WEB - ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 27.09.2017

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
Identificació de la sessió:
Núm.: 36/2017
Caràcter: Ordinària
Dia: 27 de setembre 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. José LÓPEZ BOSCH (PSM).
Sra. Noemí CAMPS VILLALONGA (PSOE).
Sra. Natividad BENEJAM BAGUR (GxC).
Sr. Sergio SERVERA MORENO (GxC).
Secretaria:
Interventora:

Sra. Caterina BARCELÓ MARTÍ
Sra. Elvira CAPO GARCIA

Absents:
Sr. Josep Antoni JUANEDA MERCADAL (PSM).
Sra. Sandra MOLL TALTAVULL (PSOE)
Ordre del dia:

1 Aprovació de l'acta de la sessió de junta de govern, que va tenir lloc en caràcter ordinari, el dia
13 de setembre de 2017.
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
3.1 Reforma i ampliació d'un habitatge adossat al carrer des Castell, 7 (promotor/a F.R., tècnic
redactor/a Torrico Garcia, Ana i contractista Pons Taltavull, Milagros). (exp. 1174/2017).
3.2 Piscina a camí de maó, 29 (promotor/a J.L.V., tècnic redactor/a Mayans Pallicer, Joaquin i
contractista Construccions Portella, CB). (exp. 3265/2017).
3.3 Reforma d'habitatge al carrer de Sa Carnisseria, 26 (promotor/a M.G.H., tècnic redactor/a
Paradis Medina, Oscar i contractista Obres Daga, SL). (exp. 1223/2017).
4 Pròrroga de llicència d'obres amb projecte d'enderroc d'edifici aïllat a urb. Cala en Blanes,
davallada, carrer de sa, 4, núm. 1 (promotor/a Gerso, SL, tècnic redactor/a Soler Tarragona,
Cristina i contractista Construcciones Pons y Martin, SC). (exp. 6190/2017).
5 Relació de factures 21/2017 de crèdit reconegut (exp. 9345/2017).
6 Relació de factures 38/2017 (exp. 9346/2017).
7 Relació de factures 39/2017 (exp. 9349/2017).
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8 Declaració desert licitació per a la contractació del subministrament d'elements de
senyalització viària de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca (exp. 1776/2017).
9 Ratificació de l’acte de suspensió de l’inici de les obres de millora del carrer Mallorca (2a fase),
fins al 02/10/2017 per no interferir la temporada turística. (exp. 1965/2017).
10 Ratificació de la resolució de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana núm. 002095 del 2017
relativa al requeriment de documentació previ a l'adjudicació del contracte del servei de
direcció, docència i gestió de l'escola municipal de música i arts escèniques i banda municipal
de música de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca (exp. 3332/2017).
11 Devolució de la fiança a ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA corresponent al contracte
d'obres del projecte de millora de l'accés a Cala Blanca (exp. 7996/2015).
12 Contractació de les obres del projecte "Reforma xarxa de clavegueram, aigües pluvials i aigua
potable carrer del Roser i Beat Ramón Llull (1a fase)", del terme municipal de Ciutadella de
Menorca (exp. 8388/2017).
13 Proposta d’encarregar la redacció del projecte d'adequació de l’intercanviador d'autobusos a la
via Perimetral. (exp. 7907/2017).
14 Proposta d’adjudicació de les obres de «Millora del parc infantil de la plaça des Pins» PIC
2017, a l'empresa Savia Proyectos y Mantnimientos (exp. 4459/2017).
15 Proposta d’adjudicació de les obres de «Millora del parc infantil de la Plaça Joan de Borbó» a
l’empresa SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS, S.L. (exp. 4462/2017).
16 Proposta d'abonament de les indemnitzacions per raó dels serveis de personal electe
municipal. (exp. 5184/2017).
17 Proposta d'abonar a C.M.B. la quantitat corresponent en concepte d'ajut per a estudis de fills.
(exp. 6397/2017).
18 Proposta d'abonament a O.G.F., contractat en règim laboral, de la quantitat corresponent per
les feines de superior categoria realitzades per substitució del cap de jardiners. (exp.
6590/2017).
19 Proposta d'abonament a L.S.C., contractat en règim laboral, de la quantitat corresponent per
les feines de superior categoria realitzades per substitució del cap de jardiners. (exp.
6591/2017).
20 Proposta d’abonament de la gratificació especial al personal de la brigada municipal, secció de
senyalització viaria- pels serveis extraordinaris específics realitzats. (exp. 7632/2017).
21 Proposta d’abonament d’un complement al personal laboral que ha realitzat part de la seva
jornada laboral en horari nocturn. (exp. 6860/2017)
22 Proposta d'abonament del complement de productivitat pel concepte de serveis prestats amb
nocturnitat per part de policies no adscrits a la unitat nocturna (exp. 8097/2017).
23 Ratificació de la resolució de l'Àrea de Dinamització econòmica número 78/2017 relativa a
l'aprovació del projecte "Posa en marxa els teus coneixements" i la sol·licitud de subvenció per
a la convocatòria de subvencions per a 2017 en el marc del Programa SOIB JOVES
QUALIFICATS ENTITATS LOCALS. (exp. 8807/2017).
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24 Proposta d'aprovació de la liquidació d'ingressos del Museu Municipal de Ciutadella Bastió de
sa Font en concepte de venda d'entrades i publicacions, corresponent al període comprès
entre els dies 01/08/2017 a 02/09/2017. (exp. 9257/2017).
25 Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella i Càritas
Diocesana de Menorca, per al funcionament del taller Mestral. (exp. 7598/2017).
26 Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella i Càritas
Diocesana de Menorca, per al funcionament del Centre-obert Esplai es Barracó. (exp.
7597/2017).
27 Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
l’Ajuntament de Ciutadella per a la tramitació i la concessió dels ajuts econòmics individuals
per a persones majors o amb discapacitat finançats pel Consell Insular de Menorca. (exp.
9179/2017)
28 Proposta d'aprovació de l'addenda al conveni de col·laboració amb el Consell Insular de
Menorca per a la tramitació i la concessió dels ajuts econòmics individuals temporals i
d'emergència social finançats pel Consell Insular de Menorca. (exp. 9180/2017).

29 Proposta de concessió d'un ajut econòmic no periòdic en concepte d’habitatge al/a la Sr./Sra.
I.F.C. (exp. 4460/2017).

30 Proposta de concessió d'un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives al/a
la Sr./Sra. C.M.S.L. (exp. 6250/2017).

31 Proposta de concessió d'un ajut econòmic no periòdic en concepte de motius sociosanitaris
al/a la Sr./Sra. J.P.P. (exp. 6738/2017).

32 Proposta de concessió d'un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives al/a
la Sr./Sra. A.M.M. (exp. 6794/2017).

33 Proposta de concessió d'un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives al/a
la Sr./Sra. B.M.S. (exp. 895/2017).
34 Proposta de denegació d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’habitatge al Sr./Sra.
F.O.B. (exp. 4797/2017).
Urgències:
Punt d’urgència relatiu a l’adjudicació de les obres de reparació de les patologies existents a la
Casa de cultura de Ciutadella, redactat pels serveis tècnics municipals amb data maig del 2017,
inclòs en el PIC 2017, amb un pressupost d’execució per contracta de 39.996,47 € (exp.
4917/2017).
Punt d’urgència relatiu a l’aprovació de les esmenes sol·licitades en el requeriment fet per part del
SOIB relativa a l’import de la subvenció i durada dels contractes. (exp. 7328/2017).
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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 13 de setembre 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
13 de setembre 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 193/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de
Palma de Mallorca, que estima en part el recurs contenciós administratiu interposat per
Antonio Gomila, SL., contra la desestimació de l'Ajuntament de Ciutadella en concepte
d'imports impagats per factures, interessos de demora corresponent a les certificacions
impagades i interessos de les obres del "projecte d'urbanització del sector B-7"
3 Llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:

3.1 Reforma i ampliació d'un habitatge adossat al carrer des Castell, 7 (promotor/a F.R.,
tècnic redactor/a Torrico Garcia, Ana i contractista Pons Taltavull, Milagros). (exp.
1174/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del
Municipi de dia 24/09/2017, que literalment copiada, diu:
Atès que en data 07/02/2017 (RE 2006), Ana Torrico García, en representació del/de la Sr./Sra.
F.R., va presentar telemàticament sol·licitud de llicència d'obres per a les obres de reforma i
ampliació d’habitatge adossat existent, ubicat al carrer Es Castell, núm. 7, de Ciutadella, d’acord
amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Ana Torrico García, visat pel COAIB en
data 02.02.2017, núm. 12/00102/17.
Atès que el projecte es desenvoluparà sobre un edifici adossat existent, ubicat a sòl classificat
com urbà, zona d’ordenació urbana especial (clau 15a, arts. 220 i concordants del PGOU de
Ciutadella).
Atès que consta a l'expedient l'informe favorable dels Serveis Tècnics de la Corporació de data 9
d’agost de 2017, per ser conforme el projecte presentat amb la normativa urbanística vigent.
L'informe tècnic descriu el projecte de la següent manera: «El present projecte té per objecte la
reforma de la planta baixa de l’edificació existent, i l’ampliació en planta baixa i planta pis.»
Atesos els fonaments de dret obrants a l’informe jurídic emès al respecte de data 19 de setembre de
2017, següents:
“FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- Atès que els actes pels quals s’ha sol·licitat la llicència estan tipificats com a subjectes
a l’article 134.1.d) de la Llei 2/2014 de 29 de març d'ordenació i ús del sol, a l’assenyalar que
estaran subjecte a llicència prèvia, sempre i quan no estiguin subjectes al règim previst a l’article
136 d’aquesta llei, 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.
SEGON.- D'acord amb l'article 139.2 de la Llei 2/2014, juntament amb la sol·licitud s’aportaran les
autoritzacions o els informes que la legislació aplicable exigeixi amb caràcter previ a la llicència.
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En el present expedient no es requereix cap autorització ni informe previ a l’atorgament de la
llicència.
TERCER.- Atès que l’informe jurídic té per objecte assegurar únicament que el projecte s’ha
tramitat conforme al que disposa la normativa vigent i que compta amb aquella documentació
necessària per a sol·licitar llicència d’obres, donat que prèviament ja s’ha emès un informe tècnic
revisant el compliment de les condicions urbanístiques del projecte.
QUART.- Atès que a l’expedient consta la següent documentació:
1. Projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Ana Torrico García, visat pel COAIB
en data 02.02.2017, núm. 12/00102/17, i documentació en esmena de deficiències visada
pel COAIB en data 02.08.2017, núm. 12/00924/17.
2. Full d’Estadística d’edificació i habitatge.
3. Estudi bàsic de seguretat i salut.
4. Programa de control de qualitat.
5. Assumpció de direcció d’obra d’Arquitecte Ana Torrico García
6. Comunicació d’actuació professional d’Arquitecte Tècnic Pedro Carretero Niembro.
7. Programa de Control de Qualitat (PCQ).
8. Valoració de la gestió de residus de construcció o demolició i contracte amb el gestor
autoritzat Excavaciones Moll, S.L.
9. Pressupost signat pel contractista Milagros Pons Taltavull.
10. Justificant del pagament de rebut d’autònom de la contractista, i Model 036.
11. Justificant del pagament de la taxa per a llicència urbanística (0,5% del pressupost de
l’obra sense iva), per import de 568,75 €.
12. Autorització de representació signada per la promotora a favor de l’arquitecte Ana Torrico
García.
CINQUÈ.- L’article 12 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de
1955, estableix que les llicències i autoritzacions s’entendran atorgades, salvat el dret de propietat
i sense perjudici del dret de tercers.
Aquest precepte ha estat ratificat en l’article 181 de la Llei 20/2006 municipal i de règim local de
les Illes Balears, que determina que les llicències i autoritzacions s’entenen atorgades salvat el
dret de propietat i sense perjudici de tercers, ja que la concessió es fa als promotors de les
mateixes.
SISÈ.- Vist que l’expedient s’ha tramitat de conformitat al que disposa la legislació de règim local i
disposicions aplicables, a saber, l’article 9 i següents del Reglament de Serveis de les
Corporacions Locals, la Llei 2/2014 de 29 de març d'ordenació i ús del sol, l’art. 33 i ss. del PGOU
de Ciutadella, aprovat definitivament en data 23.03.1988 i posteriors modificacions, així com
també conté tota la documentació requerida legalment per a sol·licitar llicència d’obres.
SETÈ.- 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.
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.
VUITÈ.- D’acord amb l’article 16.1 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, les llicències quedaran sense efecte si
s'incompleixen les condicions a què estigueren subordinades, i hauran de ser revocades si
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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 fitxats per
la jurisprudència i la doctrina. 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 per
la doctrina i la jurisprudència.”
Vist l’informe jurídic emès al respecte en data 19 de setembre de 2017,
PROPÒS:
PRIMER: Concedir la llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic per REFORMA I
AMPLIACIÓ D'UN HABITATGE ADOSSAT a CASTELL, carrer des, 7, (registre d’entrada núm. 2006
de dia 07/02/2017, visat del projecte núm. 12/00102/17 - 12/00924/17 de dia 02/02/2017 02/08/2017).
Classificació del sòl: Urbà
Qualificació urbanística: Ordenació urbana especial, clau 15a – Estudi de detall del 28 de
gener de 1984 / tipus A.
Referència cadastral número 1477512EE7217N0001KQ
Ús: Habitatge unifamiliar
El pressupost del projecte presentat és de 113749,7 euros.
La promotora és F.R. (Nif núm. X-4****34-A), l’arquitecta és TORRICO GARCIA, ANA,
l’arquitecte tècnic és CARRETERO NIEMBRO, PEDRO i el contractista és PONS
TALTAVULL, MILAGROS.
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.
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3. La Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció
(LSC), estableix que totes les empreses i els treballadors autònoms amb assalariats, que vulguin
esser contractades o subcontractades per a la realització de feines a una obra de construcció
hauran d’estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades (REA).
En el present cas s’ha comprovat que la contractista Milagros Pons Taltavull no consta inscrita al
REA, ja que ha acreditat que és treballadora autònoma, no obstant, des del moment en que
contracti personal assalariat s’haurà d’inscriure obligatòriament al REA.
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 113749,7 x 3’2% …….……. 3639,99€
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del
Municipi.
3.2 Piscina a camí de maó, 29 (promotor/a J.L.V., tècnic redactor/a Mayans Pallicer, Joaquin i
contractista Construccions Portella, CB). (exp. 3265/2017).-Es dóna compte d’una proposta
del regidor delegat del Servei d’Ordenament del Municipi de dia 24/09/2017, que literalment
copiada, diu:
Atès que en data 03/04/2017 (RE 5417), Joaquin Mayans Pallicer, en representació del/de la
Sr./Sra. J.L.V, sol·licita telemàticament llicència d'obres per a la construcció d’una piscina d’ús
privat al pati d’habitatge entre mitgeres ubicat al Camí de Maó, núm. 29, de Ciutadella, d’acord
amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Joaquin Mayans Pallicer, visat pel
COAIB en data 31.03.2017, núm. 12/00361/17.
Atès que el projecte es desenvoluparà a un sòl classificat com a sòl urbà, zona d’eixample, clau
12a, arts. 178 i concordants del PGOU de Ciutadella.
Atès que consta a l'expedient l'informe favorable dels Serveis Tècnics de la Corporació de data 17
de juliol de 2017, per ser conforme el projecte presentat amb la normativa urbanística vigent.
L'informe tècnic descriu el projecte de la següent manera: “El present projecte és la construcció
d’una piscina descoberta d’ús privat.”
Atesos els fonaments de dret obrants a l’informe jurídic emès al respecte de data 20 de setembre
de 2017, següents:
“FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- Atès que els actes pels quals s’ha sol·licitat la llicència estan tipificats com a subjectes
a l’article 134.1.d) de la Llei 2/2014 de 29 de març d'ordenació i ús del sol, a l’assenyalar que
estaran subjecte a llicència prèvia, sempre i quan no estiguin subjectes al règim previst a l’article
136 d’aquesta llei, 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
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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.
SEGON.- D'acord amb l'article 139.2 de la Llei 2/2014, juntament amb la sol·licitud s’aportaran les
autoritzacions o els informes que la legislació aplicable exigeixi amb caràcter previ a la llicència.
En el present cas no es precisa cap informe o autorització.
TERCER.- Atès que l’informe jurídic té per objecte assegurar únicament que el projecte s’ha
tramitat conforme al que disposa la normativa vigent i que compta amb aquella documentació
necessària per a sol·licitar llicència d’obres, donat que prèviament ja s’ha emès un informe tècnic
revisant el compliment de les condicions urbanístiques del projecte.
QUART.- Atès que consta a l’expedient la següent documentació:
1. Projecte bàsic i d’execució de piscina al pati d’habitatge entre mitgeres signat per
l’arquitecte Joaquin Mayans Pallicer, visat núm. 12/00361/17 amb data 31 de març de
2017.
2. Full d’Estadística d’edificació i habitatge.
3. Estudi bàsic de seguretat i salut.
4. Programa de Control de Qualitat.
5. Assumpció de direcció d’obra d’Arquitecte.
6. Valoració de la gestió de residus de construcció o demolició i contracte amb el gestor
autoritzat J. Taltavull, S.L.
7. Pressupost signat pel contractista Construcciones Portella, CB
8. Justificant d’inscripció al REA del contractista Construcciones Portella, CB (núm.
04/02/0006346)
9. Justificant del pagament de la taxa per a llicència urbanística (0,5% del pressupost de
l’obra sense iva), per import de 71,92 €.
10. Autorització de representació signada pel promotor a favor de l’arquitecte Joaquin Mayans
Pallicer.
CINQUÈ.- L’article 12 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de
1955, estableix que les llicències i autoritzacions s’entendran atorgades, salvat el dret de propietat
i sense perjudici del dret de tercers.
Aquest precepte ha estat ratificat en l’article 181 de la Llei 20/2006 municipal i de règim local de
les Illes Balears, que determina que les llicències i autoritzacions s’entenen atorgades salvat el
dret de propietat i sense perjudici de tercers, ja que la concessió es fa als promotors de les
mateixes.
SISÈ.- Vist que l’expedient s’ha tramitat de conformitat al que disposa la legislació de règim local i
disposicions aplicables, a saber, l’article 9 i següents del Reglament de Serveis de les
Corporacions Locals, la Llei 2/2014 de 29 de març d'ordenació i ús del sol, l’art. 33 i ss. del PGOU
de Ciutadella, aprovat definitivament en data 23.03.1988 i posteriors modificacions, així com
també conté tota la documentació requerida legalment per a sol·licitar llicència d’obres.
SETÈ.- 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.
Per altra banda, l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local
(LRBRL) assenyala que l'òrgan municipal competent per a l'atorgament de llicències és l'Alcalde –
president de la Corporació, a no ser que la legislació sectorial corresponent atorgui aquesta atribució
de forma expressa al Ple o a la Junta de Govern.
A l'Ajuntament de Ciutadella, però, s'ha d'estar a la Resolució de l'Alcaldia núm. 137 de 10/07/2015,
d'acord amb la qual l'Alcaldia delega a la Junta de Govern les competències resolutives en matèria
de llicències amb projecte tècnic.
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VUITÈ.- D’acord amb l’article 16.1 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, 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 fitxats per
la jurisprudència i la doctrina. 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 per
la doctrina i la jurisprudència.”
Vist l’informe jurídic emès al respecte en data 20 de setembre de 2017,
PROPÒS:
PRIMER: Concedir la llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic per PISCINA a CAMÍ DE
MAÓ, 29, (registre d’entrada núm. 5417 de dia 03/04/2017, visat del projecte núm. 12/00361/17 de
dia 31/03/17).
Classificació del sòl: Urbà
Qualificació urbanística: Eixample, clau 12a/25
Referència cadastral número 1987118EE7218N0001TK
Ús: Residencial
El pressupost del projecte presentat és de 14383,44 euros.
La promotora és J.L.V. (Nif núm. 41****27-A), l’arquitecta és MAYANS PALLICER, JOAQUIN,
l’arquitecte tècnic és i el contractista és CONSTRUCCIONS PORTELLA, CB.
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 14383,44 x 3’2% …….……. 460,27€
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del
Municipi.
3.3 Reforma d'habitatge al carrer de Sa Carnisseria, 26 (promotor/a M.G.H., tècnic redactor/a
Paradis Medina, Oscar i contractista Obres Daga, SL). (exp. 1223/2017).-Es dóna compte
d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del Municipi de dia 25/09/2017, que
literalment copiada, diu:
Atès que en data 09/02/2017 (RE 2101), OBRES DAGA, S.L., en representació de M.G.H., va
sol·licitar telemàticament llicència d'obres per a la reforma d’habitatge entre mitgeres, al carrer
Carnisseria, núm. 26 de Ciutadella, d’acord amb el projecte bàsic i d’execució redactat per
l’arquitecte Oscar Paradís Medina, visat pel COAIB en data 26.01.2017, núm. 12/00064/17.
Atès que l'actuació es pretén dur a terme a un habitatge unifamiliar entre mitgeres, ubicat a sòl
urbà qualificat com zona residencial extensiva, subzona amb clau 11, del PGOU de Ciutadella, i
regulada al Pla Especial de Protecció del Conjunt Históric Artístic (PEPCHA) de Ciutadella.
El PEPCHA de Ciutadella classifica l’edifici com a protegit, núm. 81 – illa 17865.
Atès que consta a l'expedient l'informe favorable dels Serveis Tècnics de la Corporació de data 7
de setembre de 2017, per ser conforme el projecte presentat amb la normativa urbanística vigent.
L'informe tècnic descriu l’objecte del projecte de la següent manera:
• Reforma interior de la planta baixa, primera i sota-coberta.
• Recuperació de pati interior eliminant edificacions disconformes.
• Modificar alçada de forjat de planta baixa
• Rehabilitació de forjat de coberta mitjançant bigues de fusta i marès amb fira i capa de
compressió
Pintat de façana amb pintura blanca a la cal
• Construcció de piscina en el pati de 8,08m2 i volum de 11,30m3
Atès que consta a l’expedient la Resolució del Conseller executiu del Departament de Cultura i
Educació (Patrimoni Històric) núm. 2017/57 del CIMe de data 9 de maig de 2017, per la qual
s’autoritzen les obres preteses amb les següents prescripcions:
«1 – Un arqueòleg/a, a compte del promotor, farà els sondejos i el control arqueològics preventius
amb la preceptiva autorització d’acord amb l’establert al Decret 14/2011 que aprova el Reglament
d’intervencions arqueològiques.
2 – S’avisarà al Servei de Patrimoni Històric del CIM del començament de les obres per poder fer
les oportunes inspeccions. En tot cas, l’arqueòleg/a, responsable del seguiment avisarà al Servei
de patrimoni del CIM de l’inici del seu treball.
3 – En el cas que apareguessin restes arqueològiques in situ que recomanessin realitzar una
excavació arqueològica, s'adoptaran les mesures per permetre desenvolupar els treballs, a
compte del promotor, i amb l’autorització del Departament de Cultura del CIM.
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4 – Les restes mobles aparegudes s’hauran de dipositar en el Museu Municipal de Ciutadella des
Bastió de Sa Font.
5 - Finalitzats els treballs el promotor lliurarà al Departament de Cultura del CIM, la memòria
elaborada i signada per l’arqueòleg/a responsable de les intervencions arqueològiques.
L’arqueòloga Sílvia Villalonga García serà l’encarregada de realitzar el control arqueològic i la
realització
d'un sondeig en l’execució de l’obra.”
Atesos els fonaments de dret obrants a l’informe jurídic emès al respecte en data 21 de setembre
de 2017, següents:
“FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- Atès que els actes pels quals s’ha sol·licitat la llicència estan tipificats com a subjectes
a l’article 134.1.d) de la Llei 2/2014 de 29 de març d'ordenació i ús del sol, a l’assenyalar que
estaran subjecte a llicència prèvia, sempre i quan no estiguin subjectes al règim previst a l’article
136 d’aquesta llei, 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.
SEGON.- D'acord amb l'article 139.2 de la Llei 2/2014, juntament amb la sol·licitud s’aportaran les
autoritzacions o els informes que la legislació aplicable exigeixi amb caràcter previ a la llicència.
En el present expedient, atès que l’obra afectarà al subsòl es va sol·licitar i obtenir l’informe previ i
preceptiu del Departament de Patrimoni Històric del CIMe, el qual s’ha emès en sentit favorable amb
prescripcions.
TERCER.- Atès que l’informe jurídic té per objecte assegurar únicament que el projecte s’ha
tramitat conforme al que disposa la normativa vigent i que compta amb aquella documentació
necessària per a sol·licitar llicència d’obres, donat que prèviament ja s’ha emès un informe tècnic
revisant el compliment de les condicions urbanístiques del projecte.
QUART.- Atès que consta a l’expedient la següent documentació:
1. Projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Oscar Paradís Medina, visat pel
COAIB en data 26.01.2017, núm. 12/00064/17, i documentació en esmena de deficiències
visada pel COAIB en data 05.09.2017, núm. 12/0152/17.
2. Informe arqueològic d’intervenció preventiva, redactat i signat per l’arqueòloga Silvia
Villalonga García, núm. col·legiada 3089.
3. Full d’Estadística d’edificació i habitatge.
4. Estudi bàsic de seguretat i salut.
5. Programa de Control de Qualitat.
6. Assumeix de direcció facultativa de l’obra de l’arquitecte Oscar Paradís Medina.
7. Valoració de la gestió de residus de construcció o demolició i contracte amb el gestor
autoritzat J. Taltavull, S.L. (contracte núm. 20/17)
8. Pressupost signat pel contractista OBRES DAGA, S.L.
9. Justificant d’inscripció al REA de l’empresa OBRES DAGA, S.L. amb el núm.
04/02/0006187.
10. Justificant del pagament de la taxa per a llicència urbanística (0,5% del pressupost de
l’obra sense iva), per import de 705,58 €.
11. Autorització de representació signada pel promotor a favor de l’empresa OBRES DAGA,
S.L., i còpia de l’escriptura de constitució de l’empresa on hi consta com a administradors
solidaris Damià Pons Marqués i Agueda-Pilar Muñoz Sastre.
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CINQUÈ.- L’article 12 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de
1955, estableix que les llicències i autoritzacions s’entendran atorgades, salvat el dret de propietat
i sense perjudici del dret de tercers.
Aquest precepte ha estat ratificat en l’article 181 de la Llei 20/2006 municipal i de règim local de
les Illes Balears, que determina que les llicències i autoritzacions s’entenen atorgades salvat el
dret de propietat i sense perjudici de tercers, ja que la concessió es fa als promotors de les
mateixes.
SISÈ.- Vist que l’expedient s’ha tramitat de conformitat al que disposa la legislació de règim local i
disposicions aplicables, a saber, l’article 9 i següents del Reglament de Serveis de les
Corporacions Locals, la Llei 2/2014 de 29 de març d'ordenació i ús del sol, l’art. 33 i ss. del PGOU
de Ciutadella, aprovat definitivament en data 23.03.1988 i posteriors modificacions, així com
també conté tota la documentació requerida legalment per a sol·licitar llicència d’obres.
SETÈ.- 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.
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.
VUITÈ.- D’acord amb l’article 16.1 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, 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 fitxats per
la jurisprudència i la doctrina. 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 per
la doctrina i la jurisprudència.”
Vist l’informe jurídic emès al respecte en data 21 de setembre de 2017,
PROPÒS:
PRIMER: Concedir la llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic per REFORMA
D'HABITATGE a CARNISSERIA, carrer de sa, 26, (registre d’entrada núm. 2101 de dia 09/02/2017,
visat del projecte núm. 12/00064/17 de dia 26/01/2017 i documentació d'esmena de deficiències
visat núm.12/01052/17 de dia 05/09/17).
Classificació del sòl: Urbà
Qualificació urbanística: subzona clau 11, PEPCHA
Referència cadastral número 1786580EE7218N0001PK
Ús: Habitatge. Edifici protegit. Edifici 81 – Illa 17865
Superfícies:
Pl. Soterrani: 26,84 m², Pl. Baixa: 63,23 m², Pl. 1ª: 63,23 m², Pl. Sotacoberta: 30,54 m²,
Total: 183,84 m².
Superfície del pati: 44,97 m², superfície de l’actuació: 157,23 m². Superfície de piscina: 8,08 m²
El pressupost del projecte presentat és de 141115,8 euros.
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La promotora és M.G.H. (Nif núm. 36****06-X), l’arquitecte és PARADIS MEDINA, OSCAR,
l’arquitecte tècnic és i el contractista és OBRES DAGA, SL.
CONDICIONADA al compliment del següent:
1. Complir les prescripcions establertes a la Resolució del Conseller executiu del Departament de
Cultura i Educació (Patrimoni Històric) núm. 2017/57 del CIMe de data 9 de maig de 2017, que són
les següents:
«1 – Un arqueòleg/a, a compte del promotor, farà els sondejos i el control arqueològics preventius
amb
la
preceptiva autorització d’acord amb l’establert al Decret 14/2011 que aprova el Reglament
d’intervencions
arqueològiques.
2 – S’avisarà al Servei de Patrimoni Històric del CIM del començament de les obres per poder fer
les oportunes inspeccions. En tot cas, l’arqueòleg/a, responsable del seguiment avisarà al Servei
de patrimoni del CIM de l’inici del seu treball.
3 – En el cas que apareguessin restes arqueològiques in situ que recomanessin realitzar una
excavació arqueològica, s'adoptaran les mesures per permetre desenvolupar els treballs, a
compte del promotor, i amb l’autorització del Departament de Cultura del CIM.
4 – Les restes mobles aparegudes s’hauran de dipositar en el Museu Municipal de Ciutadella des
Bastió de Sa Font.
5 - Finalitzats els treballs el promotor lliurarà al Departament de Cultura del CIM, la memòria
elaborada i signada per l’arqueòleg/a responsable de les intervencions arqueològiques.
L’arqueòloga Sílvia Villalonga García serà l’encarregada de realitzar el control arqueològic i la
realització
d'un sondeig en l’execució de l’obra.”
2. El començament de l'obra requerirà, en tot cas, comunicació al municipi amb almenys deu dies
d'antelació (article 139.5 de la LOUS).
3. 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).
4. 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).
5. Complir amb l’ordenança municipal de protecció relativa a renous i vibracions.
6. 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.
7. Complir amb el Reglament d’abastiment d’aigua potable de l’Ajuntament de Ciutadella.
8. 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.
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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 141115,8 x 3’2% …….……. 4515,70€
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del
Municipi.
4 Pròrroga de llicència d'obres amb projecte d'enderroc d'edifici aïllat a urb. Cala en Blanes,
davallada, carrer de sa, 4, núm. 1 (promotor/a Gerso, SL, tècnic redactor/a Soler Tarragona,
Cristina i contractista Construcciones Pons y Martin, SC). (exp. 6190/2017).-Es dóna compte
d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del Municipi de dia 24/09/2017, que
literalment copiada, diu:
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern, en data 23.12.2015, es va concedir llicència
d’obres a l’entitat GERSO, S.L., d’acord amb el projecte bàsic i d’execució redactat per les
arquitectes Cristina Genís i Fitó, i Cristina Soler Tarragona, visat pel COAIB en data 17.10.2014,
núm. 2/0190, per realitzar les obres d’enderroc d’un edifici aïllat, ubicat al carrer Sa Davallada, 4,
1 de Cala’n Blanes.
Atès que la notificació de l’acord de la Junta de Govern es va realitzar en data 05.02.2016, i la
duració de la llicència és de 18 mesos (art. 31.1 PGOU), pel que el termini de la llicència va
finalitzar dia 5 d’agost de 2017.
Atès que en data13 de juny de 2017 (RE 9925), Mar Rovira Arque ha sol·licitat en representació
de GERSO, S.L. una pròrroga de la llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic, adjuntant la
següent documentació:
• Escrit d’autorització a favor de Mar Rovira Arque, signada per Joan Soler Trillo.
• Justificació de la legitimitat de Joan Soler Trillo, aportant l’escriptura pública de
«Adaptación de Sociedad, Cese y Reelección de Cargo», de dia 12 de febrer de 1998,
autoritzada per Gabriel Suau Rosselló, Notari de Barcelona, on es formalitza la reelecció,
com a administrador únic de la societat GERSO, S.L. al Sr. Juan Soler Trillo.
• DNI del Sr. Juan Soler Trillo.
• Fotografies actuals de l’immoble a enderrocar, on s’aprecia l’enderroc parcial efectuat.
Atesos els fonaments jurídics obrants a l’informe jurídic emès al respecte en data 22 de setembre de
2017, següents:
“II.- FONAMENTS JURÍDICS:
1. D’acord amb el previst a l’article 31.2 de les Normes Urbanístiques del PGOU, la caducitat de la
llicència es produeix pel transcurs del termini sense haver acabat les obres, tot i que l’apartat 3er
del citat article prescriu que la caducitat ha de ser declarada expressament per l’Ajuntament.
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2. Per altra banda, l’article 32 del PGOU preveu que les pròrrogues dels terminis d’una llicència
hauran de ser sol·licitades pel titular de la llicència abans d’un i cinc mesos de l’esgotament dels
terminis per al començament i acabament de les obres, respectivament. S’entendran concedides
en nous terminis de dos i sis mesos segons es tracti del començament o finalització de les obres,
una vegada transcorreguts dos mesos des de la presentació de la sol·licitud sense resolució
expressa.
3. Així mateix, l’article 31.1 del PGOU de Ciutadella, disposa que totes les llicències han de
preveure un termini per començar les obres i un altre per a acabar-les. Si circumstàncies
excepcionals no justifiquen l’establiment d’altres terminis, el de començar les obres serà de sis
mesos i de divuit mesos per acabar-les. Ambdós terminis es computaran des de la data de
notificació de l’atorgament de la llicència.
4. L’article 32.3 del PGOU permet concedir una pròrroga de 6 mesos per acabar les obres si s’ha
realitzat la cobertura d’aigües i el tancament de façanes. En el present cas, al tractar-se d’un
enderroc aquest requisit és d’impossible compliment. El que sí s’ha acreditat mitjançant les
fotografies aportades és que l’enderroc s’ha iniciat.
5. L'article 142 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, regula l'eficàcia temporal
i la caducitat de la llicència urbanística, sent de destacar que les persones titulars tenen dret a
obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini d'acabament de les obres, i
l'obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten de forma
justificada i, en tot cas, abans d'exhaurir-se els terminis establerts.
6. L’article 30.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions públiques, disposa que si el termini d’una tramitació es fixa en mesos o anys, es
computaran a partir del dia següent a aquell en que tengui lloc la notificació.
7. Atès que al present cas la notificació de l’acord de la Junta de Govern es va realitzar en data
05.02.2016, i la duració de la llicència és de 18 mesos (art. 31.1 PGOU), pel que el termini de la
llicència va finalitzar dia 5 d’agost de 2017, i un cop prorrogada serà fins a 05.02.2018.
8. Atès i vist que els preceptes sobre suspensió i caducitat de les llicències tenen com a finalitat
última evitar la discordança entre legalitat i realitat urbanístiques (STS 17-11-97, RJ 9430).
9. Vist que el Tribunal Suprem en sentència de 27 de maig de 1.983 (RJ Ar. 3444) estableix el
criteri de la flexibilitat i raonabilitat en el còmput del termini de les pròrrogues.”
PROPÒS:
1r.- Concedir la PRÒRROGA DE LLICÈNCIA D'OBRES AMB PROJECTE D'ENDERROC D'EDIFICI
AÏLLAT a Urb. Cala en Blanes, DAVALLADA, carrer de sa, 4, NÚM. 1, (visat del projecte núm.
2/0190 de dia 17/10/2014), per un període de SIS MESOS. En concret, el dia en què finalitzarà
la pròrroga concedida és el 5 de febrer de 2018.
CONDICIONADA al compliment del projecte que va obtenir llicència i de totes les condicions fetes
constar en l’acord de la Junta de Govern de dia 23 de desembre de 2015.
Advertint que transcorregut dit període s'incoarà per part de l'Ajuntament el preceptiu
expedient de caducitat, segons l'art. 31 del 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).
No procedint per tant, cap renovació de llicència.
El promotor és GERSO, SL (nif núm. B08****05), l’arquitecte és SOLER TARRAGONA,
CRISTINA, l’arquitecte tècnic és i el contractista és CONSTRUCCIONES PONS Y MARTIN,
SC
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2n.- Aprovar les corresponents liquidacions:
- Taxa per expedició de documents ……………..….. 27,89 €
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del
Municipi.
5 Relació de factures 21/2017 de crèdit reconegut (exp. 9345/2017).-Es dóna compte d’una
proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió Tributària de dia 21/09/2017, que
literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació relació de factures núm. 21/2017.
INFORME: Vista la relació de factures núm. 21/2017 per un import brut de 9.118,60 € (import
líquid de 10.968,39 €).
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.
6 Relació de factures 38/2017 (exp. 9346/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor
delegat del Servei d’Hisenda i Gestió Tributària de dia 22/09/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació relació de factures núm. 38/2017.
INFORME: Vista la relació de factures núm. 38/2017 per un import brut de 147.198,05 € (import
líquid de 155.085,54 €).
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.
7 Relació de factures 39/2017 (exp. 9349/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor
delegat del Servei d’Hisenda i Gestió Tributària de dia /07/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació relació de factures núm. 39/2017.
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INFORME: Vista la relació de factures núm. 39/2017 per un import brut de 100.564,50 € (import
líquid de 109.848,66 €).
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
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 Declaració desert licitació per a la contractació del subministrament d'elements de
senyalització viària de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca (exp. 1776/2017). -Es dóna
compte d’una proposta de l’Alcaldessa de dia 22/09/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT D'ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ
VIÀRIA PER AL TERME MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA,
PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, TRAMITACIÓ URGENT, OFERTA MÉS
AVANTATJOSA I DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ I ELEMENTS DE NEGOCIACIÓ
TRÀMIT: DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE
Atès que en data 23/08/2017, la Junta de Govern local va acordar aprovar l’expedient de
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària, oferta més
avantatjosa i diversos criteris d'adjudicació i elements de negociació, per al subministrament
d'elements de senyalització viària per al terme municipal de l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca, i convocar-ne la licitació.
Atès que en data 29/08/2017, es va publicar en el perfil del contractant de la seu electrònica
municipal i en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament l’anunci de la licitació esmentada, finalitzant el
termini per a la presentació de proposicions en data 09/09/2017.
Atès que en data 29/08/2017, mitjançant notificació telemàtica, es va convidar a les següents
empreses perquè presentessin oferta en cas d'estar interessats en concórrer en la present
licitació:
- Tràfic i serveis, serveis vials del Vallès S.L. (B62****75).
- Syemo, señalización y movilidad S.L. (B12****74)
- Chaper SL, productes comunical (B17****18)
- Industrias Saludes S.A. (A46****45)
Atès que en el termini de presentació de proposicions no s'ha presentat cap oferta, segons
certificat de secretaria de data 21/09/2017.
Vist el decret d'alcaldia núm. 000161 de 2015 de delegació de competències a la Junta de Govern
local.
Per tot això, examinada la documentació que obra en el present expedient i fent ús de les
facultats que m'han estat 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
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Contractes del Sector Públic i d'acord amb la resolució d'alcaldia núm. 000161 de 2015, a la Junta
de govern local PROPÒS:
PRIMER. Declarar desert el procediment d'adjudicació del contracte de subministrament
d'elements de senyalització viària de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.
SEGON. Publicar el present acord en el perfil del contractant de la seu electrònica municipal.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de l’Alcaldessa.
9 Ratificació de l’acte de suspensió de l’inici de les obres de millora del carrer Mallorca (2a
fase), fins el 02/10/2017 per no interferir la temporada turística. (exp. 1965/2017). -Es dóna
compte d’una proposta de l’Alcaldessa de dia 25/09/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: SUSPENSIÓ DE L'INICI DE LES OBRES DE MILLORA DEL CARRER
MALLORCA (2A FASE), ENTRE ELS CARRERS BISBE COMES I PLAÇA DES PINS, DEL
TERME MUNICIPAL DE CIUTADELLA DE MENORCA ADJUDICADES A L'EMPRESA
CONSTRUCCIONES OLIVES, SL.
Atès que en data 21.06.2017, la Junta de govern local va acordar adjudicar a l'empresa
«CONSTRUCCIONS OLIVES, SL» (B07****76) el contracte d'obres de millora del carrer Mallorca
-2a Fase-(entre c/Bisbe Comes i plaça Des Pins) del terme municipal de Ciutadella de Menorca,
per un import de 260.271 € (iva inclosa).
Atès que en data 3.08.2017 l'ajuntament de Ciutadella de Menorca i l'empresa adjudicatària
CONSTRUCCIONS OLIVES, SL, van procedir a la formalització del contracte d'obres per a
l'execució de les obres previstes en el projecte de millora del carrer Mallorca, 2 a Fase, en quina
clàusula tercera es va regular el següent:
«El termini màxim d'execució del contracte és de 4 mesos, comptats des de l'endemà del
dia que es signi l'acta de comprovació del replanteig de les obres, si en aquesta
s'autoritza l'inici de les obres segons s'estableix en l'article 139.2 RGLCAP, o des de la
data d'autorització de l'inici de les obres (article 139.4 RGLCAP)».
Atès que tenint en compte la data de formalització del contracte, les obres s'haurien d'iniciar el dia
4.09.2017.
Atès que en data 1.09.2017, reunits el regidor delegat, els directors de l'obra i el representant de
l'empresa contractista, van aixecar acta de suspensió de l'inici de les obres consignant el següent
motiu: «(...) amb la finalitat de no interferir la temporada turística, es suspèn l'inici de l'obra i es
posposa al dia 2 d'octubre de 2017(...)».
Vist l'article 229 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, l'execució del contracte d'obres començarà amb
l'acta de comprovació del replanteig, dins del termini que es consigni en el contracte que no podrà
ser superior a 1 mes des de la data de la seva formalització, excepte casos excepcionals
justificats.
Vist l'article 140 del Reglament General de la Llei de Contracte de les Administracions Públiques,
que determina que l'acta de comprovació del replanteig reflectirà la conformitat o disconformitat
del mateix respecte dels documents contractuals del projecte, amb especial i expressa referència
a les característiques geomètriques de l'obra, a l'autorització per a l'ocupació dels terrenys
necessaris i a qualsevol punt que pugui afectar al compliment del contracte. A la vista dels seus
resultats es procedirà en els termes previstos en l'article anterior. En cas de què el contractista,
sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte, hagués fet altres observacions que puguin
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afectar a l'execució de l'obra, la direcció considerades tals observacions, decidirà iniciar o
suspendre el començament de les obres, justificant-ho en la pròpia acta. Un exemplar de l'acta es
remetrà a l'òrgan de contractació, una altra al contractista i una tercera a la direcció.
Vist l'article 39.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les
administracions públiques, excepcionalment, es pot atorgar eficàcia retroactiva als actes quan es
dictin en substitució d'actes anul·lats, així com quan produeixin efectes favorables a l'interessat,
sempre que els supòsits de fet necessaris existissin ja en la data a què es retrotregui l'eficàcia de
l'acte i aquesta no lesioni drets o interessos legítims d'altres persones.
Vist el decret d'alcaldia núm. 000161 de 2015 i el decret d'alcaldia núm. 000137 de 2015 de
delegació de competències a la Junta de Govern local.
Per tot això, fent ús de les facultats que m'han estat conferides i a l'empara de la DA2 del RDL
3/2011, de 14 de novembre, a la Junta de govern local, PROPÒS:
PRIMER. Suspendre l'inici de les obres del contracte d'obres de millora del carrer Mallorca -2 a
Fase-, entre c/Bisbe Comes i plaça Des Pins, del terme municipal de Ciutadella de Menorca fins el
dia 2 d'octubre de 2017, pel motiu de no interferir la temporada turística d'acord amb l'acta de
suspensió formalitzada per la direcció d'obra, l'empresa contractista i representat municipal, amb
efectes de dia 1 de setembre de 2017.
SEGON. Notificar-ho a l'empresa «CONSTRUCCIONS OLIVES, SL» (B07****76).
TERCER. Comunicar-ho a la direcció de l'obra, Srs. Joan Moll i Antoni Pons.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de l’Alcaldessa.
10 Ratificació de la resolució de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana núm. 002095 del
2017 relativa al requeriment de documentació previ a l'adjudicació del contracte del servei
de direcció, docència i gestió de l'escola municipal de música i arts escèniques i banda
municipal de música de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca (exp. 3332/2017).-Es dóna
compte d’una proposta de l’Alcaldessa de dia 22/09/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Ratificació del contingut de la resolució de l'àrea d'organització i seguretat
ciutadana núm. 002095 de 2017, de requeriment de documentació previ a l'adjudicació del
contracte del servei de direcció, docència i gestió de l'escola municipal de música i arts
escèniques i banda municipal de música de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per
procediment obert, tramitació ordinària, oferta més avantatjosa, diversos criteris
d'adjudicació.
Atès que mitjançant Decret de l'àrea d'organització i Seguretat Ciutadana núm. 001726 de 2017
es va resoldre iniciar l'expedient de contractació del servei de direcció, docència i gestió de
l'escola municipal de música i arts escèniques i banda municipal de música de l'Ajuntament de
Ciutadella, a licitar mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, oferta més avantatjosa,
diversos criteris d'adjudicació.
Atès que en data 09/08/2017, la Junta de Govern va acordar aprovar l’expedient de contractació,
disposar l'obertura del procediment d'adjudicació del contracte del servei de direcció, docència i
gestió de l'escola de municipal de música i arts escèniques i banda municipal de música de
l'Ajuntament de Ciutadella, que inclou el corresponent plec de clàusules administratives
particulars i tècniques.
Vist el contingut de les actes de les Meses de contractació, i vista la documentació obrant a
l'expedient i atesa la normativa d'aplicació.
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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.
Atesa la concurrència de causa d'urgència, en data 21/09/2017, per alcaldia es va adoptar la
resolució núm. 002095 de 2017, quin contingut literal és el següent:
«ASSUMPTE: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DIRECCIÓ, DOCÈNCIA I GESTIÓ DE
L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES I BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA
DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA
TRÀMIT: REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ PREVI A L'ADJUDICACIÓ
Atès que mitjançant Decret de l'àrea d'organització i Seguretat Ciutadana núm. 001726 de 2017
es va resoldre iniciar l'expedient de contractació del servei de direcció, docència i gestió de
l'escola municipal de música i arts escèniques i banda municipal de música de l'Ajuntament de
Ciutadella, a licitar mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, oferta més avantatjosa,
diversos criteris d'adjudicació.
Atès que en data 09/08/2017, la Junta de Govern va acordar aprovar l’expedient de contractació,
disposar l'obertura del procediment d'adjudicació del contracte del servei de direcció, docència i
gestió de l'escola de municipal de música i arts escèniques i banda municipal de música de
l'Ajuntament de Ciutadella, que inclou el corresponent plec de clàusules administratives
particulars i tècniques, i exposar al públic el plec de clàusules administratives particulars durant el
termini de 10 dies naturals, de conformitat amb l’article 188 de la LMRL, als efectes de
presentació d’observacions i reclamacions, i alhora, va establir el termini de presentació de
proposicions en 15 dies naturals.
Atès que en data 22/08/2017 es va publicar al BOIB núm. 103 l'anunci de licitació, obrint-se un
termini per a la presentació d'ofertes de 15 dies naturals, que va finalitzar en data 06/09/2017, i
durant el qual es va presentar la següent plica:
•

Registre d'entrada núm. 14705 de data 06/09/2017 presentat per part de AGRUPACIÓ
MUSICAL DE CIUTADELLA (CIF G07269640)

Atès que mitjançant Decret de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana núm. 001965 de 2017 es
va resoldre determinar la composició de la Mesa de Contractació per a l'adjudicació del referit
contracte.
Atès que en data 05/09/2017 la presidenta de la mesa convoca als membres de la mesa de
contractació pel dia 11/09/2017 per a l'obertura, en acte intern, dels «Sobres A» i, en cas de no
haver-hi deficiències, en acte públic, l'obertura dels «Sobres B».
Atès que en data 11/09/2017 a les 8.30 hores, a la sala de juntes, i en acte privat, es constitueix la
mesa de contractació per a la valoració de la documentació del sobre A (documentació
administrativa), i un cop revisada la documentació, els membres de la mesa acorden declarar
admesa la proposició presentada.
Atès que en data 11/09/2017 a les 8.40 hores, a la sala de juntes, i en acte públic, es reuneixen
els membres de la mesa de contractació i procedeixen a l'obertura del sobre B (projecte
pedagògic i projecte de treball», i acorden lliurar la documentació presentada al director de l'àrea
de cultura per tal que emeti informe-valoració tècnica.
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Atès que en data 13/09/2017 a les 09.00 hores, a la sala de juntes, en acte intern, es reuneixen
els membres de la mesa i acorden aprovar l'informe-valoració tècnica del «projecte pedagògic i
projecte de treball» emès pel director de cultura i, en conseqüència, acorden atorgar a dita
documentació presentada per AGRUPACIÓ MUSICAL CIUTADELLA la puntuació final de 25
punts.
Atès que en data 13/09/2017 a les 09.20 hores, a la sala de juntes, en acte públic, es reuneixen
els membres de la mesa per procedir a l'obertura del sobre C (oferta econòmica) i, atès que
l'oferta econòmica de l'AGRUPACIÓ MUSICAL DE CIUTADELLA és l'única que s'ha presentat, se
li atorga a la mateixa un total de 60 punts. Els membres de la mesa acorden classificar per ordre
decreixent la proposició presentada, no declarada desproporcionada o anormal, en el següent
ordre:
Entitat

Puntuació projecte
pedagògic i de treball

Puntuació oferta
econòmica

Puntuació
total

1. Agrupació Musical
Ciutadella

25 punts

60 punts

85 punts

Així mateix, acorden per unanimitat, elevar i proposar a l'òrgan de contractació com oferta
econòmicament més avantatjosa la presentada per l'entitat AGRUPACIÓ MUSICAL CIUTADELLA
i a la que prèviament a l'adjudicació haurà de requerir per tal que en un termini de 10 dies hàbils,
a comptar des del següent a aquella en què hagi rebut el requeriment, presenti telemàticament la
següent documentació:
•
•

•

•
•

Documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la seguretat social.
Document de pròrroga o renovació de la pòlissa d'assegurança per riscos professionals
signada pel contractista i l'asseguradora (en cas de presentar-se com a solvència
econòmica), d'acord amb la clàusula 2.5.5 del Plec.
Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva determinada en la clàusula 4
que sigui procedent. Els certificats corresponents poden ser emesos per mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics.
Documentació justificativa del compliment de les condicions per contractar relacionada en
la clàusula núm. 3.3.3 dels Plecs.
Document justificatiu d'haver abonat el cost de les despeses de l'anunci de licitació.

Vist el contingut de les actes de les Meses de contractació, i vista la documentació obrant a
l'expedient i atesa la normativa d'aplicació.
Vist l'article 151.2 del TRLCSP que determina un termini de 10 dies hàbils, comptadors des de
l'endemà de la recepció de la notificació de l'adjudicació, perquè els licitadors que hagin presentat
l'oferta econòmicament més avantatjosa, presentin diversa documentació a l'Ajuntament, que en el
present cas és la documentació relacionada en la clàusula 3.6 del PCAP.
Atès que el vigent contracte de servei d'escola de música finalitzarà el proper dia 01/10/20017, és
pel que és considera urgent l'adopció i notificació de l'acord de requeriment de documentació de
l'article 151.2 del TRLCSP.
Vist l'acord tercer del decret d'alcaldia núm. 161 de 2015 de delegació de competències, en el
que disposa que l'alcaldia es reserva l'exercici de les atribucions delegades, sense acte exprés de
revocació de les mateixes, en aquells casos en què s'estimi urgents per la pròpia Alcaldia.
Per tot això, fent ús de les facultats que m'han estat 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
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Refós de la Llei de contractes del Sector Públic, RESOLC:
PRIMER. Classificar la proposició presentada d'acord amb la puntuació total obtinguda i amb l'ordre
decreixent següent:
Licitador

Oferta (sense IVA)

AGRUPACIÓ MUSICAL CIUTADELLA

816.335 €

Puntuació
85 punts

SEGON. Requerir a «AGRUPACIÓ MUSICAL CIUTADELLA» (G07****40) per què en el termini de
10 dies hàbils presentin la següent documentació:
•
•

•

•
•

Documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la seguretat social.
Document de pròrroga o renovació de la pòlissa d'assegurança per riscos professionals
signada pel contractista i l'asseguradora (en cas de presentar-se com a solvència
econòmica), d'acord amb la clàusula 2.5.5 del Plec.
Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva determinada en la clàusula 4
que sigui procedent. Els certificats corresponents poden ser emesos per mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics.
Documentació justificativa del compliment de les condicions per contractar relacionada en
la clàusula núm. 3.3.3 dels Plecs.
Document justificatiu d'haver abonat el cost de les despeses de l'anunci de licitació.

TERCER. Comunicar a l'empresa «AGRUPACIÓ MUSICAL CIUTADELLA» que de no
complimentar-se adequadament aquest requeriment en el termini assenyalat a l'efecte, s'entendrà
que el licitador ha retirat la seva oferta amb els efectes assenyalats a l'article 151.2 del TRLCSP.
QUART. Notificar-ho a l'empresa «AGRUPACIÓ MUSICAL CIUTADELLA».
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 de 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. 002095 de 2017 i que va ser adoptada per alcaldia en data 21/09/2017.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de l’Alcaldessa.
11 Devolució de la fiança a ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA corresponent al contracte
d'obres del projecte de millora de l'accés a Cala Blanca (exp. 7996/2015).-Es dóna compte d’una
proposta de l’Alcaldessa de dia 21/09/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: CONTRACTE DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE DE MILLORA
D'ACCÉS A LA URBANITZACIÓ CALA BLANCA
TRÀMIT: DEVOLUCIÓ FIANÇA A L'ADJUDICATARI
Vist l'informe emès per l'enginyer municipal Joan Moll Serra en data 18/09/2017, que copiat
literalment diu:
«Atès que ha transcorregut el termini de garantia establert en el contracte.
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Atès lo especificat a l'art. 235.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, text refós de
la Llei de contractes.
Artículo 235. Recepción y plazo de garantia.
3. El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares
atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos
especiales.
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de
las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el artículo siguiente, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la
liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse
en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el
cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna
por ampliación del plazo de garantía.
Atès que les obres es troben en bon estat, procedeix la devolució o cancel·lació de la garantia al
contractista ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA.
Millora accés Cala Blanca
Garantia import: 21.126,95 €»
Per tot l'anterior,
PROPÒS:
PRIMER.- Retornar al contractista ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA la fiança
dipositada en aquest Ajuntament, pel contracte d'obres del projecte millora d'accés a la
urbanització Cala Blanca, per un import de 21.126,95 €.
SEGON.- Notificar la resolució a l'interessat i a la Tresoreria Municipal.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de l’Alcaldessa.
12 Contractació de les obres del projecte "Reforma xarxa de clavegueram, aigües pluvials i
aigua potable carrer del Roser i Beat Ramón Llull (1a fase)", del terme municipal de
Ciutadella de Menorca (exp. 8388/2017).-Es dóna compte d’una proposta de l’Alcaldessa de dia
18/07/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL
PROJECTE «REFORMA XARXA DE CLAVEGUERAM, AIGÜES PLUVIALS I AIGUA POTABLE
CARRER DEL ROSER I BEAT RAMÓN LLULL (1 A FASE)», DEL TERME MUNICIPAL DE
CIUTADELLA DE MENORCA, PER PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ URGENT; OFERTA
ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, ÚNIC CRITERI D'ADJUDICACIÓ, EL PREU MÉS
BAIX.
Atès que en data maig de 2016, es redacta el Projecte «Reforma xarxa de clavegueram, aigües
pluvials i aigua potable carrer del Roser i Beat Ramón Llull (1 a Fase)» del terme municipal de
Ciutadella de Menorca, per l'enginyer municipal de camins, canals i ports, Sr. Joan Moll Serra, i
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per l'enginyer tècnic municipal d'obra pública, Sr. Toni Pons Rotger subscrit per ells en data
30.03.2017.
Atès que la memòria del projecte justifica la necessitat de portar a terme les actuacions
projectades, en el sentit que segueix: «(...) Actualment la xarxa de clavegueram del carrer del
Roser i Beat Ramon Llull es troba en molt mal estat atès que està construïda amb tuberia de
formigó vibrat, pel que vàries vegades al llar de l'últim any s'han produït embossos generals que
han provocat molèsties importants que han provocat molèsties importants als veïns, tant del
carrer del Roser, com de Ses Voltes, Santíssim, etc. La xarxa d'aigua potable que està instal·lada
dins la mateixa rasa de clavegueram és antiga i requereix la seva substitució. La xarxa d'aigües
pluvials és molt superficial i està construïda amb diàmetres inferiors als recomanats per recollir
l'escorrentia del carrer. L'objecte del projecte és la reforma de les xarxes de clavegueram, aigües
pluvials i aigua potable del carrer del Roser i una part del carrer Beat Ramón Llull (...)».
Atès que les obres de la primera fase del projecte i que es contracten mitjançant el present
expedient, només afectaran al carrer del Roser del Terme municipal de Ciutadella de Menorca.
Atès que en data 15.05.2017, el Ple del Consell Insular de Menorca va acordar aprovar el Pla
Insular de Cooperació 2017 que inclou dit projecte d'obres (1 a fase) i amb una aportació
econòmica de 106.523,68 € per a l'ajuntament de Ciutadella de Menorca.
Atès que en data 14.06.2017, per resolució núm. 2017/76 del Conseller Executiu del Departament
de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca, es va resoldre autoritzar l'obra de reforma
de la xarxa de clavegueram, d'aigües pluvials, i d'aigua potable dels carrers del Roser i Beat
Ramón Llull de Ciutadella amb diverses prescripcions.
Atès que en data 9.08.2017, la Junta de Govern local va aprovar el projecte de reforma de la
xarxa de clavegueram, aigües pluvials i aigua potable del carrer del Roser i Beat Ramon Llull, de
data maig 2016, inclosa la 1a fase al PIC 2017, i en data 6.09.2017 va rectificar l'import per
contracta en la quantitat de 146.367,43 € Iva inclòs.
Atès que en data 23.08.2017, l'enginyer municipal de camins, canals i ports i l'enginyer tècnic
municipal d'obra pública emeten informe de necessitat sobre la contractació de les obres del
projecte aprovat de reforma de la xarxa de clavegueram, aigües pluvials i aigua potable del carrer
del Roser i Beat Ramon Llull (1a fase).
Atès que en data 23.08.2017, per l'enginyer municipal de camins, canals i ports i per l'enginyer
tècnic municipal d'obra pública s'ha aixecat acta prèvia de replanteig de la primera fase del
projecte, en la que es fa constar que: «(...) comprovada la realitat geomètrica de l'obra a executar
i la disponibilitat dels terrenys per a la normal realització, feim constar la conformitat i la viabilitat
del projecte(...)».
Atès que consta incorporat a l'expedient certificat de secretaria de disponibilitat dels terrenys en
els que s'han d'executar les obres.
Vist l'informe jurídic de data 21.09.2017 emès pel servei jurídic municipal sobre el procediment a
seguir i l'òrgan competent per a la contractació.
Vista la resolució de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana núm. 02102 de 2017, mitjançant la
qual es resol, entre altres qüestions, les següents:
«(...) PRIMER. Assumir el contingut de l'informe de necessitat per a la contractació de les obres
del Projecte «Reforma xarxa de clavegueram, aigües pluvials i aigua potable del carrer del Roser i
Beat Ramon Llull (1a Fase)» del terme municipal de Ciutadella de Menorca, emès en data
23.08.2017 per l'enginyer municipal de camins, canals i ports i l'enginyer tècnic municipal d'obra
pública.
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SEGON. Declarar urgent la tramitació de l'expedient de contractació de les obres del projecte
«Reforma xarxa de clavegueram, aigües pluvials i aigua potable del carrer del Roser i Beat
Ramon Llull (1a Fase)» del terme municipal de Ciutadella de Menorca per motius d'interès general
motivats en el cos de la present resolució i en l'informe jurídic de data 21.09.2017, a l'empara de
l'article 112 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, amb la conseqüent reducció a la meitat dels terminis
relatius a la licitació, adjudicació i formalització del contracte i d'inici de les obres.
TERCER. Iniciar l'expedient per a la contractació de les obres del Projecte «Reforma xarxa de
clavegueram, aigües pluvials i aigua potable del carrer del Roser i Beat Ramon Llull (1 a Fase)»
del terme municipal de Ciutadella de Menorca.
QUART. (...)»
Atès que els motius exposats en l'anterior resolució per a declarar d'urgència del present
expedient de contractació, han estat els següents:
«(...) a data 30.10.2017 han d'estar contractades les obres del projecte «Reforma xarxa de
clavegueram, aigües pluvials i aigua potable del carrer del Roser i Beat Ramon Llull (1 a Fase)»,
essent condició necessària per a l'abonament de la subvenció segons les bases que regeixen la
convocatòria del PIC 2017 del Consell Insular de Menorca. L'incompliment de dit termini comporta
la pèrdua del crèdit de què disposa aquest ajuntament per a finançar les obres en perjudici de
l'interès general que es concreta en el veïnat de la zona que haurà de seguir suportant les
molèsties que provoquen els embussos de les canonades pel seu mal estat.
Atès que els expedients declarats urgents seran de tramitació preferent pels diferents òrgans que
intervinguin en la tramitació de l'expedient i es veuran reduïts a la meitat els terminis relatius a la
licitació, adjudicació i formalització del contracte, així com el d'inici de les obres.
En conseqüència, atès que per a la formulació de les ofertes es proporciona als licitadors el
pressupost (Fase 1) en preus unitaris i descompostos i documents de justificació de preus,
facilitant-los la seva preparació i de conformitat amb l'article 112 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 amb
el fonament de dret cinquè de l'informe jurídic emès en data 21.09.2017, és pel que es considera
necessari declarar d'urgència la tramitació de l'expedient de contractació de les obres del projecte
«Reforma xarxa de clavegueram, aigües pluvials i aigua potable del carrer del Roser i Beat
Ramon Llull (1a Fase)» del terme municipal de Ciutadella de Menorca. (...)»
Vista la proposta del plec de clàusules administratives particulars que han de regir la licitació per a
la contractació de les obres del projecte «reforma de la xarxa de clavegueram, d'aigües pluvials, i
d'aigua potable dels carrers del Roser i Beat Ramón Llull (1 a fase), del terme municipal de
Ciutadella de Menorca, subscrita pel servei jurídic municipal i que compta amb la conformitat de la
secretaria de la Corporació.
Atès que ha estat incorporat a l'expedient document de retenció de crèdit per import de
106.523,68 € i amb càrrec a la partida núm.161.619.00 del vigent pressupost municipal per a
l'exercici 2017, amb el número d'operació 220170020417.
Vist l'informe d'intervenció favorable a l'autorització de la despesa, emès en data 26.09.2017 i en
quina part bastant diu:
“(…) - Que en el pressupost de l’exercici 2017existeix consignació adequada i suficient en la
partida 161.619.00per tal de fer front a l’autorització proposada (RC: 220170020417).
- Que la competència per a l’autorització de la despesa correspon, de conformitat amb la
legislació vigent i les resolucions d'Alcaldia núm. 137 i 161 de 2015 així com amb les bases
d’Execució del vigent pressupost, a la Junta de Govern (...)».
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Vist l'informe jurídic emès en data 27.09.2017 pels serveis jurídics municipals que compta amb la
conformitat de secretaria i amb la conformitat amb fiscalització prèvia favorable d'intervenció.
Atès que donades les característiques de les obres i els motius d'urgència manifestats, es
considera que el procediment més adequat per a la contractació és el procediment obert,
tramitació urgent, oferta econòmicament més avantatjosa, únic criteri d'adjudicació, el preu.
Vist l'article 109, 110, 112 i 138 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.
Vist el decret d'alcaldia núm. 000161 de 2015 de delegació de competències en la Junta de
govern local.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb la Disposició Addicional
Segona del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic, a la Junta de govern local, PROPÒS:
PRIMER. Declarar urgent la tramitació de l'expedient de contractació de les obres del projecte
«Reforma xarxa de clavegueram, aigües pluvials i aigua potable del carrer del Roser i Beat
Ramon Llull (1a Fase)» del terme municipal de Ciutadella de Menorca per motius d'interès general
motivats en l'informe jurídic de data 21.09.2017 i en la resolució de l'àrea d'organització i
seguretat ciutadana núm. 02102 de 2017, a l'empara de l'article 112 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, amb la consegüent reducció a la meitat dels terminis relatius a la licitació, adjudicació i
formalització del contracte i d'inici de les obres.
SEGON. Aprovar l’expedient de contractació de les obres previstes en el projecte «Reforma xarxa
de clavegueram, aigües pluvials i aigua potable del carrer del Roser i Beat Ramon Llull (1 a Fase)»
del terme municipal de Ciutadella de Menorca, redactat per l'enginyer municipal de camins, canals
i ports, Sr. Joan Moll Serra i per l'enginyer tècnic municipal d'obra pública, Sr. Toni Pons Rotger,
mitjançant procediment obert, tramitació urgent, oferta econòmicament més avantatjosa, únic
criteri d'adjudicació, el preu més baix, per ser necessàries de conformitat amb la resolució de
l'àrea d'organització i seguretat ciutadana núm. 02102 de 2017 i alhora, convocar-ne la licitació.
TERCER. Autoritzar la despesa, que per a aquest Ajuntament representa la contractació
referenciada, per import de 106.523,68 € i amb càrrec a la partida pressupostaria núm.
161.619.00 del vigent pressupost municipal per a l'exercici 2017, amb el número d'operació
220170020417.
QUART. Aprovar el Plec de Clàusules administratives Particulars que ha de regir la contractació
de les obres previstes en el projecte «Reforma xarxa de clavegueram, aigües pluvials i aigua
potable del carrer del Roser i Beat Ramon Llull (1 a Fase)» del terme municipal de Ciutadella de
Menorca de data maig 2016, mitjançant procediment obert, tramitació urgent, oferta
econòmicament més avantatjosa, únic criteri d'adjudicació, el preu més baix, i que consta com
Annex 1.
CINQUÈ. Publicar l'anunci de licitació en el BOIB, en el perfil de contractant de la seu electrònica
municipal, i en el portal de transparència, per tal que durant el termini de tretze (13) dies naturals
comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears es puguin presentar les proposicions que s'estimin pertinents.
Simultàniament, i durant els primers deu (10) dies naturals, s'exposaran al públic els plecs per a
possibles al·legacions. En cas que se'n presentin, l'alcaldessa suspendrà la licitació i el termini de
presentació de proposicions fins que aquelles es resolguin. Els plecs de clàusules administratives
particulars i el projecte d'obra s'exposaran al públic en el perfil de contractant i al tauler d'anuncis
de l'Ajuntament.
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SISÈ. Designar directors facultatius i d'execució de les obres a l'enginyer municipal de camins,
canals i ports, Sr. Joan Moll Serra, i a l'enginyer tècnic municipal d'obra pública, Sr. Toni Pons
Rotger, i comunicar-lis la designació.
SETÈ.- Designar com a responsable del control arqueològic i sondejos de les obres a la arqueòloga,
sra. M. José León Moll, comunicar-li la designació i donar-li trasllat de còpia de la resolució núm.
2017/76 del Conseller Executiu del Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de
Menorca.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de l’Alcaldessa.
13 Proposta d’encarregar la redacció del projecte d'adequació de l’intercanviador d'autobusos
a la via Perimetral. (exp. 7907/2017). -Es dóna compte d’una proposta de l’Alcaldessa de dia
26/09/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: REDACCIÓ DEL PROJECTE
D'AUTOBUSOS A LA VIA PERIMETRAL

D'ADEQUACIÓ

DE

L'INTERCANVIADOR

Atesa la modificació del conveni de col·laboració entre el CIMe i l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca, en matèria de transport, i signat el dia 18 de novembre de 2014, per fer possible la
construcció de la nova estació d'autobusos de Ciutadella de Menorca, que va ser aprovada
mitjançant acord de Junta de Govern en sessió de 26 d'abril de 2017.
Atès que l'objecte d'aquesta modificació és dissenyar el marc de cooperació o col·laboració entre el
CIMe i l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per fer possible la construcció de la futura estació
d'autobusos de Ciutadella de Menorca, així com millorar les actuals infraestructures de transport i
dels espais destinats a aparcament de vehicles adjacents en aquestes, en tant, no s'hagin iniciat els
treballs de construcció de l'estació.
Atès que per finançar la millora de les infraestructures del transport públic regulat a Ciutadella de
Menorca, o les actuacions preparatòries encaminades a la construcció de la futura estació, el CIMe
aporta 120.000 euros, segons es detalla al conveni esmentat.
Atesa la necessitat de millorar i condicionar l'avinguda Josep Mascaró Passarius (via perimetral)
com a espai urbà destinat a la concentració dels autobusos de totes les línies de transport públic
regular, d'ús general, amb origen o destí a Ciutadella de Menorca, mentre no estigui aprovat amb
caràcter definitiu el futur intercanviador o estació d'autobusos de Ciutadella de Menorca; així també
algunes de les aturades de Ciutadella de Menorca.
Atesa la necessitat de redactar un projecte-memòria en el qual s'indiquin les actuacions que s'han
de dur a terme a l'avinguda J. Mascaró Passarius, i la previsió del seu cost; així com les necessitats
de millora d'algunes de les aturades de Ciutadella de Menorca.
Atès que en aquest projecte s'ha d'incloure el mobiliari adequat i necessari, com també les obres
d'infraestructures necessàries per adequar aquest espai urbà, i alguna aturada que necessiti
millores.
Atès que la necessitat de mobiliari són marquesines, banca, papereres, cartells informatius, millora
en la senyalització, etcètera, a l'avinguda Mascaró Passarius, i a la resta d'aturades.
Atès que les millores d'infraestructures són: desviar el carril bici a la zona central, eixamplar la
vorera del cementiri, fer la part de la vorera que falt des del cementiri cap a l'escoleta Roser Gener,
millorar aparcaments, millorar il·luminació, millorar les aturades principals de Ciutadella, etcètera.

27

WEB - ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 27.09.2017

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

Vist que el Sr. Josep Rotger, graduat en arquitectura, ha presentat com a treball de final de Grau un
estudi sobre l'estació d'autobusos i el seu entorn, i s'ha considerat adequat que per a la redacció del
projecte es procedeixi a la contractació dels seus serveis.
Atès que en data 04.08.17, mitjançant providència d'alcaldia, es va incoar expedient per tal de
sol·licitar el pressupost de redacció del projecte de l'estació d'autobusos al Sr. Josep Rotger.
Atès que en data 28.08.17, mitjançant registre d'entrada a l'Ajuntament número 14176, el Sr. Josep
Rotger va presentar el pressupost d'aquesta intervenció.
Atès que en data 08.09.17, es va emetre informe per part de l'enginyer municipal, on fa referència a
que el preu ofert és adequat.
Atès que en data 25.09.17, es va emetre informe d'autorització de despesa per part de l'interventora
municipal.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Encarregar la redacció del projecte d'adequació de l'intercanviador d'autobusos a la via perimetral al
Sr. Josep Rotger, per un import de 6.600 € (IVA inclós).
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de l’Alcaldessa.
14 Proposta d’adjudicació de les obres de «Millora del parc infantil de la plaça des Pins» PIC
2017, a l'empresa Savia Proyectos y Mantnimientos (exp. 4459/2017). -Es dóna compte d’una
proposta del regidor delegat del Servei de Manteniment i Millora de la Via pública de dia 22/09/2017,
que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: ADJUDICACIÓ OBRES DE MILLORA DEL PARC INFANTIL DE LA PLAÇA DELS
PINS
Atès que la Junta de Govern Municipal en data 09/08/2017 va aprovar el projecte d’obres de
«Millora del parc infantil de la plaça d’es Pins» redactat pels Serveis tècnics municipals el febrer de
2017, amb un pressupost d’execució per contracta de 14.124,39 € (IVA inclòs).
Atès que aquestes obres es troben incloses en el PIC 2017.
Atès que es va publicar un anunci per a la contractació de les obres al diari «Menorca», també es va
comunicar a l’Associació de Constructors de Balears per donar a conèixer la licitació de les obres
als seus associats que poguessin estar interessats i es va convidar a diverses empreses del sector.
Atès que el termini de presentació de les ofertes acabava el dia 15.09.2017, el dia 18.09.2017 es va
procedir a l’obertura de l’única oferta presentada per dur a terme les obres, resultant la següent:
RE 15.321 (data 15.09.17) SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS, S.L. Import (IVA incl.):
13.418,17 €
Vist l'informe emès al respecte per l'enginyer municipal i l'enginyer tècnic d'Obres Públiques en data
21.09.17
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Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER.- Adjudicar les obres de «Millora del parc infantil de la plaça d’es Pins» a l’empresa SAVIA
PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS, S.L. (CIF B-57****14), per un import total de 13.418,17 € (IVA
inclòs) per ser la única oferta presentada i per considerar-la ajustada a les necessitats de
l’Ajuntament.
SEGON.- Notificar el present acord al Consell Insular de Menorca
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 Manteniment i Millora
de la Via Pública.
15 Proposta d’adjudicació de les obres de «Millora del parc infantil de la Plaça Joan de Borbó»
a l’empresa SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS, S.L. (exp. 4462/2017). -Es dóna compte
d’una proposta de l’Alcaldessa de dia 22/09/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: ADJUDICACIÓ OBRES DE MILLORA DEL PARC INFANTIL DE LA PLAÇA
JOAN DE BORBÓ
Atès que la Junta de Govern Municipal en data 09/08/2017 va aprovar el projecte d’obres de
«Millora del parc infantil de la Plaça Joan de Borbó» redactat pels Serveis tècnics municipals el
febrer de 2017, amb un pressupost d’execució per contracta de 36.992,39 € (IVA inclòs).
Atès que aquestes obres es troben incloses en el PIC 2017.
Atès que es va publicar un anunci per a la contractació de les obres al diari «Menorca», també es va
comunicar a l’Associació de Constructors de Balears per donar a conèixer la licitació de les obres
als seus associats que poguessin estar interessats i es va convidar a diverses empreses del sector.
Atès que el termini de presentació de les ofertes acabava el dia 15.09.2017, el dia 18.09.2017, es va
procedir a l’obertura de la única oferta presentada per dur a terme les obres, resultant la següent:
1. SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS, S.L. Import (IVA inclòs): 35.142,77 €
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER.- Adjudicar les obres de «Millora del parc infantil de la Plaça Joan de Borbó» a l’empresa
SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS, S.L. (CIF B-57****14), per un import total de
35.142,77€ (IVA inclòs) per ser l’única oferta presentada i per considerar-la ajustada a les
necessitats de l’Ajuntament.
SEGON.- Notificar el present acord al Consell Insular de Menorca
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de l’Alcaldessa.
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16 Proposta d'abonament de les indemnitzacions per raó dels serveis de personal electe
municipal. (exp. 5184/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei de
Recursos Humans de dia 26/09/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: INDEMNITZACIONS PER RAÓ DELS SERVEIS DE PERSONAL ELECTE
MUNICIPAL (ALCALDESSA I REGIDORS)
Vist l'informe emès per la tècnica superior de Recursos Humans, amb data 01/08/2017, que copiat
literalment diu:
"Ha arribat a l'àrea de recursos humans diverses peticions d'abonament d'indemnitzacions per raó
dels serveis prestats com a personal electe -alcaldessa i regidors municipals-. Entre aquestes hi
ha: peticions d'indemnització per desplaçaments (quilometratge), estacionament de vehicles
aeroport, dietes per raó del servei, etc.
Les indemnitzacions per raó del servei no són una retribució econòmica pels serveis prestats sinó
que pretenen compensar a qui ha tingut una despesa econòmica amb motiu de l'exercici del seu
càrrec públic.
Al respecte, indicar que el vigent Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, per mitjà del qual
es va aprovar el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
(ROF) disposa, en el seu article 13.5 que:
“1. Los miembros de las Corporaciones Locales tendrán derecho a percibir, con cargo al
Presupuesto de la entidad local, las retribuciones e indemnizaciones que correspondan, en los
términos que se determinan en los párrafos siguientes: (...)
5. Todos los miembros de la Corporación, incluidos los que desempeñen cargos en régimen de
dedicación exclusiva, tendrán derecho a recibir indemnizaciones por los gastos ocasionados
por el ejercicio del cargo, cuando sean efectivos, y previa justificación documental, según las
normas de aplicación general en las Administraciones Públicas y las que en este sentido aprueba
el Pleno corporativo.”
En el mateix sentit es pronuncia l'art. 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local (LRBRL) en indicar que:
“Los miembros de las Corporaciones locales percibirán indemnizaciones por los gastos efectivos
ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas de aplicación general en las
Administraciones públicas y las que en desarrollo de las mismas apruebe el pleno corporativo”.
Per tant, tant de la LRBRL com del ROF es desprèn que tots els membres de les corporacions
locals tenen dret a percebre indemnitzacions per les despeses ocasionades per l'exercici del seu
càrrec, sempre que siguin efectives i prèvia justificació documental, d'acord amb el que disposin
les normes d'aplicació general de les AAPP i les que en aquest sentit aprovi el Ple de la
Corporació local.
Ara bé, cal indicar que la tècnica que subscriu aquest infome no te coneixement de cap acord de
Ple de l'Ajuntament que, atenent-se a les normes d'aplicació general de les administracions
públiques, hagi aprovat/regulat les indemnitzacions per raó de la prestació de serveis que s’han
de percebre per part dels membres corporatius municipals.
Per l'abans exposat, la tècnica que subscriu aquest informe aconsella que la corporació
municipal, en prevenció d'indemnitzacions del servei a abonar, presents i/o futures, a qualsevol
membre corporatiu (alcalde o regidors) que sotmeti al Ple de la corporació local una proposta
-amb criteris de racionalitat i proporcionalitat respecte de la restant normativa d'aplicació al
respecte- que determini les concretes quanties a percebre en concepte d'indemnitzacions
per raó del servei d'alcalde i regidors (per dietes de manutenció, allotjaments, desplaçaments,
etc.).
Ara bé, a manca d'acord plenari aplicable al respecte i atès que els regidors tenen dret a ser
rescabalats per aquestes despeses sofertes per raó del seu càrrec, és raonable aplicar
-supletòriament, i mentrestant la corporació local no aprovi via plenària un règim
d’indemnitzacions pels càrrecs electes municipals- o bé el vigent Decret 462/2002, de 24 de maig,
sobre indemnitzacions per raó del servei (el qual és d'aplicació als funcionaris d'aquesta
corporació local); o bé el Conveni col·lectiu del personal laboral el qual fou aprovat pel Ple de
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l’Ajuntament (BOIB núm. 92 de data 01.08.2017) el qual regula expressament, en el seu article
30, les indemnitzacions per motius dels serveis prestats per part del personal laboral municipal.
De fet, el vigent Conveni col·lectiu del personal laboral (art. 30è ) preveu el següent:
«30.- Indemnitzacions per motius del servei
30.1. Els/les treballadores que, per necessitats del servei hagin realitzat viatges o desplaçaments
dintre del territori nacional que els obligui a fer pagaments de dietes o a passar la nit fora del seu
domicili habitual, tindran dret a una compensació econòmica en concepte de dietes, d’acord amb
el següent quadre:
-berenar, 500 pta.
-dinar, 2.500 pta.
-sopar, 2.500 pta.
-allotjament 10.000 pta.
Així mateix, se’ls abonaran les despeses derivades dels desplaçaments en avió, vaixell, taxi,
autobús, etc. mitjançant la presentació del justificant corresponent.
30.2.- Quilometratge. Si per necessitats del servei s’acorda la utilització de vehicles propi per a
desplaçaments originats per la prestació de serveis, s’abonarà a 40 ptes./km realitzat».
Els imports abans esmentats, feta la corresponent conversió a euros, suposen el següent:
-berenar, 3,01 euros.
-dinar, 15,03 euros.
-sopar, 15,03 euros.
-allotjament, 60,10 euros.
-Quilometratge, a 0,24 euros/km.
Pel que fa als imports de les dietes (dinar, sopar...) s’entén que -així i com ocorre amb el personal
funcionari- s’ha d’abonar el concret import aprovat pel Ple de l’Ajuntament, independentment de
l’excés o minva que respecte d’aquest import puguin suposar les factures o tiquets de restaurants
o d’altres indrets on es serveixen begudes i menjars.
Arribats aquí, seguidament es relacionen les sol·licituds d’abonament d’indemnitzacions per raó
del servei efectuades per diferents càrrecs electes (alcaldessa i regidors). Es tramiten les que han
estat documentalment justificats (amb convocatòria, etc.) i, els que no, es retornen perquè siguin
esmena-des documentalment per part dels òrgans corresponents:
QUILOMETRATGES

ALCALDESSA
O REGIDOR
N.C.V.
N.C.V.
N.C.V.
N.C.V.
N.C.V.
N.C.V.
N.C.V.
N.C.V.
N.C.V.
G.M.M.
G.M.M.
J.G.L.

AREA

DATA

KMS

TURISME
TURISME
TURISME
TURISME
TURISME
S. AIGÜES
TURISME
OCUPACIÓ
COMERÇ
S. SOCIALS
COOPERACIÓ
REP. AJUNT.

04/04/2017
05/04/2017
21/04/2017
30/03/2017
28/03/2017
10/05/2017
11/05/2017
30/05/2017
27/06/2017
15/02/2017
14/03/2017
03/03/2017

64
90
90
90
90
90
90
90
90
90
32
90

IMPORT
IMPORT
TOTAL
INCLOS
EXCLOS
A
BASE
BASE
ABONAR
COTITZACIO
COTITZACIÓ
(0,24
(0,05
(19 CTS./KM.)
CTS./KM)
CTS./KM)
12,16 €
3,20 €
15,36 €
17,10 €
4,50 €
21,60 €
17,10 €
4,50 €
21,60 €
17,10 €
4,50 €
21,60 €
17,10 €
4,50 €
21,60 €
17,10 €
4,50 €
21,60 €
17,10 €
4,50 €
21,60 €
17,10 €
4,50 €
21,60 €
17,10 €
4,50 €
21,60 €
17,10 €
4,50 €
21,60 €
6,08 €
1,60 €
7, 68 €
17,10 €
4,50 €
21,60 €
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J.G.L.
J.G.L.
J.G.L.
J.G.L.
J.G.L.
J.G.L.
J.G.L.
J.G.L.
J.G.L.
J.G.L.
J.J.M.
J.J.M.

REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
CULTURA
CULTURA

17/01/2017
24/01/2017
27/01/2017
01/02/2017
02/02/2017
09/02/2017
21/12/2016
28/04/2017
08/06/2017
11/05/2017
22/03/2017
15/12/2016

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

17,10 €
17,10 €
17,10 €
17,10 €
17,10 €
17,10 €
17,10 €
17,10 €
17,10 €
17,10 €
17,10 €
17,10 €

4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €

21,60 €
21,60 €
21,60 €
21,60 €
21,60 €
21,60 €
21,60 €
21,60 €
21,60 €
21,60 €
21,60 €
21,60 €

Import total desplaçaments (quilometratges) = 498,24 euros
DIETES
ALCALDESSA
REGIDOR

O

AREA

J.G.L.
J.G.L.
J.G.L.

REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.

J.J.M.

CULTURA

DATA

CONCEPTE

2 MENJADES (alcaldessa +
03/03/2017 regidor)
21/12/2016 DINAR
28/04/2017 DINAR
2 MENJADES (alcaldessa +
15/12/2017 regidor)

IMPOR
T
30,06 €
15,03 €
15,03 €
30,06 €

Import total dietes: 90,18 euros
ALTRES INDEMNITZACIONS (despl. autobús, taxi, etc.)
ALCALDESSA
REGIDOR

O

AREA

J.G.L.

REP. AJUNT.

J.G.L.

REP. AJUNT.

J.G.L.

REP. AJUNT.

J.G.L.

REP. AJUNT.

J.G.L.

REP. AJUNT.

J.G.L.

REP. AJUNT.

J.G.L.

REP. AJUNT.

J.G.L.

REP. AJUNT.

J.G.L.

REP. AJUNT.

J.J.M.

CULTURA

DATA

CONCEPTE

APARC. P1 AENA DESPL.
03/03/2017 PALMA
APARC. P1 AENA DESPL.
21/12/2016 MADRID
APARC. P1 AENA DESPL.
28/04/2017 PALMA
APARC. P1 AENA DESPL.
08/06/2017 PALMA
APARC. P1 AENA DESPL.
11/05/2017 PALMA
TIQUET
AUTOBÚS
21/12/2016 PALMA
TIQUET
AUTOBÚS
11/05/2017 AER.PALMA
TIQUET
AUTOBÚS
11/05/2017 AER.PALMA
TIQUET
AUTOBÚS
08/06/2017 AER.PALMA
APARC. P1 AENA DESPL.
22/03/2017 MADRID

IMPORT
11,50 €
11,50 €
10,50 €
13,35 €
10,35 €
1,50 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
11,50 €

Import total altres indemnitzacions: 85,20 euros
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Les indemnitzacions a abonar als regidors abans esmentats, per raó de les despeses
ocasionades amb motiu de la prestació de serveis públics, pugen un total de 673,62 euros.
Així doncs, la tècnica que subscriu aquest informe, i sens perjudici de la necessària fiscalització
prèvia per part de l'òrgan interventor municipal i de que es pugui prendre en consideració
qualsevol altre informe que s’estimi millor fonamentat en Dret, procedeix que el regidor delegat en
matèria de recursos humans sotmeti a la Junta de Govern la següent proposta d’acord:
PRIMER.- Abonar als càrrecs electes municipals que seguidament es relacionen els imports que
s’indiquen en concepte d’indemnitzacions per raó de la prestació dels serveis municipals
realitzats, la totalitat de la qual cosa ascendeix a un import de 673, 62 euros:
QUILOMETRATGES

ALCALDESSA O
REGIDOR

N.C.V.
N.C.V.
N.C.V.
N.C.V.
N.C.V.
N.C.V.
N.C.V.
N.C.V.
N.C.V.
G.M.M.
G.M.M.
J.L.G.
J.L.G.
J.L.G.
J.L.G.
J.L.G.
J.L.G.
J.L.G.
J.L.G.
J.L.G.
J.L.G.
J.L.G.
J.J.M.
J.J.M.

AREA

DATA

TURISME
TURISME
TURISME
TURISME
TURISME
S. AIGÜES
TURISME
OCUPACIÓ
COMERÇ
S. SOCIALS
COOPERACIÓ
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
CULTURA
CULTURA

04/04/2017
05/04/2017
21/04/2017
30/03/2017
28/03/2017
10/05/2017
11/05/2017
30/05/2017
27/06/2017
15/02/2017
14/03/2017
03/03/2017
17/01/2017
24/01/2017
27/01/2017
01/02/2017
02/02/2017
09/02/2017
21/12/2016
28/04/2017
08/06/2017
11/05/2017
22/03/2017
15/12/2016

AREA

DATA

IMPORT
IMPORT
INCLOS
EXCLOS
TOTAL
BASE
BASE
A ABONAR
KMS
COTITZA
COTITZACIÓ
(0,24
CIO
(19
CTS./KM)
(0,05
CTS./KM.)
CTS./KM)
64
12,16 €
3,20 €
15,36 €
90
17,10 €
4,50 €
21,60 €
90
17,10 €
4,50 €
21,60 €
90
17,10 €
4,50 €
21,60 €
90
17,10 €
4,50 €
21,60 €
90
17,10 €
4,50 €
21,60 €
90
17,10 €
4,50 €
21,60 €
90
17,10 €
4,50 €
21,60 €
90
17,10 €
4,50 €
21,60 €
90
17,10 €
4,50 €
21,60 €
32
6,08 €
1,60 €
7, 68 €
90
17,10 €
4,50 €
21,60 €
90
17,10 €
4,50 €
21,60 €
90
17,10 €
4,50 €
21,60 €
90
17,10 €
4,50 €
21,60 €
90
17,10 €
4,50 €
21,60 €
90
17,10 €
4,50 €
21,60 €
90
17,10 €
4,50 €
21,60 €
90
17,10 €
4,50 €
21,60 €
90
17,10 €
4,50 €
21,60 €
90
17,10 €
4,50 €
21,60 €
90
17,10 €
4,50 €
21,60 €
90
17,10 €
4,50 €
21,60 €
90
17,10 €
4,50 €
21,60 €

DIETES
ALCALDESSA O
REGIDOR
J.G.L.
J.G.L.
J.G.L.

REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.

03/03/2017
21/12/2016
28/04/2017

CONCEPTE
2 MENJADES
regidor)
DINAR
DINAR

(alcaldessa

IMPORT
+
30,06 €
15,03 €
15,03 €
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J.J.M.

CULTURA

15/12/2017

2 MENJADES
regidor)

(alcaldessa

+
30,06 €

ALTRES INDEMNITZACIONS (despl. autobús, taxi, etc.)
ALCALDESSA O
REGIDOR
J.G.L.
J.G.L.
J.G.L.
J.G.L.

AREA
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.

J.G.L.

REP. AJUNT.

J.G.L.

REP. AJUNT.

J.G.L.

REP. AJUNT.

J.G.L.

REP. AJUNT.

J.G.L.

REP. AJUNT.

J.J.M.

CULTURA

DATA
03/03/20
17
21/12/20
16
28/04/20
17
08/06/20
17
11/05/20
17
21/12/20
16
11/05/20
17
11/05/20
17
08/06/20
17
22/03/20
17

CONCEPTE
APARC.
PALMA
APARC.
MADRID
APARC.
PALMA
APARC.
PALMA
APARC.
PALMA

IMPORT

P1 AENA DESPL.
11,50 €
P1 AENA DESPL.
11,50 €
P1 AENA DESPL.
10,50 €
P1 AENA DESPL.
13,35 €
P1 AENA DESPL.
10,35 €

TIQUET AUTOBÚS PALMA
TIQUET
AUTOBÚS
AER.PALMA
TIQUET
AUTOBÚS
AER.PALMA
TIQUET
AUTOBÚS
AER.PALMA
APARC. P1 AENA DESPL.
MADRID

1,50 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
11,50 €

SEGON.- Acordar impulsar una proposta de règim d’indemnitzacions per les despeses
ocasionades per raó de la prestació de serveis com a càrrecs electes municipals que, amb criteris
de racionalitat i proporcionalitat respecte de la normativa general aplicable al personal de les
administracions públiques, determini les concretes quanties a percebre d’indemnitzacions per raó
de les despeses ocasionades pel servei de l’alcalde i dels regidors municipals (dietes,
manutenció, allotjaments, desplaçaments, etc.).
TERCER.- Notificar aquest acorda les parts interessades."
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 20/09/2017.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER: Abonar als càrrecs electes municipals que seguidament es relacionen els imports que
s’indiquen en concepte d’indemnitzacions per raó de la prestació dels serveis municipals
realitzats, la totalitat de la qual cosa ascendeix a un import de 569,82 euros:
QUILOMETRATGES

ALCALDESSA O REGIDOR
N.C.V.
N.C.V.

AREA

DATA

KMS

TURISME
TURISME

04/04/2017
05/04/2017

64
90

IMPORT EXCLOS
BASE
COTITZACIÓ
(19 CTS./KM.)
12,16 €
17,10 €
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N.C.V.
N.C.V.
N.C.V.
N.C.V.
N.C.V.
N.C.V.
N.C.V.
G.M.M.
G.M.M.
J.G.L.
J.G.L.
J.G.L.
J.G.L.
J.G.L.
J.G.L.
J.G.L.
J.G.L.
J.G.L.
J.G.L.
J.G.L.
J.J.M.
J.J.M.
TOTAL

TURISME
TURISME
TURISME
S. AIGÜES
TURISME
OCUPACIÓ
COMERÇ
S. SOCIALS
COOPERACIÓ
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
CULTURA
CULTURA

21/04/2017
30/03/2017
28/03/2017
10/05/2017
11/05/2017
30/05/2017
27/06/2017
15/02/2017
14/03/2017
03/03/2017
17/01/2017
24/01/2017
27/01/2017
01/02/2017
02/02/2017
09/02/2017
21/12/2016
28/04/2017
08/06/2017
11/05/2017
22/03/2017
15/12/2016

90
90
90
90
90
90
90
90
32
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
2076

17,10 €
17,10 €
17,10 €
17,10 €
17,10 €
17,10 €
17,10 €
17,10 €
6,08 €
17,10 €
17,10 €
17,10 €
17,10 €
17,10 €
17,10 €
17,10 €
17,10 €
17,10 €
17,10 €
17,10 €
17,10 €
17,10 €
394,44

DIETES
ALCALDESSA O REGIDOR

AREA

DATA

J.G.L.
J.G.L.
J.G.L.

REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.

03/03/2017
21/12/2016
28/04/2017

J.J.M.
TOTAL

CULTURA

15/12/2017

CONCEPTE
IMPORT
2
MENJADES
(acaldessa + regidor)
30,06 €
DINAR
15,03 €
DINAR
15,03 €
2
MENJADES
(acaldessa + regidor)
30,06 €
90,18 €

ALTRES INDEMNITZACIONS (despl. autobús, taxi, etc.)
ALCALDESSA
O REGIDOR
J.G.L.
J.G.L.
J.G.L.
J.G.L.
J.G.L.
J.G.L.
J.G.L.
J.G.L.
J.G.L.
J.J.M
TOTAL

AREA

DATA

CONCEPTE

REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
REP. AJUNT.
CULTURA

03/03/2017
21/12/2016
28/04/2017
08/06/2017
11/05/2017
21/12/2016
11/05/2017
11/05/2017
08/06/2017
22/03/2017

APARC. P1 AENA DESPL. PALMA
APARC. P1 AENA DESPL. MADRID
APARC. P1 AENA DESPL. PALMA
APARC. P1 AENA DESPL. PALMA
APARC. P1 AENA DESPL. PALMA
TIQUET AUTOBÚS PALMA
TIQUET AUTOBÚS AER.PALMA
TIQUET AUTOBÚS AER.PALMA
TIQUET AUTOBÚS AER.PALMA
APARC. P1 AENA DESPL. MADRID

IMPORT
11,50 €
11,50 €
10,50 €
13,35 €
10,35 €
1,50 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
11,50 €
85,20 €

SEGON: Acordar impulsar una proposta de règim d’indemnitzacions per les despeses
ocasionades per raó de la prestació de serveis com a càrrecs electes municipals que, amb criteris
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de racionalitat i proporcionalitat respecte de la normativa general aplicable al personal de les
administracions públiques, determini les concretes quanties a percebre d’indemnitzacions per raó
de les despeses ocasionades pel servei de l’alcalde i dels regidors municipals (dietes,
manutenció, allotjaments, desplaçaments, etc.).
TERCER: Notificar aquest acorda les parts interessades."
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
17 Proposta d'abonar a C.M.B. la quantitat corresponent en concepte d'ajut per a estudis de
fills. (exp. 6397/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos
Humans de dia 26/09/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. C.M.B., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
25/10/2016 i amb registre d’entrada núm. 016976, demanant li sigui abonat un ajut social,
concretament un ajut per estudis de la seva filla M.M.F., nascuda el 02/01/1983, que obtingué el
títol de doctora del “Programa oficial de doctorat en medicina” de la Universitat de Barcelona.
Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans, amb data 19/09/2017, que copiat
literalment diu:
"El dia 25/10/2016, RE número 16.976, va tenir entrada en aquest Ajuntament una sol·licitud del
funcionari C.M.B. perquè li sigui abonat un ajut social, concretament un ajut per estudis de la seva
filla M.M.F., nascuda el 02/01/1983, que obtingué el títol de doctora del “Programa oficial de
doctorat en medicina” de la Universitat de Barcelona.
Al respecte, aportà la següent documentació:
•
•

Títol de Doctora expedit el passat 7/01/2015.
Matrícules corresponents als següents cursos acadèmics:
◦ Curs acadèmic 2011/2012, import total matrícula 517,30 € (pag. bancari realitzat el
nov. 2011).
◦ Curs acadèmic 2012/2013, import total matrícula 527,58 € (pag. bancari realitzat l'oct.
2012).

El funcionari C.M.B. ha vingut sol·licitant resposta a la seva sol·licitud de l’ajut per estudis de
l’article 51.1 del Pacte del Personal Funcionari en reiterades ocasions.
Consta la recepció per part del funcionari d’un ofici de 27/07/2017 en què es sol·licita que per
poder tramitar la petició acrediti que la seva filla M.M.F., «en el període per al qual demaneu la
beca o ajut social, depenia econòmicament dels seu/s pare/s i no percebia cap remuneració ni
renda patrimonial ni pensió superior al doble del salari mínim interprofessional». El funcionari
C.M.B. respon mitjançant escrit registrat d’entrada el 04/08/2017 amb el núm. 12.827 en què
reitera la seva sol·licitud.
Envers aquesta petició, es pot indicar que el Pacte del personal funcionari municipal, en el seu
article 51è, regula els ajuts per als estudis. En concret, el punt 1r de l'esmentat article, es refereix
a beques, dient que:
“L’Ajuntament concedirà beques d’estudi anuals per als funcionaris fixos i eventuals que duguin
més d’un any ininterromput de treball, i per a cada un dels seus fills, d’acord amb les bases que
redactarà la Comissió Paritària:
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(...) Per als estudis superiors, s’abonarà l’import total de la matrícula i de les despeses
d'adquisició de llibres relatius a les assignatures que constin a la matrícula, fins a un màxim de
104.000 ptes./any. (625,05 €).
Val a dir que, d'acord amb l'art. 3.3 del mateix Pacte del personal funcionari municipal, els
aspectes econòmics no salarials (com en el cas que ens ocupa) es revisen anualment d'acord
amb l'IPC. I, amb aquesta actualització, per a l'any 2016, suposa un màxim de 864,07
euros/any.
Res més no diu el Pacte de funcionaris pel que fa als ajuts per beques d'estudi, i es remet a la
regulació de «les bases que redactarà la comissió paritària». Així, si bé existeixen diferents
pronunciaments de la comissió paritària sobre els ajuts per estudis i modificacions de criteris, pel
que fa exclusivament i en concret als estudis superiors únicament s’observen els següents criteris
aplicables actualment:
Comissió Paritària de 22/11/2007
S’acorda pagar en els ajuts per estudis les assignatures aprovades segons el preu dels crèdits del
pla d’estudis corresponent. El sol·licitant de l’ajut haurà d’acreditar el preu dels crèdits o
assignatures aprovades en la seva instància.
Comissió Paritària de 18/12/2012
S'acorda per la comissió paritària que es consideraran estudis superiors els necessaris per obtenir
les titulacions universitàries de Grau o equivalent, Màster Universitari i Doctorat.
Per tant, ni el Pacte aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Ciutadella, en data 10.05.2001, ni tampoc
entre els criteris acordats en comissió paritària es diu res més pel que fa als supòsits i condicions
a les que s'ha de sotmetre l'abonament d'aquests ajuts socials per a estudis superiors dels
funcionaris municipals i dels seus fills, a banda de determinar expressament que els Doctorats,
que és el cas que ens ocupa, es consideren estudis superiors dels que són objecte de l’ajut
previst.
Dita regulació contrasta amb la prevista a l'art. 52 del mateix Pacte, que regula els ajuts mèdics i
que, en el seu apartat e (dins del mateix article 52è), sotmet a unes condicions l'abonament
d'aquests tipus d'ajuts, tals com que el beneficiari de l'ajut: “ha de conviure amb el titular, ha de
dependre econòmicament d'ell, no pot percebre cap remuneració ni renda patrimonial ni pensió
superior al doble del salari mínim professional”, etc. Aquestes regles clarament estan redactades
per al cas dels ajuts mèdics i no per al cas dels ajuts per a estudis, atès que estan inserides dins
l'apartat e) de l'article 52 (ajuts mèdics) i no dins del 51 (ajuts per a estudis). A més, en el redactat
d'aquest apartat e) s'amplia la condició dels beneficiaris dels ajuts mèdics respecte dels
beneficiaris dels ajuts per a estudis, atès que en el primer cas són tant el funcionari com els
familiars del funcionari fins al primer grau de consanguinitat, acolliment, matrimoni o parella de fet;
en canvi, en el cas dels ajuts per a estudis superiors sols es preveuen els ajuts per als funcionaris
i per als seus fills. Per tant, resta clar que l'apartat 52.e no és d'aplicació per al cas dels ajuts de
l'art. 51, atès que les regles de l'apartat 51.e) no són regles comunes per a ambdós preceptes.
Així, la regulació actual suposa que no s’apliquen límits, per no estar prevists, en els ajuts per
estudis referits ni a l’edat, la situació econòmica o cap altre similar.
Per tant, el tècnic que subscriu considera que s'ha de reconèixer el dret del funcionari si es
produeix el supòsit de fet previst pel Pacte de funcionaris, sense que es puguin imposar límits,
condicions o restriccions més enllà del que estigui previst d’acord amb la redacció del Pacte i els
criteris habilitats per la comissió paritària, d’acord amb el mateix article 51.1. Fer-ho altrament
seria contrari al principi d'igualtat, al de seguretat jurídica i del tot arbitrari.

37

WEB - ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 27.09.2017

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
Dit açò i per altra part, pel que fa a si s'ha produït la prescripció de l'acció que tenia C.M.B. davant
d'aquesta Administració per a reclamar l'import econòmic, s'ha de dir que -a manca de regulació
expressa, atès que el Pacte tampoc no ho regula- s'ha de revisar el termini general de prescripció
del dret dels funcionaris a reclamar obligacions econòmiques davant l'Administració. I s'entén que,
a manca de llei especial aplicable al respecte, escau aplicar el termini general de prescripció
previst a l'art. 25 de la Llei 47/2003 General Pressupostària, on es diu que:
«Art. 25. Prescripció d'obligacions
1. Manco el que és establert per lleis especials, prescriuran als quatre anys:
a) El dret al reconeixement o liquidació per l'hisenda pública estatal de tota obligació que no
s'hagués sol·licitat amb la presentació dels documents justificatius. El termini es comptarà des de
la data en què es va concloure el servei o la prestació determinant de l'obligació o des del dia en
què el dret s'hagués pogut exercitar.»
Llavors, si tenim en compte que el títol de la filla de C.M.B. fou emès el passat 07.01.2015
(segons acredita documentalment) i que aquest presentà la seva petició d'ajut el passat
25.10.2016, no ha transcorregut encara el temps de prescripció del dret de C.M.B. a reclamar
l'esmentat ajut social.
Finalment, aquest tècnic superior de recursos humans, des del punt de vista jurídic i de gestió de
recursos humans, recomana l’Ajuntament, tal com s’ha fet en diverses ocasions, que és
necessària la revisió del Pacte de funcionaris i del Conveni de personal laboral, atès que la
previsió inicial de la seva vigència ja s’ha superat de fa anys i resulta necessària la seva adaptació
a la normativa vigent en diferents aspectes del seu contingut, i també, a fi que en aquest s'hi
prevegin aquells extrems i condicions que cregui que són necessaris preveure-hi tant en benefici
dels empleats públics municipals com de la pròpia corporació municipal.
En concret, en relació a l’objecte d’aquest informe, s’ha indicat repetidament la conveniència des
d’un punt de vista tècnic i de gestió la unificació de conceptes, criteris, quantitats i requisits
aplicables a tot el personal municipal, ja siguin funcionaris o laborals, per a l’accés als ajuts
socials, que ara estan diferenciats. En aquesta revisió, la Corporació i la representació del
empleats han de tenir l’oportunitat de prendre en consideració si la regulació dels ajuts socials i
les condicions que es preveuen, o que no es preveuen, s’ajusten a la finalitat assistencial que es
preveu per aquests ajuts.
Per tot l'exposat, i condicionat al pertinent informe previ per part de l'òrgan interventor, qui
subscriu informa favorablement perquè la Junta de Govern emeti el següent acord:
PRIMER.- Abonar a C.M.B. la quantitat de 864,07 € en concepte d'ajut per a estudis
corresponents a l’exercici de 2016 de la seva filla M..M.F., per haver cursat i obtingut els estudis
universitaris de Doctorat en medicina.
De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra
consideració millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no
obstant, amb el seu superior criteri, resoldrà, prèvia la incorporació a l'expedient dels informes
addicionals d'altres departaments municipals que, si així es considera, es puguin sol·licitar."
Vist l'informe favorable de la interventora municipal de dia 21/09/2017, en què diu que existeix
consignació suficient per fer front a la despesa proposada.
Per tot l'exposat,
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PROPOSA:
Abonar a C.M.B. la quantitat de 864,07 €, en concepte d'ajut per a estudis corresponents a
l’exercici de 2016 de la seva filla M.M.F., per haver cursat i obtingut els estudis universitaris de
Doctorat en medicina.»
Intervencions:
La Secretaria manifesta que d’acord amb l’informe del tècnic de Recursos Humans i la
Interventora Municipal, es considera convenient delimitar en quines situacions i/o condicions es
poden concedir aquests ajuts.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
18 Proposta d'abonament a O.G.F., contractat en règim laboral, de la quantitat corresponent
per les feines de superior categoria realitzades per substitució del cap de jardiners. (exp.
6590/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de
dia 25/09/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: ABONAR A O.G.F., LES FEINES
SUBSTITUCIÓ DEL CAP DE JARDINERS (15 DIES)

DE

SUPERIOR

CATEGORIA PER

Vist l'informe emès per la tècnica superior de Recursos Humans, amb data 21/07/2017, que copiat
literalment diu:
"En data 22.06.2017 s'ha emès per part el cap de la Brigada municipal, Antoni Pons Rotger, un
informe favorable perquè s'aboni a O.G.F., contractat en règim laboral, per les tasques de
superior categoria que ha realitzat amb motiu de les absències (vacances, dies particulars, etc.)
de qui era cap de jardiners, personal funcionari, Jaume Benejam. En concret, es sol·licita el
rescabalament per realitzar aquestes funcions durant 15 dies.
En primer lloc, indicar que l'article 9è del vigent Conveni col·lectiu de personal laboral (BOIB núm.
92 de 01.08.2002), indica que:
“Article 9.- Treballs de superior i d’inferior categoria.
1. - L’Ajuntament, pel temps mínim imprescindible i quan així ho exigeixin les necessitats del
servei excepcionals i peremptòries, podrà encomanar als seus treballadors dins del
grup professional en el que estan enquadrats, el desenvolupament de funcions
corresponents a una categoria professional superior de la mateixa especialitat a la
que ostenten, per un període no superior a sis mesos durant un any, o vuit mesos durant
dos anys. Quan es prevegi per a un període superior a tres mesos o més, caldrà un
informe previ del Comitè o Delegat de Personal i autorització del propi Ajuntament. Si,
superats aquests terminis, existís un lloc de treball vacant de la categoria i especialitat
indicades, s’haurà de cobrir a través dels procediments de provisió de vacants establert
en el present Conveni.
2. - Quan desenvolupi treballs de categoria superior, el treballador tindrà dret a la
diferència retributiva entre la categoria assignada i la corresponent a la funció que
efectivament realitzi.
3. - El desenvolupament de funcions corresponents a una categoria superior mai
consolidarà ni el salari ni dita categoria. Als efectes prevists a l’article 23.3 de l’Estatut
dels Treballadors, l’únic procediment vàlid per consolidar una categoria superior o
modificar-la serà el de concurs d’ascens establert en el present Conveni.”
Per altra part, s’ha de dir que que no consta a les dependències municipals cap encàrrec exprés i
formal, emès per part d'autoritat competent, que designi a O.G.F. com a substitut del cap de
jardiners, personal funcionari, durant les seves absències.
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A més, s’ha d’advertir que no és conforme a dret designar personal contractat en règim
laboral per a desenvolupar les tasques pròpies d’un lloc de treball que és reservat a
personal funcionari, com en el cas que ens ocupa, relatiu al lloc de cap de jardiners, el qual
consta a la plantilla municipal com un lloc de personal funcionari de l’escala d’administració
especial, subgrup de titulació C2.
De fet, el que haguera estat procedent d’acord amb la llei (art. 10 del RDL 5/2015 TRLEBEP) és
convocar un procediment selectiu per nomenar un funcionari interí d’aquesta branca professional,
atès que l’art. 10.1.b) proclama que: «són funcionaris interins els que per raons expressament
justificades de necessitat i urgència, són nomenats com a tals per al desenvolupament de les
funcions pròpies dels funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les següents circumstàncies:
(...) b) La substitució transitòria dels seus titulars».
Llavors si no existia personal funcionari per encomanar-se aquestes funcions mitjançant una
comissió de serveis o altre sistema de mobilitat, era necessari convocar proves selectives per a
nomenar funcionari interí que realitzés aquestes substitucions. No fer-ho així és contrari a dret.
Ara bé, no obstant l'abans indicat, si O.G.F., sota les ordres d'autoritat competent -i sens perjudici
de la irregularitat abans indicada-, ha obeït la comanda de realitzar funcions pròpies del lloc de
cap de jardiners, personal funcionari, s'entén que ha de ser rescabalat per açò d'acord amb el que
preveu l'art. 9 del vigent Conveni col·lectiu abans reproduït, perquè altrament podria ser un
supòsit d’enriquiment injust per part de l’Administració.
La diferència retributiva entre les retribucions del cap de jardiners, personal funcionari, i la de
tècnic operatiu jardiner, personal laboral, per un període de 15 dies de treball efectiu, s’estima que
és de 125,63, d’acord amb el quadre-resum que s’adjunta a l’expedient de referència.
Per tot l'abans expressat, i sens perjudici de la necessària fiscalització prèvia per part de l'òrgan
interventor municipal de la despesa econòmica, la tècnica que subscriu el present informe, rere
advertir de la substitució irregular produïda d’acord l’abans argumentat; i sens perjudici també de
que l’autoritat competent pugui sol·licitar/fer servir qualsevol altre informe, també fonamentat en
Dret, procedeix que el regidor delegat en matèria de recursos humans, proposi a la Junta de
Govern adoptar el següent acord:
PRIMER.- Acordar abonar a O.G.F. 125,63 euros en concepte de rescabalament econòmic per
haver exercit tasques pròpies de personal funcionari -cap de jardiners- durant 15 dies.
SEGON.- Comunicar aquest acord a O.G.F., al cap de la Brigada d'Obres i a la representació del
personal."
Vist l'informe favorable de la interventora municipal de dia 14/09/2017, en què diu que existeix
consignació suficient per fer front a la despesa proposada.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER: Acordar abonar a O.G.F. 125,63 euros en concepte de rescabalament econòmic per
haver exercit tasques pròpies de personal funcionari -cap de jardiners- durant 15 dies.
SEGON: Comunicar aquest acord a O.G.F., al cap de la Brigada d'Obres i a la representació del
personal.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
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19 Proposta d'abonament a L.S.C., contractat en règim laboral, de la quantitat corresponent
per les feines de superior categoria realitzades per substitució del cap de jardiners. (exp.
6591/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de
dia 25/09/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: ABONAR A L.S.C., LES FEINES DE SUPERIOR CATEGORIA PER
SUBSTITUCIÓ DEL CAP DE JARDINERS (VACANCES I DIES PARTICULARS)
Vist l'informe emès per la tècnica superior de Recursos Humans, amb data 21/07/2017, que copiat
literalment diu:
"En data 22.06.2017 s'ha emès per part el cap de la Brigada municipal, Antoni Pons Rotger, un
informe favorable perquè s'aboni a Lluís Soler per les tasques de superior categoria que ha
realitzat amb motiu de les absències (vacances, dies particulars, etc.) de qui era cap de jardiners,
personal funcionari, Jaume Benejam. En concret, es sol·licita el rescabalament per realitzar
aquestes funcions durant 40 dies.
En primer lloc, indicar que l'article 9è del vigent Conveni col·lectiu de personal laboral (BOIB núm.
92 de 01.08.2002), indica que:
“Article 9.- Treballs de superior i d’inferior categoria.
1. - L’Ajuntament, pel temps mínim imprescindible i quan així ho exigeixin les necessitats del
servei excepcionals i peremptòries, podrà encomanar als seus treballadors dins del
grup professional en el que estan enquadrats, el desenvolupament de funcions
corresponents a una categoria professional superior de la mateixa especialitat a la
que ostenten, per un període no superior a sis mesos durant un any, o vuit mesos durant
dos anys. Quan es prevegi per a un període superior a tres mesos o més, caldrà un
informe previ del Comitè o Delegat de Personal i autorització del propi Ajuntament. Si,
superats aquests terminis, existís un lloc de treball vacant de la categoria i especialitat
indicades, s’haurà de cobrir a través dels procediments de provisió de vacants establert
en el present Conveni.
2. - Quan desenvolupi treballs de categoria superior, el treballador tindrà dret a la
diferència retributiva entre la categoria assignada i la corresponent a la funció que
efectivament realitzi.
3. - El desenvolupament de funcions corresponents a una categoria superior mai
consolidarà ni el salari ni dita categoria. Als efectes prevists a l’article 23.3 de l’Estatut
dels Treballadors, l’únic procediment vàlid per consolidar una categoria superior o
modificar-la serà el de concurs d’ascens establert en el present Conveni.”
Per altra part, indicar que no consta a les dependències municipals cap encàrrec exprés i formal,
emès per part d'autoritat competent, que designi a Lluís Soler com a substitut del cap de jardiners,
personal funcionari, durant les seves absències.
A més, s’ha d’advertir que no és conforme a dret designar personal contractat en règim
laboral per a desenvolupar les tasques pròpies d’un lloc de treball que és reservat a
personal funcionari, com en el cas que ens ocupa, relatiu al lloc de cap de jardiners, el qual
consta a la plantilla municipal com un lloc de personal funcionari de l’escala d’administració
especial, subgrup de titulació C2.
De fet, el que haguera estat procedent d’acord amb la llei (art. 10 del RDL 5/2015 TRLEBEP) és
convocar un procediment selectiu per nomenar un funcionari interí d’aquesta branca professional,
atès que l’art. 10.1.b) proclama que: «són funcionaris interins els que per raons expressament
justificades de necessitat i urgència, són nomenats com a tals per al desenvolupament de les
funcions pròpies dels funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les següents circumstàncies:
(...) b) La substitució transitòria dels seus titulars».
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Llavors si no existia personal funcionari per encomanar-se aquestes funcions mitjançant una
comissió de serveis o altre sistema de mobilitat, era necessari convocar proves selectives per a
nomenar funcionari interí que realitzés aquestes substitucions. No fer-ho així, és contrari a dret.
Ara bé, no obstant l'abans indicat, si Lluís Soler, sota les ordres d'autoritat competent -i sens
perjudici de la irregularitat abans indicada-, ha obeït la comanda de realitzar funcions pròpies del
lloc de cap de jardiners, personal funcionari, s'entén que ha de ser rescabalat per açò d'acord
amb el que preveu l'art. 9 del vigent Conveni col·lectiu abans reproduït, perquè altrament podria
ser un supòsit d’enriquiment injust per part de l’Administració.
La diferència retributiva entre les retribucions del cap de jardiners, personal funcionari, i la d’oficial
CMO de jardiners, personal laboral, per un període de 40 dies de treball efectiu, s’estima que és
de 587,86 euros, d’acord amb el quadre-resum que s’adjunta a l’expedient de referència.
Per tot l'abans expressat, i sens perjudici de la necessària fiscalització prèvia per part de l'òrgan
interventor municipal de la despesa econòmica, la tècnica que subscriu el present informe, rere
advertir de la substitució irregular produïda d’acord l’abans argumentat; i sens perjudici també de
que l’autoritat competent pugui sol·licitar/fer servir qualsevol altre informe, també fonamentat en
Dret, procedeix que el regidor delegat en matèria de recursos humans, proposi a la Junta de
Govern adoptar el següent acord:
PRIMER.- Acordar abonar a L.S.C. 587,86 euros en concepte de rescabalament econòmic per
haver exercit tasques pròpies de personal funcionari -cap de jardiners- durant 40 dies.
SEGON.- Comunicar aquest acord a L.S.C., al cap de la Brigada d'Obres i a la representació del
personal."
Vist l'informe favorable de la interventora municipal de dia 19/09/2017, en què diu que existeix
consignació suficient per fer front a la despesa proposada.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER: Abonar a L.S.C. 587,86 euros en concepte de rescabalament econòmic per haver
exercit tasques pròpies de personal funcionari -cap de jardiners- durant 40 dies.
SEGON: Comunicar aquest acord a L.S.C., al cap de la Brigada d'Obres i a la representació del
personal.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
20 Proposta d’abonament de la gratificació especial al personal de la brigada municipal,
secció de senyalització viaria- pels serveis extraordinaris específics realitzats. (exp.
7632/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de
dia 25/09/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: ABONAMENT GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE SENYALITZACIÓ
VIÀRIA I MECÀNIC, PER SERVEIS EXTRAORDINARIS PRESTATS DURANT LES FESTES DE
SANT JOAN 2017
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Vist l'informe emès per la tècnica superior de Recursos Humans, amb data 28/07/2017, que copiat
literalment diu:
"Ha arribat a l’àrea de recursos humans la següent petició d’abonament de gratificacions
especials per serveis extraordinaris prestats els dies 23 i 24 de juny de 2017:
-Relació d’hores extres de determinat personal de la Brigada municipal (personal de la Brigada de
senyalització i oficial mecànic) degudament subscrita pel cap de la Policia local i pel regidor
delegat en matèria de mobilitat.
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 per als quals es demana l’abonament d’aquesta 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.
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
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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.
Per altra part, afegir també que a la resolució de l’àrea d’OiSC número 158 de 31.07.2015, es diu
expressament que la Comissió paritària de dia 28.07.2003 indicà que només s’abonaria el preu
especial per feines generades per les pròpies festes i no per la resta de feines, malgrat coincidir
en el temps... Envers aquest extrem, res no es diu a l’informe presentat i subscrit pel cap de la
Policia local, sobre si aquestes hores han estat ocasionades -o no- per raó de les pròpies festes o
es tracta d’altres tipus de feines que no tenen relació directa amb Sant Joan malgrat haver estat
realitzades els dies 23 i 24 de juny.
Així doncs, s’emet aquest informe a fi de deixar constància de tot l’abans esmentat.
Finalment, dir que l'import total corresponent a les gratificacions especials per les hores
extraordinà-ries presentades per a cobrar per part del personal laboral que es relacionen en
document adjunt puja en total 695,04 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 una gratificació
especial per les hores extraordinàries realitzades els dies 23 i 24 de juny, la totalitat de les quals
ascendeix a l’import de 695,04 €.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la representació del personal laboral.''
Vist l'informe favorable de la interventora municipal de dia 25/09/2017, en què diu que existeix
consignació suficient per fer front a la despesa proposada.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER: Abonar al personal laboral relacionat a continuació les quantitats indicades en concepte
de gratificació especial per les hores extraordinàries realitzades els dies 23 i 24 de juny, la totalitat
de les quals ascendeix a l’import de 695,04 €:
NOM

HORES

TOTAL €

R.A.B.

7,50

217,20

J.P.C.

7,50

217,20

M.A.G.

9,00

260,64

TOTAL

24,00

695,04
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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.
21 Proposta d’abonament d’un complement al personal laboral que ha realitzat part de la seva
jornada laboral en horari nocturn. (exp. 6860/2017)-Es dóna compte d’una proposta del regidor
delegat del Servei de Recursos Humans de dia 18/07/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: ABONAMENT COMPLEMENT PRODUCTIVITAT A P.T.A. PER
REALITZAT PART DE LA SEUA JORNADA LABORAL EN HORARI NOCTURN

HAVER

Vist l'informe emès per la tècnica superior de Recursos Humans, amb data 17/07/2017, que copiat
literalment diu:
"Ha arribat a l'àrea de recursos humans un informe-proposta de data 28.06.2017 subscrit per la
directora de Serveis socials i la regidora delegada de l'àrea a efectes d'abonar complements
salarials a P.T.A., porter que actualment presta serveis a la Casa d'Acollida, pel fet d'haver
treballat durant els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2016 durant algunes
nits així i com en caps de setmana i festius.
En primer lloc, indicar que s'ha revisat la documentació obrant a l'expedient personal de Pedro
Tous i 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.
Pel que respecta a la petició de complement de productivitat en feines en horari nocturn, s’ha de
dir que consta que Pedro Tous és contractat com a porter, si bé no s'ha trobat a l'expedient
personal d'aquest efectiu municipal cap resolució que li assigni feines a la Casa d'Acollida i per
tant tampoc no s'ha trobat cap decisió reglamentària relativa a les condicions de treballar en horari
nocturn. No obstant açò, a l'informe proposta de l'àrea corresponent, de data 28.06.2017, es
proposa que se li aboni a Pedro Tous els complements retributius corresponents per haver
treballat 44 nits (29 de diumenge a dijous i 15 de divendres, dissabtes i festius). No es tracta
d'hores extraordinàries, sino d'abonar-li un complement pel fet de treballar de nit.
En aquest cas, el Conveni col·lectiu del personal laboral preveu a l'art. 29.6 el complement de
nocturnitat dient que «aquest complement retribueix les hores treballades entre les 22.00 i les 6
h., si no és que en la retribució bàsica ja s'hagi establert per tractar-se d'un lloc de treball nocturn
per la seva naturalesa.
Els membres de la CIVS seran els encarregats d'estudiar la quantitat econòmica que
correspondrà a aquest complement».
Al respecte del proclamat pel Conveni col·lectiu, esmentar 2 coses:
- No s'ha trobat que per òrgan competent s'hagi aprovat, per a casos com el present, la concreta
quantia a abonar al treballador quan realitza aquest tipus de funcions durant el vespre, si bé hi ha
constància que en altres ocasions s'ha abonat a P. Tous la diferència entre hora ordinària habitual
i hora nocturna extraordinària, sense tenir en compte el recàrrec del 100% per no tractar-se
d'hores extra. Llavors, es ve aplicant al respecte un increment del 25% sobre el preu d'hora
ordinària per cada hora nocturna treballada.
Atès tot l'exposat, aquesta tècnica en gestió de recursos humans aconsella a la corporació
municipal que prengui una iniciativa al respecte (atès que P. Tous presta serveis a un lloc de feina
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que ni ha estat aprovat ni valorat expressament ni tampoc no té realment assignat per mitjà de
decisió d'òrgan competent rere -si procedeix- el procediment de provisió de llocs de treball
corresponent).
No obstant tot l'exposat, s'ha de tenir en compte que des de fa uns anys aquest Ajuntament ha
assumit aquests complements salarials per a les funcions d'un porter laboral de la Casa d'Acollida
de facto, atès que els ve abonant en nòmina periòdicament amb base -en un principi- a
resolucions de qui ostentava la regidoria de personal (sense -sembla ser, atès que no s'ha
detectat constància escrita- ni informe jurídic previ ni tampoc fiscalització prèvia per part d'òrgan
d'intervenció) i -amb posterioritat atès el règim de delegacions- amb base a acords de Junta de
Govern, que s'han anat adoptant de manera sistemàtica en el temps.
Un cop explicat açò, i demanada aquesta tècnica en gestió de recursos humans sobre si
considera que procedeix o no l'abonament dels complements salarials abans esmentats, cal fer
unes reflexions bàsiques al respecte:
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.).
SEGON.- Més en concret, tampoc no s'han descrit, valorat, establert els requisits
d'accés/provisió... dels llocs de treball de porter de “Casa d'Acollida” per part d'òrgan plenari (que
és qui aprova les RLT, i les noves aprovacions/modificacions de llocs de treball), tenint en compte
que aquests llocs -per implicar feines en caps de setmana, durant la nit, relacionant-se amb
determinats col·lectius en situació de risc, etc.- són uns llocs de feina diferenciats dels de porteria
en general, els quals impliquen tasques en principi només de dia i potser amb un nivell de
perillositat inferior...
TERCER.- Segurament per pal·liar l'abans exposat -açò és cosa que suposa aquesta tècnica, ja
què no ho ha trobat descrit enlloc- es decidí atorgar al porter contractat en règim laboral que
desenvolupa tasques de nit, en caps de setmana i festius, etc. diversos complements salarials
(complement de productivitat per prestar serveis en caps de setmana i festius a raó de 17,68 per
nit en cap de setmana i festiu; i un complement per treball nocturn a raó d'incrementar el preu
d'hora de cada vespre treballat en un 25% sobre el preu d'hora ordinària).
QUART.- Com s'ha dit també, no s'ha trobat enlloc cap resolució administrativa que, rere un
procediment de provisió de llocs -o sense procediment-, i ja sigui amb caràcter definitiu -o
provisional-, assigni un lloc de porter de la Casa d'Acollida a Pedro Tous i especifiqui les
condicions d'aquest incloses les retribucions (sou/complements salarials).
CINQUÈ.- Ara bé, el mer fet que “verbalment” s'hagi assignat a Pedro Tous les tasques de porter
de la Casa d'Acollida (que impliquen feines en cap de setmana, de nit, relacionant-se amb
determinats col·lectius en situació de risc, etc.), i que aquestes hagin estat verificades per la
directora de Serveis socials i la regidora de l'àrea corresponent, i a més que Pedro hagi dut a
terme les ementades tasques, entenc que donen un dret a Pedro Tous perquè sigui rescabalat
econòmicament al respecte. Perquè, hom entén que no seria just que es retribuís a Pedro Tous,
per una mateixa jornada complerta que un altre porter que treballa de dilluns a divendres i en
horari continu de matins, d'igual manera (atès que les condicions de treball no són, de cap
manera, les mateixes). Si bé, també cal advertir i recordar que la determinació de les condicions
de treball del personal laboral han de ser establertes en el marc d'una prèvia negociació
col·lectiva i amb una ulterior aprovació per part d'òrgan competent, i sens perjudici dels informes
que en siguin preceptius (per exemple, el de l'òrgan interventor si impliquen obligacions de tipus
econòmic).
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En resum, sembla s'ha que es va començar “la casa per la teulada” i no es van tenir en compte
tots els elements estructurals d'aquesta; és a dir, quan es crea un nou lloc de treball, escau primer
descriure les seves funcions, requisits, negociar determinats aspectes (relacionats amb les
condicions de treball, valoració, ...) aprovar-lo per òrgan competent (amb els informes previs
corresponents) i després proveir-lo reglamentàriament. I si el lloc implica de manera regular (en el
sentit d'assídua, fixa, etc.) exercir les funcions en caps de setmana i festius, nits... aquest extrem
fora adequat que estigui previst dins del complement CIF del lloc de treball (complement aquest
que és similar al C. Específic dels funcionaris, així i com està descrit al Conveni col·lectiu). En
canvi, si el lloc de treball tingués aquestes circumstàncies de treball durant les nits, caps de
setmana, etc., de manera no habitual (en el sentit d'ocasional) es podria preveure un complement
salarial al respecte (cosa que s'ha de preveure al corresponent Conveni col·lectiu) i assignar-lo
reglamentàriament.
Ara bé, el fet que tota aquesta tasca prèvia no estigui feta (és a dir la RLT o aprovació del lloc
de feina en qüestió), no significa que Pedro Tous no tingui dret a una contraprestació o
rescabalament per les concretes circumstàncies del lloc de feina que verbalment li han
assignat i efectivament ha executat, i que són diferents a les dels porters que treballen de
dilluns i divendres en jornada continuada de matins. Sinó tot el contrari, el treballador té dret a que
aquestes concretes funcions es valorin i se li abonin adequadament i, a més, que açò es faci en el
marc del procediment legalment establert.
La concreta contraprestació econòmica a la que te dret Pedro Tous s'ha d'establir així i com
anteriorment s'ha exposat; per la qual cosa entenc que la corporació municipal (sens perjudici
que segueixi contraprestant les concretes i noves condicions de treball de Pedro Tous de la
mateixa manera que ho ha anat fent els darrers anys atès que no n'hi ha cap altra de
reglamentària), en el temps mínim imprescindible, hauria d'engegar ja l'inici de la confecció
de la RLT o instrument similar d'ordenació del personal, a efectes de descriure i valorar el lloc
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'hauria 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.
Afegir que li consta a aquesta tècnica en gestió de recursos humans que la corporació local ha
reservat una partida pressupostària per a engegar un procediment de licitació per a contractar una
empresa especialitzada que ajudi a realitzar la confecció de l'obligada RLT. També, per part
d'aquesta tècnica, s'ha redactat un plec de condicions tècniques al respecte i s’ha detectat que a
l’ordre del dia de la sessió ordinària de la Junta de Govern de dia 12.07.2017, punt 31è, hi havia
prevista l’aprovació de la proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del servei de
redacció d’un estudi per a la descripció i valoració dels llocs de treball a efectes d’ordenar-los
mitjançant una RLT.
Tenint en compte tot l'abans esmentat, i rere el corresponent informe fiscalitzador per part de
l'òrgan interventor municipal, hom entén que procedeix sotmetre a la Junta de Govern la decisió
de prendre el següent acord, sens perjudici que també hauria d'acordar impulsar, sense més
dilació, els expedients relatius a la confecció i aprovació de la RLT (licitació del contracte de
serveis, exp. de descripió de llocs, etc.) i, si procedent, la revisió del vigent conveni col·lectiu del
personal laboral:
PRIMER.- Abonar a P.T.A., contractat com a porter en règim laboral, i per rescabalar-lo de
circumstàncies singulars diferents als llocs de treball genèrics de porter, els següents
complements de productivitat per serveis realitzats durant els mesos de setembre, octubre,
novembre i desembre de 2016 i pels imports que seguidament s'indiquen:
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950,40 € en concepte de complement de productivitat per treball nocturn (44 dies x 8 hores
nocturnes, cosa que suposa un increment del 25% sobre el preu de l'hora ordinària per cada
vespre treballat)."
Vist l'informe favorable de la interventora municipal, de dia 25/09/2017, en què diu que existeix
consignació suficient per fer front a la despesa proposada.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Abonar a P.T.A., contractat com a porter en règim laboral, i per rescabalar-lo de circumstàncies
singulars diferents als llocs de treball genèrics de porter, 950,40 € en concepte de complement de
productivitat per treball nocturn realitzats durant els mesos de setembre, octubre, novembre i
desembre de 2016.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
22 Proposta d'abonament del complement de productivitat pel concepte de serveis prestats
amb nocturnitat per part de policies no adscrits a la unitat nocturna (exp. 8097/2017). -Es
dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 25/09/2017,
que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: ABONAMENT DE COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PEL CONCEPTE DE
SERVEIS PRESTATS AMB NOCTURNITAT PER PART DE POLICIES NO ADSCRITS A LA
UNITAT NOCTURNA REALITZATS EL MES DE JULIOL
Vist l'informe emès per la tècnica superior de Recursos Humans, amb data 18/08/2017, que copiat
literalment diu:
"Ha arribat a l'àrea de recursos humans un informe subscrit pel cap 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 16.08.2017, 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 dos
policies no adscrits a la unitat nocturna, serveis policials en nocturnitat durant el mes de juliol 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.
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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.
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 determinat.
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
20,40€).
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 van 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
cir-cumstàncies 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.
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Per tant, atès l'informe i document annex emès per part del cap de la Policia local, subscrit també
pel regidor delegat en la matèria, de data 16.08.2017, 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 global- apuja el següent en concepte de
complements de productivitat per prestació de serveis nocturns:
-Efectiu policial Javier Gutiérez Pulido: 20,40 €.
-Efectiu policial David Melià Jiménez: 40,80 €.
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 seguidament es relacionen els següents
imports en concepte de complement de productivitat per la realització de serveis nocturns:
-Efectiu policial Javier Gutiérez Pulido: 20,40 €.
-Efectiu policial David Melià Jiménez: 40,80 €."
Vist l'informe favorable de la interventora municipal de dia 19/09/2017, en què diu que existeix
consignació suficient per fer front a la despesa proposada.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Abonar als efectius policials que seguidament es relacionen les quantitats indicades en concepte
de complement de productivitat per la realització de serveis nocturns durant el mes de juliol 2017:
NOM

NÚM. SERVEIS

TOTAL €

J.G.P.

1

20,40

D.M.J.

2

40,80

TOTAL

3

61,20

Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
23 Ratificació de la resolució de l'Àrea de Dinamització econòmica número 78/2017 relativa a
l'aprovació del projecte "Posa en marxa els teus coneixements" i la sol·licitud de
subvenció per a la convocatòria de subvencions per a 2017 en el marc del Programa SOIB
JOVES QUALIFICATS ENTITATS LOCALS. (exp. 8807/2017).-Es dóna compte d’una proposta
de la regidora delegada del Servei de Formació i Ocupació de dia 15/09/2017, que literalment
copiada, diu:
ASSUMPTE: Ratificació resolució de l'Àrea de Dinamització Econòmica número 78, de dia
18/09/2017, relativa a l'aprovació del projecte "Posa en marxa els teus coneixements" i la
sol·licitud de subvenció per a la convocatòria de subvencions per a 2017 en el marc del
Programa SOIB JOVE QUALIFICATS ENTITATS LOCALS
Vista la resolució de l'Àrea de Dinamització Econòmica número 78, de dia 18/09/2017, relativa a
l'aprovació del projecte "Posa en marxa els teus coneixements" i la sol·licitud de subvenció per a la
convocatòria de subvencions per a 2017, en el marc del Programa SOIB JOVE QUALIFICATS
ENTITATS LOCALS.
Vist el punt 3 de l'esmentada resolució en el qual s'especifica que s'ha de ratificar per part de la
Junta de Govern.
Per tot l'exposat qui subscriu
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PROPOSA:
La ratificació per part de la Junta de Govern de la resolució de l'Àrea de Dinamització Econòmica
número 78, de dia 18/09/2017, relativa a l'aprovació del projecte "Posa en marxa els teus
coneixements" i la sol·licitud de subvenció per a la convocatòria de subvencions per a 2017 en el
marc del Programa SOIB JOVE QUALIFICATS ENTITATS LOCALS.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei de Formació i
Ocupació.
24 Proposta d'aprovació de la liquidació d'ingressos del Museu Municipal de Ciutadella Bastió
de sa Font en concepte de venda d'entrades i publicacions, corresponent al període
comprès entre els dies 01/08/2017 a 02/09/2017. (exp. 9257/2017). -Es dóna compte d’una
proposta del regidor delegat del Servei de Cultura de dia 19/09/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: ASSUMPTE: APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ D'INGRESSOS PER VENDA
D'ENTRADES I PUBLICACIONS DEL MUSEU MUNICIPAL DE CIUTADELLA BASTIÓ DE SA
FONT CORRESPONENT AL MES D'AGOST DE 2017, ENTRE L'1 D'AGOST I EL 2 DE
SETEMBRE DE 2017
Atès que s'ha de procedir a la liquidació d'ingressos del Museu Municipal de Ciutadella Bastió de sa
Font en concepte de venda d'entrades i publicacions corresponent al mes d'agost de 2017, del
període comprès entre els dies 1 d'agost i 2 de setembre de 2017, ambdós inclosos.
Atès que s'adjunta la liquidació detallada dels cobraments efectuats durant l'esmentat període i el
corresponent informe de la tècnica del Museu Municipal, el regidor que subscriu
PROPOSA:
Per les motivacions esmentades més amunt, que la Junta Municipal de Govern aprovi la liquidació
d'ingressos del Museu Municipal de Ciutadella Bastió de sa Font en concepte de venda d'entrades i
publicacions, corresponent al període comprès entre els dies 1 d'agost i 2 de setembre de 2017, fent
un total que ascendeix a la quantitat de 1.588,94 €.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Cultura.
25 Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella i
Càritas Diocesana de Menorca, per al funcionament del taller Mestral. (exp. 7598/2017). -Es
dóna compte d’una proposta d’Alcaldia en matèria del Servei d’Atenció Social de dia 19/07/2017,
que una vegada proposat per la Secretària què s'afegeixi a l’acord: «que preveu la subvenció de
caràcter excepcional per import de 6.000, d'acord amb el que estableix l’article 22.2. c de la Llei
38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions», els membres de la Junta de Govern Local
s’hi mostren d’acord i acorden l’esmena.
Amb la qual cosa, la proposta esmenada és la següent:
«ASSUMPTE: aprovació del conveni amb Cáritas Diocesana per al funcionament del Taller
Mestral.

52

WEB - ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 27.09.2017

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella i Cáritas Diocesana de Menorca venen col·laborant en
l'execució de diversos programes d'atenció social, com ho és el Taller Mestral, programa dirigit a les
persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social que neix amb l'objectiu de lluitar contra
l'exclusió social i laboral de col·lectius desfavorits mitjançant el treball i la formació en la gestió de
residus i el seu reciclatge.
Atès que es valora important mantenir la col·laboració amb l'entitat per al desenvolupament del
Taller Mestral.
Atès que existeix dotació en el pressupost general segons l'aplicació 2312.489 per a l'any 2017 per
tal de fer front a una part de les despeses que ocasiona el taller Mestral.
Vist l'informe tècnic de Serveis Socials emès en sentit favorable en data 9 d'agost de 2017.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
L'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella i l'entitat Cáritas Diocesana
de Menorca per al funcionament del taller Mestral per a l'any 2017, que preveu la subvenció de
caràcter excepcional per import de 6.000, d'acord amb el que estableix l’article 22.2. c de la Llei
38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta esmenada, d’Alcaldia en matèria del Servei d’Atenció
Social.
26 Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella i
Càritas Diocesana de Menorca, per al funcionament del Centre-obert Esplai es Barracó.
(exp. 7597/2017)-Es dóna compte d’una proposta d’Alcaldia en matèria del Servei d’Atenció Social
de dia 19/07/2017, que una vegada proposat per la Secretària què s'afegeixi a l’acord: «que preveu
la subvenció de caràcter excepcional per import de 4.000, d'acord amb el que estableix l’article 22.2.
c de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions», els membres de la Junta de
Govern Local s’hi mostren d’acord i acorden l’esmena.
Amb la qual cosa, la proposta esmenada és la següent:
«ASSUMPTE: aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella i
Cáritas Diocesana de Menorca per al funcionament del centre-obert Esplai Es Barraó.
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella i Cáritas Diocesana de Menorca venen col·laborant en
l'execució de diversos programes d'atenció social, com ho és el del centre obert Esplai Es Barracó,
programa dirigit a oferir un espai educatiu per a infants i joves, especialment però no exclusivament,
de la barriada de Dalt Sa Quintana, barriada on està ubicat.
Atès que existeix dotació en el pressupost general segons aplicació 2312.489 per a l'any 2017 per
tal de fer front a una part de les despeses que ocasiona el Centre-obert. Vist l'informe tècnic de
serveis socials, emès en sentit favorable en data 8 d'agost de 2017.
Per tot l'exposat qui subscriu
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PROPOSA:
Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella i Cáritas Diocesana de Menorca
per al funcionament del centre-obert Esplai Es Barracó per a l'any 2017, que preveu la subvenció de
caràcter excepcional per import de 4.000, d'acord amb el que estableix l’article 22.2. c de la Llei
38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta esmenada, d’Alcaldia en matèria del Servei d’Atenció
Social.
27 Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
l’Ajuntament de Ciutadella per a la tramitació i la concessió dels ajuts econòmics
individuals per a persones majors o amb discapacitat finançats pel Consell Insular de
Menorca. (exp. 9179/2017).-Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del Servei
d’Atenció Social de dia 20/09/2017, que literalment copiada, diu:
Vist l’escrit presentat pel CONSELL INSULAR DE MENORCA, enregistrat en aquest Ajuntament el
dia 18/09/2017 i amb registre d’entrada núm. 015356, demanant l’aprovació del conveni de
col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella per a la tramitació i la
concessió dels ajuts econòmics individuals per a persones majors o amb discapacitat finançats pel
Consell Insular de Menorca.
Atès que el Consell Insular de Menorca té la voluntat d'encetar una nova línia d'ajuts específics per
a cobrir les necessitats sociosanitàries de les persones majors i en situació de discapacitat, la qual
complementi la resta d'ajuts econòmics, individuals i d'emergència ja conveniats amb Ciutadella des
de fa anys.
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella gestiona d'ençà el 2008, a través d'una delegació de
competència per part del Consell Insular, els ajuts econòmics, la qual cosa ha permès una major
agilitat en la resolució i el pagament dels mateixos i una major adequació de les respostes a les
necessitats dels ciutadans que els sol·liciten.
Atès que l'aprovació d'aquest conveni pot suposar un augment de peticions d'ajuda econòmica dels
col·lectius a qui va dirigit, donat que el Consell Insular preveu un finançament de 14.751,19 € en la
modalitat d'ajudes a persones majors i 14.316,93 en la modalitat d'ajudes en la de persones amb
discapacitat.
Vist l'informe tècnic emès en sentit favorable per part de la directora de l'àrea de serveis socials en
data 20.09.17.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella
per a la tramitació i la concessió dels ajuts econòmics individuals per a persones majors o amb
discapacitat finançats pel Consell Insular de Menorca.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei d’Atenció Social.
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28 Proposta d'aprovació de l'addenda al conveni de col·laboració amb el Consell Insular de
Menorca per a la tramitació i la concessió dels ajuts econòmics individuals temporals i
d'emergència social finançats pel Consell Insular de Menorca. (exp. 9180/2017).-Es dóna
compte d’una proposta de la regidora delegada del Servei d’Atenció Social de dia 19/09/2017, que
literalment copiada, diu:
Vista l’escrit presentat pel CONSELL INSULAR DE MENORCA, enregistrat en aquest Ajuntament el
dia 18/09/2017 i amb registre d’entrada núm. 015360, demanant l’aprovació de l’addenda al conveni
de col·laboració amb l'Ajuntament de Ciutadella per a la tramitació i la concessió dels ajuts
econòmics individuals temporals i d'emergència social finançats pel Consell Insular de Menorca.
Atès que el passat 23 de maig de 2016 el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca van subscriure un conveni de col·laboració per a la gestió dels ajuts econòmics individuals,
temporals i d'emergència social, la qual cosa permet una major agilitat i simplificació en la seva
tramitació, així com, per raons de proximitat, eficàcia i eficiència, oferir una major adequació de les
respostes a les necessitats dels usuaris dels serveis socials municipals.
Atès que, com preveu el pacte tercer del conveni, aquest es va prorrogar tàcitament fins al 31 de
desembre de 2017, en no haver-se presentat denúncia prèvia per cap de les dues parts.
Atès que el pacte quart del conveni regula l'actualització de l'import del conveni, que s'ha de
formalitzar mitjançant la corresponent addenda a proposta de la comissió de seguiment regulada en
el pacte desè.
Atès, per altra banda, que el programa 23124 del Pressupost general del Consell Insular de
Menorca per a l'any 2017 preveu destinar un import de 86.320 € per a cobrir les necessitats
alimentàries mitjançant beques de menjador i l'Ajuntament de Ciutadella es va comprometre a
organitzar i oferir el servei de menjador d'estiu al municipi de Ciutadella i a gestionar ajuts per
aquest servei finançats pel Consell Insular de Menorca.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Modificar els pactes quart i vuitè (punt primer) del conveni de col·laboració entre el Consell Insular
de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella per a la tramitació i la concessió dels ajuts econòmics
individuals temporals i d'emergència social finançats pel Consell Insular de Menorca, signat en data
23 de maig de 2016, d'acord amb l'addenda presentada.
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.
29 Proposta de concessió d'un ajut econòmic no periòdic en concepte d’habitatge al/a la
Sr./Sra. I.F.C. (exp. 4460/2017).-Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del
Servei d’Atenció Social de dia 01/06/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. I.F.C., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
04/05/2017 i amb registre d’entrada núm. 007456, demanant ajut econòmic no periòdic pel concepte
d'habitatge.
Atès que en data 15 de maig de 2017, la comissió tècnica de valoració dels ajuts econòmics, tal
com resta reflectit a l'acord que consta a l'expedient, emet proposta favorable per la concessió d'un
ajut econòmic no periòdic pel concepte d'habitatge per un import total de 720,00 € al/a la Sr./Sra.
I.F.C.
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Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Primer.- la concessió d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte d'habitatge per un import total de
720,00 € al/a la Sr./Sra. I.F.C.
Segon.- l'ingrés al compte bancari, segons dades bancàries que s'adjunten.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei d’Atenció Social.
30 Proposta de concessió d'un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives
al/a la Sr./Sra. C.M.S.L. (exp. 6250/2017).-Es dóna compte d’una proposta de l’Alcaldessa en
matèria del Servei d’Atenció Social de dia 24/07/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. C.M.S.L., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
16/06/2017 i amb registre d’entrada núm. 010140, demanant ajut econòmic no periòdic pel concepte
d'activitats educatives.
Atès que en data 17 de juliol de 2017, la comissió tècnica de valoració dels ajuts econòmics, tal com
restar reflectit a l'acord que consta a l'expedient, emet proposta favorable per la concessió d'un ajut
econòmic no periòdic pel concepte d'activats educatives per un import total de 292,50 € al/a la
Sr./Sra. C.M.S.L.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Primer.- la concessió d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte d'activitats educatives per un
import total de 292,50 € al/a la Sr./Sra. C.M.S.L.
Segon.- l'ingrés al compte bancari, segons dades bancàries que s'adjunten.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de l’Alcaldessa en matèria del Servei d’Atenció Social.
31 Proposta de concessió d'un ajut econòmic no periòdic en concepte de motius
sociosanitaris al/a la Sr./Sra. J.P.P. (exp. 6738/2017).-Es dóna compte d’una de l’Alcaldessa en
matèria del Servei d’Atenció Social de dia 24/08/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. J.P.P., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
03/07/2017 i amb registre d’entrada núm. 010934, demanant ajut econòmic no periòdic pel concepte
de motius sociosanitaris.
Atès que en data 27 de juliol de 2017, la comissió tècnica de valoració dels ajuts econòmics, tal com
resta reflectit a l'acord que consta a l'expedient, emet proposta favorable per la concessió d'un ajut
econòmic no periòdic pel concepte de motius sociosanitaris per un import total de 695,90 € al/a la
Sr./Sra. J.P.P.
Per tot l'exposat qui subscriu
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PROPOSA:
Primer.- la concessió d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte de motius sociosanitaris al/a la
Sr./Sra. J.P.P., per un import de 695,90 €.
Segon.- l'ingrés al compte bancari, segons dades bancàries que s'adjunten.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de l’Alcaldessa en matèria del Servei d’Atenció Social.
32 Proposta de concessió d'un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives
al/a la Sr./Sra. A.M.M. (exp. 6794/2017).-Es dóna compte d’una proposta de l’Alcaldessa en
matèria del Servei d’Atenció Social de dia 24/08/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. A.M.M., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
05/07/2017 i amb registre d’entrada núm. 011108, demanant ajut econòmic no periòdic pel concepte
d'activitats educatives (escola d'estiu).
Atès que en data 24 de juliol de 2017, la comissió tècnica de valoració dels ajuts econòmics, tal com
resta reflectit a l'acord que consta a l'expedient, emet proposta favorable per la concessió d'un ajut
econòmic no periòdic pel concepte d'activitats educatives (escola d'estiu), per un import de 297,60 €
al/a la Sr./Sra. A.M.M.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Primer.- la concessió d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte d'activitats educatives (escola
d'estiu) al/a la Sr./Sra. A.M.M., per un import de 297,60 €.
Segon.- l'ingrés al compte bancari, segons dades bancàries que s’adjunten.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de l’Alcaldessa en matèria del Servei d’Atenció Social.
33 Proposta de concessió d'un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives
al/a la Sr./Sra. B.M.S. (exp. 895/2017).Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del
Servei d’Atenció Social de dia 08/06/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. B.M.S., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
04/01/2017 i amb registre d’entrada núm. 000105, demanant ajut econòmic no periòdic pel concepte
d'activitats educatives.
Atès que en data 29 de maig de 2017, la comissió tècnica de valoració dels ajuts econòmics, tal
com resta reflectit a l'acord que consta a l'expedient, emet proposta favorable per la concessió d'un
ajut econòmic no periòdic pel concepte d'activitats educatives per un import total de 345,50 € a nom
del/la Sr./Sra. B.M.S., dins el marc específic del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i els Ajuntaments de Menorca per la promoció de l'esport educatiu a la infància i la joventut,
aprovat per junta de govern en data 30.11.16.
Per tot l'exposat qui subscriu
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PROPOSA:
Primer.- la concessió d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte d'activitats educatives per un
import total de 345,50 € al/a la Sr./Sra. B.M.S.
Segon.- l'ingrés al compte bancari, segons dades bancàries que s'adjunten.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei d’Atenció Social.
34 Proposta de denegació d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’habitatge al Sr./Sra.
F.O.B. (exp. 4797/2017).-Es dóna compte d’una proposta de l’alcaldessa en matèria del Servei
d’Atenció Social de dia 30/08/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. F.O.B., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
11/05/2017 i amb registre d’entrada núm. 007917, demanant ajut econòmic no periòdic pel concepte
d'habitatge.
Atès que en data 12 de juny de 2017, la comissió tècnica de valoració dels ajuts econòmics, tal com
resta reflectit al certificat de l'acord que consta a l'expedient, emet proposta de denegació d'un ajut
econòmic no periòdic pel concepte d'habitatge al/a la Sr./Sra. F.O.B., atès que supera el 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.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
La denegació d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte d'habitatge al/a la Sr./Sra. F.O.B., pel
motiu assenyalat.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de l’Alcaldessa en matèria del Servei d’Atenció Social.
Punt d’urgència relatiu a l’adjudicació de les obres de reparació de les patologies existents
a la Casa de cultura de Ciutadella, redactat pels serveis tècnics municipals amb data maig
del 2017, inclòs en el PIC 2017, amb un pressupost d’execució per contracta de 39.996,47 €
(exp. 4917/2017).- Amb la votació prèvia de la urgència de l’assumpte, declarada per unanimitat
es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei de Manteniment i Millora de la Via
Pública de dia 22/09/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: ADJUDICACIÓ OBRES DE REPARACIÓ PATOLOGIES EXISTENTS A LA CASA
DE CULTURA DE CIUTADELLA (PIC 2017)
Atès que la Junta de Govern Municipal en data 30/08/2017 va aprovar la documentació tècnica per
a les obres de «Reparació de patologies existents a la Casa de Cultura» redactat per l’arquitecte
tècnic municipal David Melis Femenias el maig de 2017, amb un pressupost d’execució per
contracta de 39.996,47 € (IVA inclòs).
Atès que aquestes obres es troben incloses en el PIC 2017.
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Atès que es va publicar un anunci per a la contractació de les obres al diari «Menorca», també es va
comunicar a l’Associació de Constructors de Balears per donar a conèixer la licitació de les obres
als seus associats que poguessin estar interessats i es va convidar a diverses empreses del sector.
Atès que el termini de presentació de les ofertes acabava el dia 15.09.2017, el dia 18.09.2017, es va
procedir a l’obertura de les ofertes presentades per dur a terme les obres, resultant les següents:
1. RE 15.179 (data 14.09.17) JOAN AMENGUAL SALORD Import (IVA incl.): 36.198,11 €
2. RE 15.300 (data 15.09.17) CONSTRUCCIONS JOAN MARQUES, S.L. Import (IVA incl.):
35.985,40 €
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER.- Adjudicar les obres de «Reparació de patologies existents a la Casa de Cultura» a
l’empresa CONSTRUCCIONS JOAN MARQUES, S.L. (CIF B-07****23), per un import total de
35.985,40 € (IVA inclòs) per ser l'oferta més econòmica i per considerar-la ajustada a les necessitats
de l’Ajuntament.
SEGON.- Notificar el present acord al Consell Insular de Menorca.
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 Manteniment i Millora
de la Via Pública.
Punt d’urgència relatiu a l’aprovació de les esmenes sol·licitades en el requeriment fet per
part del SOIB relativa a l’import de la subvenció i durada dels contractes. (exp. 7328/2017).Amb la votació prèvia de la urgència de l’assumpte, declarada per unanimitat es dóna compte
d’una proposta de la regidora delegada del Servei de Formació i Ocupació de dia 15/09/2017, que
literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació esmenes sol·licitades en el requeriment fet per part del SOIB relatives
a import de la subvenció i durada dels contractes del personal tècnic.
Vista la convocatòria de subvencions publicada al BOIB núm. 83, de 8 de juliol de 2017, Resolució
del Conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 4 de juliol de 2017, per la qual
s’aprova la convocatòria de subvencions per a 2017, PROGRAMA SOIB JOVE, FORMACIÓ I
OCUPACIÓ, que pot estar cofinançada pel Fons Social Europeu, a través del Programa Operatiu
d'Ocupació Juvenil pel període 2014-2020.
Vista la resolució de l'àrea de Dinamització Econòmica número 60, de 21 de juliol de 2017,
Aprovació del projecte d'ocupació i formació per a joves inscrits en el Sistema de Garantia Juvenil
SOIB JOVE.
Vist el certificat de la Junta de Govern, en sessió ordinària de 2 d'agost de 2017, d'aprovació de la
ratificació de la resolució esmentada.
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Vist el requeriment enviat pel SOIB, amb número de registre 014552 /2017, de dia 4 de setembre de
2017 on es sol·licita a l'Ajuntament de Ciutadella les següents esmenes:
- Modificació dels percentatges d'hores de formació i treball efectiu, que passarien a ser del
34,52% i 65,48% respectivament, amb la qual cosa la quantia de la subvenció s'ha vist
modificada.
- La durada del contracte del personal tècnic no ha de ser de 10 mesos sinó de 9 mesos i
30 dies.
Vist l'informe de la tècnica Cati Sastre, de l'àrea de Dinamització Econòmica, Servei de Formació i
Ocupació, de dia 14-09-2017.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Que la Junta de Govern aprovi les següents esmenes al projecte mixt d'ocupació i formació,
BIOSFERA 2017:
- Que la quantia total i definitiva de la sol·licitud de subvenció del projecte d'ocupació i formació per
a joves inscrits en el Sistema de Garantia Juvenil SOIB JOVE, és de 158.297,23 € i no de
164.421,93 €, tal com s’havia sol·licitat.
- La durada del contracte del personal tècnic no ha de ser de 10 mesos sinó de 9 mesos i 30 dies.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei de Formació i
ocupació.
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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