap d'aquests dos requisits, ens
trobem davant d'un contracte qualificat com «de servei», al que no li és d'aplicació el principi
de manteniment de l'equilibri econòmic-financer del contracte i s'ha d'executar a risc i ventura
del contractista.
Per la qual cosa, no és legalment admissible l'increment del 10% del preu del contracte de
servei de neteja dels edificis i dependències municipals, sol·licitat per l'empresa contractista
per poder mantenir l'equilibri econòmic del contracte davant les pèrdues econòmiques que diu
tenir en l'execució d'aquest. Per aquest motiu no procedeix entrar a analitzar la valoració
presentada a l'efecte per l'empresa Contractista en data 21.07.2017, GE/012107/2017.
En conseqüència, qui subscriu proposa a l'òrgan competent desestimar les qüestions
plantejades per l'empresa contractista en l'escrit presentat en data 21.07.2017, re
GE/012107/2017, pels motius que han estat assenyalats en el present informe i també pels
adduïts per aquest servei jurídic en l'informe emès en data 11.07.2017.
Per altra banda, pel que fa a l'escrit de reclamació de deute vençut i interessos de demora
presentat en data 21.07.2017, re GE/012107/2017, aquest haurà de ser remès per a la seva
resolució a l'àrea de serveis econòmics per no ser la unitat de contractació competent en la
matèria.
Quart.- L'òrgan competent per resoldre el present recurs potestatiu de reposició és l'òrgan que
va dictar l'acord que s'impugna, de conformitat amb l'article 123 de la LPACAP. (...)».
Vista la resolució d'alcaldia núm. 161 de data 12.08.2015 de delegació de competències en la
Junta de Govern local.
Examinada la documentació que obra en el present expedient, fent ús de les facultats que m'han
estat legalment conferides a l'empara de la Disposició addicional segona del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, i del decret d'alcaldia núm. 000161 de 2015 de delegació de competències, a la Junta de
Govern local PROPÒS:
PRIMER. Desestimar l'escrit presentat en data 21.07.2017, re GE/012107/2017, per l'empresa
«ILUNION LIMPIEZA I MEDIO AMBIENTE, SA» (CIF A-79****25) i que ha de ser tractat com a
recurs potestatiu de reposició, pel qual s'oposa a la pròrroga forçosa (tècnica) del contracte de
servei de neteja dels edificis i dependències municipals aprovada per acord de la Junta de Govern
local de data 12.07.2017, pels motius assenyalats en l'informe jurídic emès en data 26.07.2017 i
en quina part suficient consta transcrit en el cos del present acord.
SEGON. Ratificar en tots els seus extrems l'acord de la Junta de govern local de l'ajuntament de
Ciutadella de Menorca, adoptat en data 12.07.2017, i pel que es va acordar aprovar la pròrroga
forçosa (tècnica) del servei de neteja dels edificis i dependències municipals mentre duri la
tramitació, adjudicació i formalització del nou contracte del servei per raons d'interès general, i
que actualment es troba en tràmit.
TERCER. Comunicar-ho al responsable municipal del contracte, a tresoreria i als serveis
econòmics municipals.
QUART. Notificar-ho a l'empresa contractista «ILUNION LIMPIEZA I MEDIO AMBIENTE, SA»
(CIF A-79****25).
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CINQUÈ. Que es doni trasllat als serveis econòmics municipals de l'escrit de reclamació de deute
vençut i interessos de demora presentat per l'empresa contractista en data 21.07.2017, RE
GE/012107/2017 per tal de què procedeixin a la seva tramitació.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta d’Alcaldia
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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