ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 21.03.2018

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
Identificació de la sessió:
Núm.: 11/2018
Caràcter: Ordinària
Dia: 21 de març de 2018.
Hora: de 9.30 h a 10.30 h, en primera convocatòria
Lloc: Sala d'alcaldia d'aquestes Cases Consistorials
Assistents:
Presideix:

Sr. Joana Maria GOMILA LLUCH (PSM)

Regidors i regidores:
Sr. Josep Antoni JUANEDA MERCADAL (PSM).
Sr. Joan SALORD JUSTÓ (PSOE).
Sra. Gràcia MERCADAL MARQUÉS (PSOE)
Sra. Natividad BENEJAM BAGUR (GxC)
Sr. Sergio SERVERA MORENO (GxC)
Excusa la seva absència:
Sr. José LÓPEZ BOSCH (PSM).
Secretaria:
Interventora:

Sra. Caterina BARCELÓ MARTÍ
Sra. Elvira CAPÓ GARCIA

Ordre del dia:
1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA
14-03-2018.

2.

COMUNICACIONS D'ALCALDIA.

3.

RELACIÓ DE FACTURES 4/2018. (Exp. 2795/2018)

4.

RELACIÓ DE FACTURES 9/2018 DE CRÈDIT RECONEGUT. (Exp. 2796/2018)

5.

PROPOSTA PAGAMENT APORTACIÓ MUNICIPAL DEL 1R TRIMESTRE 2018
CONSORCI D’INFRAESTRUCTURES DE LES ILLES BALEARS. (Exp. 2850/2018)

6.

PROPOSTA PAGAMENT APORTACIÓ MUNICIPAL DEL 4RT TRIMESTRE DEL 2017 I
DEL 1ER TRIMESTRE DE 2018 AL CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT
ESPORTIU DE CIUTADELLA. (Exp. 2852/2018)

7.

PROPOSTA APROVACIÓ RELACIÓ REBUTS INGRÉS DIRECTE, FEBRER 2018 (1ª I 2ª
QUINZENA). APROVACIÓ CÀRRECS 37/2018 I 38/2018. (Exp. 2508/2018)

8.

PROPOSTA APROVACIÓ PADRÓ AIGUA, CLAVEGUERAM I CÀNON SANEJAMENT
SERPENTONA, DESEMBRE 2017. APROVACIÓ CÀRREC 39/2018. (Exp. 2535/2018)
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9.

PROPOSTA APROVACIÓ PADRÓ AIGUA, CLAVEGUERAM I CÀNON SANEJAMENT
SERPENTONA GENER 2018. APROVACIÓ CÀRREC 41/2018. (Exp. 2536/2018)

10. PROPOSTA APROVACIÓ PADRÓ AIGUA, CLAVEGUERAM I CÀNON SANEJAMENT

SECTOR LOS DELFINES I PART DE CALA EN BLANES, DESEMBRE 2017.
APROVACIÓ CÀRREC 40/2018. (Exp. 2538/2018)
11. PROPOSTA APROVACIÓ PADRÓ AIGUA, CLAVEGUERAM I CÀNON SANEJAMENT

SECTOR LOS DELFINES I PART DE CALA EN BLANES, GENER 2018. APROVACIÓ
CÀRREC 42/2018. (Exp. 2541/2018)
12. RATIFICACIÓ DEL DECRET 818/2018 RELATIU A LA SUSPENSIÓ DE L'EXPEDIENT

DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA, EMMAGATZEMAMENT EN
PLANTA INTERMITJA, TRANSPORT I DIPÒSIT EN CENTRE O PLANTA AUTORITZADA
PER A L'ELIMINACIÓ O TRANSFORMACIÓ DELS SUBPRODUCTES ANIMALS NO
DESTINATS AL CONSUM HUMÀ (SANDACH) GENERATS A L'ESCORXADOR DE
L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA, I DEL TERMINI PER A LA
PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS (Exp. 9139/2017).
13. PROPOSTA D'APROVACIÓ

DE L'EXPEDIENT DEL CONTRACTE DEL SERVEI
D'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL DE L'AJUNTAMENT
DE CIUTADELLA DE MENORCA I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS
PÚBLICS (Exp. 2679/2018)

14. PROPOSTA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DEL PROJECTE DE MILLORA DEL

PARC INFANTIL DE LA PLAÇA DELS PINS (PIC 2017) (Exp. 4459/2017)
15. PROPOSTA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DEL PROJECTE DE MILLORA DEL

PARC INFANTIL DE LA PLAÇA DE BORBÓ (PIC 2017) (Exp. 4462/2017)
16. PROPOSTA D'ABONAMENT COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PER FEINES EN

CAPS DE SETMANA I FESTIUS ALS FUNCIONARIS QUE PRESTEN SERVEIS A LA
CASA D'ACOLLIDA CORRESPONENT AL PERÍODE GENER/MARÇ 2017 (Exp.
345/2018)
17. PROPOSTA DE CONCESSIÓ COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PER DESIGNACIÓ

DE MCC COM A SECRETÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL (Exp. 2339/2018)
18. PROPOSTA DE CONCESSIÓ COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT AL FUNCIONARI

JLGF PER LES FUNCIONS ASSIGNADES MITJANÇANT RESOLUCIÓ D'OISC 574/2017
(Exp. 2552/2018)
19. PROPOSTA D'ABONAMENT COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PER FEINES EN

CAPS DE SETMANA I FESTIUS ALS FUNCIONARIS QUE PRESTEN SERVEIS A LA
CASA D'ACOLLIDA CORRESPONENTS AL PERÍODE ABRIL/JUNY 2017 (Exp.
2601/2018)
20. PROPOSTA D'ABONAMENT AL PERSONAL FUNCIONARI DE GRATIFICACIONS PER

SERVEIS EXTRAORDINARIS (Exp. 2630/2018)
21. PROPOSTA D'ABONAMENT AL PERSONAL DE LA BRIGADA MUNICIPAL PER

TREBALLS PENOSOS DE MANTENIMENT DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM
REALITZATS EL MES DE FEBRER DE 2018 (Exp. 2632/2018)
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22. PROPOSTA D'ABONAMENT GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS

REALITZATS PEL PERSONAL LABORAL PRESENTATS EL FEBRER 2018 (Exp.
2635/2018)
23. PROPOSTA D'ABONAMENT COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PER FEINES EN

CAPS DE SETMANA I FESTIUS I SERVEIS X0 REALITZATS EL FEBRER 2018 PER LA
POLICIA LOCAL (Exp. 2662/2018)
24. PROPOSTA D'ABONAMENT COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PER FEINES EN

CAPS DE SETMANA I FESTIUS DEL PERSONAL LABORAL REALITZATS EL FEBRER I
ALTRES (Exp. 2680/2018)
25. PROPOSTA ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTES ELÈCTRIC

LUMÍNICS PER CANVIAR LES FONS LUMÍNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS (Exp. 1764/2018)
26. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DELS INGRESSOS DIRECTES PER-

CEBUTS AL SERVEI D'ESPORTS, CORRESPONENTS AL 4T TRIMESTRE DE L'ANY
2017 (Exp. 1801/2018)

Desenvolupament de la sessió:
1.

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA
14-03-2018.
Sotmesa l’acta esmentada a la consideració de la Junta de Govern i no havent-hi
observacions a fer, s’aprova per unanimitat.

2.

COMUNICACIONS D'ALCALDIA.
2.1. De l'escrit del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, amb registre
d'entrada en aquest Ajuntament núm. 004534 de dia 20-03-2018, respecte del
procediment ordinari PO 000399/2013, que desestima el recurs de reposició interposat
contra proposta de l’Ajuntament de ple pagament del preu just pels terrenys de la
voltadora.

3.

RELACIÓ DE FACTURES 4/2018. (Exp. 2795/2018).-Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat del Servei Econòmic del Municipi de dia 19-03-2018, que literalment copiada,
diu:
«ASSUMPTE:

Aprovació

relació

de

factures

núm.

4.2018

INFORME: Vista la relació de factures núm. 4.2018 per un import brut de 277.847,55 €
(import
líquid
de
278.583,69
€
).
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’Execució del pressupost d’aquest Ajuntament
de
l’exercici
2018.
Per

tot

l'exposat

qui

subscriu

PROPOSA:
Aprovar

l’esmentada

relació

de

factures.»
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Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei Econòmic del
Municipi.
4.

RELACIÓ DE FACTURES 9/2018 DE CRÈDIT RECONEGUT. (Exp. 2796/2018) .-Es dóna
compte d'una proposta del regidor delegat del Servei Econòmic del Municipi de dia 19-032018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: Aprovació relació de factures núm. 9/2018
INFORME: Vista la relació de factures núm. 9/2018 per un import brut de 42.247,62 € (import
líquid
de
46.324,59
€
).
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’Execució del pressupost d’aquest Ajuntament
de
l’exercici
2018.
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 Econòmic del
Municipi.
5.

PROPOSTA PAGAMENT APORTACIÓ MUNICIPAL DEL 1R TRIMESTRE 2018
CONSORCI D’INFRAESTRUCTURES DE LES ILLES BALEARS. (Exp. 2850/2018).-Es
dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei Econòmic del Municipi de dia 1903-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: Aportació municipal 1er trimestre de 2018 al Consorci d’Infraestructures de les
Illes
Balears.
INFORME: Atès que l'Ajuntament de Ciutadella juntament amb el govern de les Illes Balears
constituïren el Consorci Pla Mirall de Ciutadella mitjançant els quals estatuts varen ser
publicats
en
data
22.05.05.
Atès que el Consorci Pla Mirall Ciutadella va ser dissolt per fusió en el Consorci
d’Infraestructures de les Illes Balears mitjançant acord del Ple Municipal en sessió de
15.01.14,
punt
núm.
1
de
l’ordre
del
dia.
Atès que el Consorci per Infraestructures de les Illes Balears té com a ingressos per a
finançar les seves actuacions les aportacions efectuades per les administracions
esmentades.
Atès que per part de l'Ajuntament de Ciutadella, i com a aportació, s'ha de transferir al
Consorci esmentat un total de 100.005,45 € pel concepte d'aportacions 1er trimestre de
2018.
Atès que el Consorci per Infraestructures de les Illes Balears ha de fer el pagament de la
càrrega
financera
contractada
per
tal
d'executar
inversions.
Per

tot

l'exposat,

la

que

subscriu,

PROPÒS:
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PRIMER: Aprovar el pagament de 100.005,45 € al Consorci per Infraestructures de les Illes
Balears com a aportació del 1er trimestre de 2018 de l'Ajuntament a aquest organisme.
No

obstant

la

Junta

de

Govern

amb

el

seu

superior

criteri

resoldrà.»

Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei Econòmics del
Municipi.
6.

PROPOSTA PAGAMENT APORTACIÓ MUNICIPAL DEL 4RT TRIMESTRE DEL 2017 I
DEL 1ER TRIMESTRE DE 2018 AL CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT
ESPORTIU DE CIUTADELLA. (Exp. 2852/2018).-Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat del Servei Econòmic del Municipi de dia 19-03-2018, que literalment copiada,
diu:
«ASSUMPTE: Aportació municipal 4rt trimestre de 2017 i 1er trimestre de 2018 al Consorci
per
al
Desenvolupament
Esportiu
de
Ciutadella.
INFORME: Atès que l'Ajuntament de Ciutadella juntament amb el Govern de les Illes Balears
i el CIME constituïren el Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella.
Atès que el consorci esmentat té com a ingressos per a finançar les seves actuacions les
aportacions
efectuades
per
les
administracions
esmentades.
Atès que per part de l'Ajuntament de Ciutadella, i com a aportació, s'ha de transferir al
Consorci esmentat, un total de 28.369,73 € pel concepte d'aportacions del 4rt trimestre de
2017 i 27.983,20 € pel concepte d'aportacions pel 1er trimestre de 2018.
Atès que el Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella ha de fer el pagament
de
la
càrrega
financera
contractada
per
tal
d'executar
inversions.
Per

tot

l'exposat,

la

regidora

que

subscriu,

PROPOSA:
PRIMER: Aprovar el pagament de 28.369,73 € al Consorci per al Desenvolupament Esportiu
de Ciutadella, com a aportació del 4rt trimestre de 2017 de l'Ajuntament a aquest organisme.
SEGON: Aprovar el pagament de 27.983,20 € al Consorci per al Desenvolupament Esportiu
de Ciutadella, com a aportació del 1er trimestre de 2018 de l'Ajuntament a aquest organisme.
No

obstant

la

Junta

de

Govern

amb

el

seu

superior

criteri

resoldrà.»

Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei Econòmic del
Municipi.
7.

PROPOSTA APROVACIÓ RELACIÓ REBUTS INGRÉS DIRECTE, FEBRER 2018 (1ª I
2ª QUINZENA). APROVACIÓ CÀRRECS 37/2018 I 38/2018. (Exp. 2508/2018).-Es dóna
compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del Municipi de dia
12-03-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: Aprovació de la relació de rebuts per ingrés directe emesos dins del mes de
febrer 2018 (1ª i 2ª quinzena), pels conceptes d'altes vehicles, comptadors aigua, plaques
gual,
llicències
d'obres,
etc.
INFORME: Vist l’informe emès pel Cap de Rendes i Exaccions de data 06/03/2018 relatiu a
la proposta tècnica d’aprovar la relació de rebuts per ingrés directe emesos dins del mes de
febrer 2018 (1ª i 2ª quinzena), pels conceptes d'altes vehicles, comptadors aigua, plaques
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gual, llicències d'obres, etc. confeccionada pel departament de Rendes i Exaccions de
l’Ajuntament de Ciutadella, i que importa la quantitat total de 220.396,88 €, essent el detall
per
conceptes,
el
següent:
-FEBRER
2018
(1ª
QUINZENA)..............................................169.522,77
€
-FEBRER
2018
(2ª
QUINZENA)
……………………………….
50.874,11
€
Vist que l’administració competent per gestionar el tribut que ens ocupa és l’Ajuntament, en
virtut del que preveu la Llei de Bases de Règim Local i el Text Refós de la Llei Reguladora de
les
Hisendes
Locals.
Vist el Decret d’Alcaldia a través del que es deleguen en la Junta de Govern les
competències
en
matèria
d’Hisendes
Locals,
qui
subscriu,
PROPOSA:
a) Aprovar la relació de rebuts per ingrés directe emesos dins del mes de febrer 2018 (1ª i 2ª
quinzena), pels conceptes d'altes vehicles, comptadors aigua, plaques gual, llicències
d'obres,
etc.
per
import
de
220.396,88
€.
b) Aprovar els càrrecs 37/2018 i 38/2018 de valors a l’empresa col·laboradora de
Recaptació.
c) Notificar l’acord que s’adopti a l’empresa col·laboradora de recaptació REGESTRIL, S.L.
No

obstant,

la

Junta

de

Govern,

amb

el

seu

superior

criteri,

resoldrà.»

Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del servei de Gestió
Tributària del Municipi.
8.

PROPOSTA APROVACIÓ PADRÓ AIGUA, CLAVEGUERAM I CÀNON SANEJAMENT
SERPENTONA, DESEMBRE 2017. APROVACIÓ CÀRREC 39/2018. (Exp. 2535/2018).Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi de dia 12-03-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: Aprovació del padró de subministrament d´aigua potable, servei de
clavegueram i cànon de sanejament del sector Serpentona, del mes de desembre de 2017.
INFORME: Vist l’informe emès pel Cap de Rendes i Exaccions de data 06/03/2018 relatiu a
la proposta tècnica d’aprovar el padró de subministrament d’aigua potable, servei de
clavegueram i cànon de sanejament del sector Serpentona, del mes de desembre de 2017,
confeccionat pel Servei d’Aigües de l’Ajuntament de Ciutadella, i que importa la quantitat total
d’11.409,68
€,
essent
el
detall
per
conceptes,
el
següent:
IVA
10%........................................................................................
366,41
€
IVA
21%
........………………………………………………………..
15,31
€
MANTENIMENT
……………………………………………………..
72,43
€
SUBMIN.
AIGUA
……………………………………………………3.663,71
€
CLAVEGUERAM
…………………………………………………….
822,87
€
CÀNON
SANEJAMENT
……………………………………………6.468,95
€
Vist que l’administració competent per gestionar el tribut que ens ocupa és l’Ajuntament, en
virtut del que preveu la Llei de Bases de Règim Local i el Text Refós de la Llei Reguladora de
les
Hisendes
Locals.
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Vist el Decret d’Alcaldia a través del que es deleguen en la Junta de Govern les
competències
en
matèria
d’Hisendes
Locals,
qui
subscriu,
PROPOSA:
a) Aprovar el padró de subministrament d´aigua potable, servei de clavegueram i cànon de
sanejament del sector Serpentona, del mes de desembre de 2017, per import d’11.409,68 €.
b) Aprovar el càrrec 39/2018 de valors a l’empresa col·laboradora de Recaptació.
c) Fixar com a període de pagament voluntari del referit padró el període comprès entre el
dia
05/04/2018
i
el
dia
05/06/2018.
d) Inserir al BOIB i en el taulell municipal d’edictes la publicació del present acord.
e) Notificar l’acord que s’adopti a l’empresa col·laboradora de recaptació REGESTRIL, S.L.
No obstant, la Junta de Govern, amb el seu superior criteri, resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del servei de Gestió
Tributària del municipi.
9.

PROPOSTA APROVACIÓ PADRÓ AIGUA, CLAVEGUERAM I CÀNON SANEJAMENT
SERPENTONA GENER 2018. APROVACIÓ CÀRREC 41/2018. (Exp. 2536/2018).-Es
dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del Municipi
de dia 12-03-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: Aprovació del padró de subministrament d’aigua potable, servei de
clavegueram i cànon de sanejament del sector de Serpentona, del mes de gener de 2018.
INFORME: Vist l’informe emès pel Cap de Rendes i Exaccions de data 06/03/2018 relatiu a
la proposta tècnica d’aprovar el padró de subministrament d’aigua potable, servei de
clavegueram i cànon de sanejament del sector de Serpentona, del mes de gener de 2018,
confeccionat pel Servei d’Aigües de l’Ajuntament de Ciutadella, i que importa la quantitat total
de
9.297,11
€,
essent
el
detall
per
conceptes,
el
següent:
IVA
10%........................................................................................
241,81
€
IVA
21%
……………………………………………………………..
15,31
€
MANTENIMENT
……………………………………………………..
72,43
€
SUBMIN.
AIGUA
…………………………………………………...2.417,58
€
CLAVEGUERAM
……………………………………………………
603,17
€
CÀNON
SANEJAMENT
…………………………………………...5.946,81
€
Vist que l’administració competent per gestionar el tribut que ens ocupa és l’Ajuntament, en
virtut del que preveu la Llei de Bases de Règim Local i el Text Refós de la Llei Reguladora de
les
Hisendes
Locals.
Vist el Decret d’Alcaldia a través del que es deleguen en la Junta de Govern les
competències
en
matèria
d’Hisendes
Locals,
qui
subscriu,
PROPOSA:
a) Aprovar el padró de subministrament d´aigua potable, servei de clavegueram i cànon de
sanejament del sector de Serpentona, del mes de gener de 2018, per import de 9.297,11 €.
b) Aprovar el càrrec 41/2018 de valors a l’empresa col·laboradora de Recaptació.
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c) Fixar com a període de pagament voluntari del referit padró el període comprès entre el
dia
05/04/2018
i
el
dia
05/06/2018.
d) Inserir al BOIB i en el taulell municipal d’edictes la publicació del present acord.
e) Notificar l’acord que s’adopti a l’empresa col·laboradora de recaptació REGESTRIL, S.L.
No

obstant,

la

Junta

de

Govern,

amb

el

seu

superior

criteri,

resoldrà.»

Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària del Municipi.
10. PROPOSTA APROVACIÓ PADRÓ AIGUA, CLAVEGUERAM I CÀNON SANEJAMENT

SECTOR LOS DELFINES I PART DE CALA EN BLANES, DESEMBRE 2017.
APROVACIÓ CÀRREC 40/2018. (Exp. 2538/2018).-Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del Municipi de dia 12-03-2018, que
literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: Aprovació del padró de subministrament d’aigua potable, servei de
clavegueram i cànon de sanejament del sector de Los Delfines i part de Cala en Blanes, del
mes
de
desembre
de
2017.
INFORME: Vist l’informe emès pel Cap de Rendes i Exaccions de data 06/03/2018 relatiu a
la proposta tècnica d’aprovar el padró de subministrament d’aigua potable, servei de
clavegueram i cànon de sanejament del sector de Los Delfines i part de Cala en Blanes, del
mes de desembre de 2017, confeccionat pel Servei d’Aigües de l’Ajuntament de Ciutadella, i
que importa la quantitat total de 17.524,51 €, essent el detall per conceptes, el següent:
IVA
10%........................................................................................
440,95
€
IVA
21%
………………………………………………………………
216,22
€
MANTENIMENT
…………………………………………………….1.023,48
€
SUBMN.
AIGUA
…………………………………………………….4.421,81
€
CLAVEGUERAM
…………………………………………………...2.649,83
€
CÀNON
SANEJAMENT
…………………………………………...8.772,22
€
Vist que l’administració competent per gestionar el tribut que ens ocupa és l’Ajuntament, en
virtut del que preveu la Llei de Bases de Règim Local i el Text Refós de la Llei Reguladora de
les
Hisendes
Locals.
Vist el Decret d’Alcaldia a través del que es deleguen en la Junta de Govern les
competències
en
matèria
d’Hisendes
Locals,
qui
subscriu,
PROPOSA:
a) Aprovar el padró de subministrament d’aigua potable, servei de clavegueram i cànon de
sanejament del sector de Los Delfines i part de Cala en Blanes, del mes de desembre de
2017,
per
import
de
17.524,51
€.
b) Aprovar el càrrec 40/2018 de valors a l’empresa col·laboradora de Recaptació.
c) Fixar com a període de pagament voluntari del referit padró el període comprès entre el
dia
05/04/2018
i
el
dia
05/06/2018.
d) Inserir al BOIB i en el taulell municipal d’edictes la publicació del present acord.
e) Notificar l’acord que s’adopti a l’empresa col·laboradora de recaptació REGESTRIL, S.L.
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No obstant, la Junta de Govern, amb el seu superior criteri, resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària del Municipi.
11. PROPOSTA APROVACIÓ PADRÓ AIGUA, CLAVEGUERAM I CÀNON SANEJAMENT

SECTOR LOS DELFINES I PART DE CALA EN BLANES, GENER 2018. APROVACIÓ
CÀRREC 42/2018. (Exp. 2541/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat
del Servei de Gestió Tributària del Municipi de dia 12-03-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: Aprovació del padró de subministrament d’aigua potable, servei de
clavegueram i cànon de sanejament del sector de Los Delfines i part de Cala en Blanes, del
mes
de
gener
de
2018.
INFORME: Vist l’informe emès pel Cap de Rendes i Exaccions de data 07/03/2018 relatiu a
la proposta tècnica d’aprovar el padró de subministrament d’aigua potable, servei de
clavegueram i cànon de sanejament del sector de Los Delfines i part de Cala en Blanes, del
mes de gener de 2018, confeccionat pel Servei d’Aigües de l’Ajuntament de Ciutadella, i que
importa la quantitat total de 18.776,75 €, essent el detall per conceptes, el següent:
IVA
10%........................................................................................
471,92
€
IVA
21%
……………………………………………………………..
216,73
€
MANTENIMENT
……………………………………………………1.025,85
€
SUBMIN.
AIGUA
…………………………………………………...4.731,01
€
CLAVEGUERAM
…………………………………………………...2.882,39
€
CÀNON
SANEJAMENT
…………………………………………...9.448,85
€
Vist que l’administració competent per gestionar el tribut que ens ocupa és l’Ajuntament, en
virtut del que preveu la Llei de Bases de Règim Local i el Text Refós de la Llei Reguladora de
les
Hisendes
Locals.
Vist el Decret d’Alcaldia a través del que es deleguen en la Junta de Govern les
competències
en
matèria
d’Hisendes
Locals,
qui
subscriu,
PROPOSA:
a) Aprovar el padró de subministrament d’aigua potable, servei de clavegueram i cànon de
sanejament del sector de Los Delfines i part de Cala en Blanes, del mes de gener de 2018,
per
import
de
18.776,75
€.
b) Aprovar el càrrec 42/2018 de valors a l’empresa col·laboradora de Recaptació.
c) Fixar com a període de pagament voluntari del referit padró el període comprès entre el
dia
05/04/2018
i
el
dia
05/06/2018.
d) Inserir al BOIB i en el taulell municipal d’edictes la publicació del present acord.
e) Notificar l’acord que s’adopti a l’empresa col·laboradora de recaptació REGESTRIL, S.L.
No

obstant,

la

Junta

de

Govern,

amb

el

seu

superior

criteri,

resoldrà.»

Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària del Municipi.
12. RATIFICACIÓ DEL DECRET 818/2018 RELATIU A LA SUSPENSIÓ DE L'EXPEDIENT

DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA, EMMAGATZEMAMENT EN
PLANTA INTERMITJA, TRANSPORT I DIPÒSIT EN CENTRE O PLANTA
9

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 21.03.2018

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
AUTORITZADA PER A L'ELIMINACIÓ O TRANSFORMACIÓ DELS SUBPRODUCTES
ANIMALS NO DESTINATS AL CONSUM HUMÀ (SANDACH) GENERATS A
L'ESCORXADOR DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA, I DEL
TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS (Exp. 9139/2017).-Es dóna
compte d'una proposta d'alcaldia, en matèria de contractació de dia 16-03-2018, que
literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: RATIFICACIÓ DEL DECRET 818/2018 DE SUSPENSIÓ DE L'EXPEDIENT
DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA, EMMAGATZEMAMENT EN
PLANTA INTERMITJA, TRANSPORT I DIPÒSIT EN CENTRE O PLANTA AUTORITZADA
PER A L'ELIMINACIÓ O TRANSFORMACIÓ DELS SUBPRODUCTES ANIMALS NO
DESTINATS AL CONSUM HUMÀ (SANDACH) GENERATS A L'ESCORXADOR DE
L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA, I DEL TERMINI PER A LA
PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS (EXP. 9139/2018)
Atès que en data 15/03/2018, per alcaldia es va adoptar la resolució núm. 000818 de
2018, quin contingut literal és el següent:
«Atès que en data 28.02.2018, la Junta de govern local va acordar aprovar l'expedient de
contractació del servei de recollida, emmagatzemament en planta intermitja, transport i
dipòsit en centre o planta autoritzada d'eliminació o transformació dels subproductes
animals no destinats a consum humà (SANDACH) generats a l'escorxador de
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per procediment obert, subjecte a regulació
harmonitzada, tramitació ordinària, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació,
convocant-ne la licitació.
Alhora, va acordar aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques i va disposar la publicació de l'anunci de la licitació en el DOUE,
BOE i BOIB per tal que durant el termini de QUARANTA (40) dies naturals comptadors a
partir de l'enviament de l'anunci al DOUE es poguessin presentar proposicions, concedint
un termini de 10 dies per a la formulació de reclamacions a aquests.
Atès que en data 2.03.2018 es publica l'anunci de la licitació assenyalada en el DOUE
núm. S43 i en data 3.03.2018 es publicar en el BOIB nº 28, finalitzant el termini per a la
presentació de proposicions en data 8.04.2018.
Atès que en data 12.03.2018, re GE/003998/2018, el Sr. J.T.O. (29****52J) actuant en
nom i representació de la UTE «CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, SA - ADALMO, SL»
(UTE ES MILÀ), amb CIF U-666*****, presenta escrit de reclamació contra els plecs i
l'anunci que regeix la licitació relatiu al servei de recollida, transport i dipòsit en planta o
centre autoritzat d'eliminació o transformació de subproductes animals no destinats al
consum humà (SANDACH) procedents de l'escorxador municipal de l'ajuntament de
Ciutadella de Menorca i sol·licita la suspensió de la licitació i del termini per a la
presentació de proposicions.
Vist l'article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de
les Illes Balears, els plecs de clàusules administratives particulars, després de ser
aprovats per l'òrgan competent, s'exposaran al públic durant el termini de deu dies
naturals, anunciant-se així en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè puguin
presentar-se reclamacions, que seran resoltes pel mateix òrgan. Si dins el termini
esmentat es produeixen reclamacions contra el plec es suspendrà la licitació així com el
termini per a la presentació de proposicions, en els casos en què sigui necessari per
resoldre la qüestió plantejada, i es reprendrà el que resti d'aquest termini a partir del dia
següent al de la resolució de les reclamacions.
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Vist la clàusula 3.2 del plec de clàusules administratives particulars en la que es preveu la
suspensió de la licitació i del termini de presentació de proposicions, en cas de presentarse reclamacions al plecs tècnics i administratius.
Vist l'informe jurídic emès en data 13.03.2018 pel servei jurídic municipal de la unitat de
contractació, que recomana la suspensió de la licitació i del termini per a la presentació de
proposicions des del dia 12.03.2018 i pel temps indispensable per a la resolució de la
reclamació presentada.
Vist l'article 53 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 l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Vist el decret d'alcaldia núm. 00161 de 2015 de delegació de competències a la Junta de
govern local.
Examinada la documentació i informe que obra en el present expedient, fent ús de les
facultats legalment conferides, RESOLC:
PRIMER. Suspendre, amb efectes de data 12.03.2018, la licitació i així com el termini per
a la presentació de proposicions, de l'expedient de contractació del servei de recollida,
transport i dipòsit en planta o centre autoritzat d'eliminació o transformació de
subproductes animals no destinats al consum humà (SANDACH) procedents de
l'escorxador municipal de l'ajuntament de Ciutadella de Menorca (Exp. 009139/2017), pel
temps indispensable per a la resolució de la reclamació plantejada, a l'empara de l'article
188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes
Balears.
Significant que la resolució de dita reclamació haurà d'aixecar la suspensió i es reprendrà
el termini restant per a la presentació de proposicions des del dia següent al de la
resolució de la reclamació.
SEGON. Traslladar la reclamació presentada al servei tècnic i/o jurídic municipal, segons
correspongui, per a l'emissió de l'informe pertinent.
TERCER. Comunicar que si algun licitador presenta la seva oferta dins del termini de
suspensió acordat, s'entendrà presentada al primer dia de l'aixecament de la suspensió.
QUART. Notificar-ho a la UTE «CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, SA - ADALMO, SL»
(UTE ES MILÀ).
CINQUÈ. Publicar l'acord de suspensió al DOUE, BOIB, BOE i en el perfil del contractant
de la seu electrònica municipal per a què els possibles licitadors tinguin constància de la
suspensió del procediment, de conformitat amb l'article 53 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 l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
SISÈ. Ratificar la present resolució en la propera sessió de la Junta de Govern local.»
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:
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PRIMER. Ratificar en tots els seus extrems el contingut de la resolució de l'àrea
d'organització i seguretat ciutadana núm. 000818 de 2018 i que va ser adoptada per
alcaldia en data 15/03/2018.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta d'alcaldia, en matèria de contractació.
13. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DEL CONTRACTE DEL SERVEI

D'ASSEGURANÇA
DE
RESPONSABILITAT
CIVIL
I
PATRIMONIAL
DE
L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA I DELS SEUS ORGANISMES
AUTÒNOMS I ENS PÚBLICS (Exp. 2679/2018).-Es dóna compte d'una proposta
d'alcaldia, en matèria de contractació de dia 21-03-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
D'ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL DE L'AJUNTAMENT
DE CIUTADELLA DE MENORCA I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS
PÚBLICS, PER PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, OFERTA MÉS
AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ.
Atès que en data 10.01.2018, la Junta de Govern local va acordar declarar desert el
procediment d'adjudicació del contracte de servei d'assegurança de responsabilitat civil i
patrimonial de l'ajuntament de Ciutadella de Menorca i dels seus organismes autònoms i
ens públics (Lot 1), pel fet de no haver-se presentat cap proposició (Exp. adm.
008285/2017).
Atès que en data 28.02.2018 la Junta de govern local va acordar declarar desert el
procediment d'adjudicació del contracte de servei d'assegurança de responsabilitat civil i
patrimonial de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i dels seus organismes autònoms i
ens públics (Exp. adm. 000474/2018) i, alhora, va acordar el següent:
«(...) TERCER. Que s'iniciïn novament els tràmits per a una nova licitació atès que
persisteix la necessitat i urgeix la contractació del servei d'assegurança de responsabilitat
civil i patrimonial de l'Ajuntament de Ciutadella i dels seus organismes autònoms i ens
públics.
QUART. Que pel tècnic que porta els procediments de Responsabilitat patrimonial
s'elabori informe de sinistralitat dels últims anys (2015, 2016 i 2017), i que ha de contenir
una relació dels sinistres per any en la que s'indiqui, com a mínim, la següent informació:
causa del sinistre, resolució -estimatòria/desestimatòria-, l'import reclamat, l'import pagat,
i l'import total dels sinistres liquidats.
CINQUÈ. Que es revisin les condicions dels plecs tècnics que han regit les dues
licitacions declarades desertes i s'inicií, en cas de considerar-se necessari, un tràmit de
consulta amb vàries empreses per tal de què els plecs tècnics finals s'ajustin el més
possible a les condicions de mercat actual tenint en compte les necessitats municipals.
(...)».
Atès que en data 7.03.2018, l'assessor jurídic municipal instructor d'expedients de
responsabilitat patrimonial va emetre informe de sinistralitat dels darrers 3 anys (2015,
2016 i 2017) i annex de sinistralitat.
Atès que en data 16.03.2018 es va emetre pel servei jurídic municipal document de
quantificació econòmica del servei d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de
l'ajuntament de Ciutadella de Menorca i dels seus organismes autònoms i ens públics,
essent valorat per l'import de 55.000 € (despeses i impostos inclosos) en concepte de
prima anual, d'acord als preus de mercat.
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Atès que en data 16.03.2018 i 19.03.2018 es va subscriure pel servei jurídic municipal i
per la secretaria de la corporació la proposta de Plec de prescripcions tècniques per a la
contractació del servei d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament
de Ciutadella de Menorca i dels seus organismes autònoms i ens públics.
Atès que en data 19.03.2018, mitjançant resolució de l'àrea d'organització i seguretat
ciutadana núm. 000831 de 2018, per alcaldia es resol iniciar l'expedient per a la
contractació del servei d'assegurances de responsabilitat civil i patrimonial de
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i dels seus organismes autònoms i ens públics, en
quina part suficient es transcriu a continuació:
«(...) PRIMER. Declarar necessària la contractació del servei d'assegurança de
responsabilitat civil i patrimonial de l'ajuntament de Ciutadella de Menorca i dels seus
organismes autònoms i ens públics pels motius assenyalats en el cos de la present
resolució i d'acord als termes previstos en l'article 28.1 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
SEGON. Iniciar l'expedient per a la contractació del servei d'assegurança de
responsabilitat civil i patrimonial de l'ajuntament de Ciutadella de Menorca i dels seus
organismes autònoms i ens públics d'acord amb l'article 116 LCSP.
TERCER. No dividir en lots l'objecte del contracte pel fet que la naturalesa o objecte del
contracte no permeten la realització independent de cada una de les seves parts, a tenor
de l'article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
QUART. Requerir als òrgans i unitats administratives municipals que pertoqui la
realització de totes les tasques necessàries per a l’aprovació de l’expedient de
contractació, tot de conformitat amb Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
CINQUÈ. Que es redacti i s'incorpori al present expedient la proposta de plecs de
clàusules administratives particulars que hauran de regir la licitació, a tramitar per
procediment obert, tramitació ordinària, i que per la Secretaria de la Corporació s'emeti
informe, a l'empara de la disposició addicional tercera de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
SISÈ. Que per intervenció s'emeti certificat d'existència de crèdit o document que
legalment el substitueixi, i efectuï la fiscalització prèvia del present expedient de
contractació en els termes previstos en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General
Pressupostaria.
SETÈ. Que s'emeti autorització de la despesa per l'autoritat competent en cas d'haver-hi
normes de desconcentració o l'acte de delegació així ho estableixin, excepte que dita
competència estigui delegada en Junta de Govern quina autorització s'adoptarà en el
mateix acte d'aprovació de l'expedient de contractació.
VUITÈ.- Publicar la present resolució al perfil del contractant de l'òrgan de contractació, a
l'empara de l'article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
NOVÈ. Avocar la competència a alcaldia relativa al tràmit d'aprovació de la classificació
de les ofertes presentades previ al requeriment de documentació a la millor oferta pels
serveis municipals, exigit en l'article 150 apartat 1 i 2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, a fi i efecte d'agilitzar la tramitació de l'expedient de
contractació assenyalat, a l'empara de l'article 28.2 de dita Llei i article 10 de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic.(...)»
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Atès que consta incorporat a l'expedient el document de retenció de crèdit per intervenció
per import de 55.000 € i amb càrrec a la partida núm. 920.224.01 del vigent pressupost
municipal per a l'exercici 2018, amb el núm. d'operació 220180006755.
Vist l'informe favorable d'autorització de la despesa emès per la interventora municipal en
data 19.03.2018 i incorporat a l'expedient, en quina part suficient diu:
«(...) - Que en el pressupost de l'exercici 2018 existeix consignació adequada i suficient
en la partida 920.224.01 per tal de fer front a l'autorització proposada de contractació de
la cobertura d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial (RC:220180006755). 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. (...)»
Vist l'informe jurídic favorable a l'aprovació de l'expedient de contractació del servei
d'assegurances de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca i dels seus organismes autònoms i ens públics, emès pel servei jurídic municipal
en data 21.03.2018, i que compta amb la conformitat de secretaria i d'intervenció.
Vist l'article 28 LCSP, les entitats del sector públic no poden subscriure altres contractes
que aquells que siguin necessaris per al compliment i realització dels seus fins
institucionals. A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen
cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut
per a satisfer-les, quan s'adjudiqui per un procediment obert, restringit o negociat sense
publicitat, han de ser determinades amb precisió, deixant constància en la documentació
preparatòria, abans d'iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació.
Vist l'article 32 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic del Sector Públic (en
endavant «LRJSP»), els particulars tindran dret a ser indemnitzats per les administracions
públiques corresponents de tota lesió que sofreixin en qualsevol dels seus béns i drets,
sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis
públics excepte en casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic
de suportar d'acord amb la Llei.
Vist l'article 36 LRJSP, els particulars exigiran directament a l'Administració Pública
corresponent les indemnitzacions pels danys i perjudicis causats per les autoritats i
personal al seu servei.
Vist l'article 85.bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, el qual preveu la gestió directa dels serveis de competència local mitjançant
organismes autònoms locals i entitats públiques, els quals queden adscrits a la regidoria o
àrea municipal, estan sotmesos a controls específics i d'eficàcia per l'ajuntament al que es
troben adscrits.
Vist l'article 1 de la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de contracte d'assegurança (en endavant
«LCA»), determina que el contracte d'assegurança és aquell pel que l'assegurador
s'obliga al cobrament d'una prima i pel cas de què es produeixi l'esdeveniment quin risc
és objecte de cobertura a indemnitzar, dins dels límits pactats, el dany produït a
l'assegurat o a satisfer un capital, una renta o altres prestacions convingudes.
D'acord amb l'article 7 LCA, el prenedor de l'assegurança pot contractar l'assegurança per
compte propi o aliè i el tercer assegurat pot ser una persona determinada o determinable
pel procediment que les parts acordin.
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Vista l'obligació d'aquest ajuntament d'haver de fer front a les conseqüències
econòmiques derivades de les indemnitzacions per tota lesió causada als béns i drets
dels administrats pel funcionament normal o anormal dels serveis públics i de danys que
el particular no tingui el deure jurídic de suportar, prèvia tramitació i reconeixement del
dret a ser indemnitzat per part d'aquesta administració.
Vist que les conseqüències econòmiques derivades de les indemnitzacions a particulars
que hagin estat reconegudes expressament poden afectar a les arques municipals i a la
disponibilitat pressupostaria del present exercici i de futurs, és pel que esdevé necessària
la contractació del servei d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de
l'ajuntament de Ciutadella de Menorca i dels seus organismes autònoms i ens públics.
Vist l'article 99.3 LCSP, en el qual es determina que sempre que la naturalesa o l'objecte
del contracte ho permetin, s'ha de preveure la realització independent de cadascuna de
les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, podent-se reservar lots de conformitat
amb el que disposa la disposició addicional quarta. No obstant això, l'òrgan de
contractació pot no dividir en lots l'objecte del contracte quan hi hagi motius vàlids, que
s'han de justificar degudament en l'expedient, excepte en els casos de contractes de
concessió d'obres.
Atès què la naturalesa i l'objecte de la contractació assenyalada no permeten la
realització independent de cadascuna de les seves característiques i elements de la
prestació, no essent possible la seva divisió en lots, en tant que es tracta d'una prestació
única i completa.
Atès que donades les característiques de les prestacions del servei a contractar, es
considera que el procediment més adequat és el procediment obert, tramitació ordinària,
oferta més avantatjosa diversos criteris d'adjudicació.
Vist l'article 116, 117 i 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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 i informes que obren en el present expedient, a l'empara de
la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic i la resolució d'alcaldia núm. 000161 de 2015, a la Junta de Govern local,
PROPÒS:
PRIMER. Declarar necessària la contractació del servei d'assegurança de responsabilitat
civil i patrimonial de l'ajuntament de Ciutadella de Menorca i dels seus organismes
autònoms i ens públics pels motius assenyalats en el cos de la present resolució i d'acord
als termes previstos en l'article 28.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
SEGON. Aprovar l'expedient de contractació del servei d'assegurances de responsabilitat
civil i patrimonial de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i dels seus organismes
autònoms i ens públics, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, oferta més
avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i, alhora, convocar-ne la licitació.
TERCER. Autoritzar la despesa, que per a aquest Ajuntament representa la contractació
assenyalada, amb càrrec a la partida pressupostària 920.224.01 del vigent pressupost
municipal per a l'exercici 2018 i per import de 55.000 €.
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QUART. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques, que consten incorporats a l'expedient, i que regiran el contracte del servei
d'assegurances de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca i dels seus organismes autònoms i ens públics, mitjançant procediment obert,
tramitació ordinària, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, que consten
relacionats com Annex 1.
CINQUÈ. Publicar l'anunci de la licitació en el Perfil del Contractant de l'Estat, perquè
durant el termini de quinze (15) dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la
publicació de l'anunci de la licitació al perfil del contractant de la seu electrònica municipal
es puguin presentar proposicions.
Simultàniament, i d'acord amb l'article 188.3 de la llei 20/2006 de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, durant el termini de 10 dies naturals
comptadors a partir de la publicació de l'anunci d'exposició pública en el BOIB,
s'exposaran al públic els plecs de clàusules administratives particulars per a possibles
reclamacions.
Significant que en cas de presentar-se al·legacions en dit període d'exposició al públic,
per l'alcaldia es suspendrà la licitació i el termini de presentació de proposicions fins que
aquelles es resolguin.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta d'alcaldia, en matèria de contractació.
14. PROPOSTA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DEL PROJECTE DE MILLORA DEL

PARC INFANTIL DE LA PLAÇA DELS PINS (PIC 2017) (Exp. 4459/2017).-Es dóna
compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Manteniment i Millora de la Via
Pública del Municipi de dia 19-03-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 -ÚNICA- (NOVEMBRE -DESEMBRE
2017) DE L'OBRA "MILLORA DEL PARC INFANTIL DE LA PLAÇA DES PINS DE
CIUTADELLA
"
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 des 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.

Atesa l'aprovació per Junta de Govern de dia 27.09.2017 d'adjudicar el contracte menor
d'obres a l'empresa SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS , SL , per un import total de
13.418,17€
IVA
(21%)
inclòs.
Atès que s'ha redactat la certificació núm. 1 -única- (novembre-desembre 2017)
corresponent al contracte de l'obra "millora del parc infantil de la Plaça des Pins de
Ciutadella"
,
per
la
quantitat
de
13.418,17
€
(IVA
inclòs)
.
Atès que l'esmentada certificació va degudament signada pel contractista de l'obra C.J.K. en
representació de SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS SL, i pels
directors
de
la
mateixa,
J.M.S.
(ECCP)
i
T.P.R.
(ITOP).
Per

tot

l'exposat

qui

subscriu

PROPOSA:
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PRIMER.- Aprovar la certificació núm. 1 -única- (novembre-desembre 2017) de l'obra "Millora
del parc infantil de la Plaça des Pins" , per la quantitat de 13.418,17 € (IVA inclòs) a l'empresa
SAVIA
PROYECTOS
Y
MANTENIMIENTOS
,
SL
(B572*****).
SEGON.- Comunicar aquest acord a l'empresa SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS,
SL
i
al
Consell
Insular
de
Menorca.
No

obstant

la

Junta

de

Govern

amb

el

seu

superior

criteri

resoldrà.»

La Secretària fa una esmena dient que a la proposta s’hi ha d’incloure l’informe de resolució.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Manteniment i
Millora de la via Pública del Municipi.
15. PROPOSTA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DEL PROJECTE DE MILLORA DEL

PARC INFANTIL DE LA PLAÇA DE BORBÓ (PIC 2017) (Exp. 4462/2017).-Es dóna
compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Manteniment i Millora de la via
Pública del Municipi de dia 19-03-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 -ÚNICA- (NOVEMBRE -DESEMBRE
2017) DE L'OBRA "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 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

dins

el

PIC

2017.

Atesa l'aprovació per Junta de Govern de dia 27.09.2017 d'adjudicar el contracte menor
d'obres a l'empresa SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS , SL , per un import total de
35.142,77€
IVA
(21%)
inclòs.
Atès que s'ha redactat la certificació núm. 1 -única- (novembre-desembre 2017)
corresponent al contracte de l'obra "millora del parc infantil de la Plaça des Pins de
Ciutadella"
,
per
la
quantitat
de
35.142,77
€
(IVA
inclòs)
.
Atès que l'esmentada certificació va degudament signada pel contractista de l'obra C.J.K. en
representació de SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS SL, i pels
directors
de
la
mateixa,
J.M.S.
(ECCP)
i
T.P.R.
(ITOP).
Per

tot

l'exposat

qui

subscriu

PROPOSA:
PRIMER.- Aprovar la certificació núm. 1 -única- (novembre-desembre 2017) de l'obra "Millora
del parc infantil de la Plaça Joan de Borbó" , per la quantitat de 35.142,77 € (IVA inclòs) a
l'empresa
SAVIA
PROYECTOS
Y
MANTENIMIENTOS
,
SL
(B572*****).
SEGON.- Comunicar aquest acord a l'empresa SAVIA PROYECTOS YMANTENIMIENTOS,
SL
i
al
Consell
Insular
de
Menorca.
No

obstant

la

Junta

de

Govern

amb

el

seu

superior

criteri

resoldrà.»

La Secretària fa una esmena dient que a la proposta s’hi ha d’incloure l’informe de resolució.
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Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Manteniment i
Millora de la via Pública del Municipi.
16. PROPOSTA D'ABONAMENT COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PER FEINES EN

CAPS DE SETMANA I FESTIUS ALS FUNCIONARIS QUE PRESTEN SERVEIS A LA
CASA D'ACOLLIDA CORRESPONENT AL PERÍODE GENER/MARÇ 2017 (Exp.
345/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos
Humans del Municipi de dia 14-03-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: ABONAMENT DE COMPLEMENTS DE PRODUCTIVITAT PER FEINES
EN CAPS DE SETMANA I FESTIUS ALS POLICIES LOCAL DESTINATS A LA CASA
D’ACOLLIDA CORRESPONENTS AL PERÍODE DE GENER A MARÇ DE 2017
Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans, amb data 15/01/2018, que
copiat literalment diu:
"Han arribat a l'àrea de recursos humans informes subscrits per la Directora de Serveis
Socials i la regidora delegada de l'àrea de data 22/12/2017 a efectes que es tramiti
l'abonament de complements salarials de personal funcionari de la policia local en segona
activitat adscrit a la Casa d’Acollida pels serveis prestats en caps de setmana i/o festius
durant el període de gener a març 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, el qual és destinat a retribuir l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i
l'interès o iniciativa amb que el funcionari desenvolupa el seu treball.
L'art. 93 LRBRL ens adverteix que les retribucions complementàries dels funcionaris de
l'administració local (com és el nostre municipi) s'han d'atendre a la mateixa estructura i
criteris de valoració objectiva que els de la resta de funcionaris públics. La seva quantia
global ha de ser fixada pel Ple de la corporació dins dels límits màxims i mínims que es
senyalin per l'Estat.
Més en concret, l'art. 5 del RD 861/1986 RRFAL indica -entre d'altres coses- que les
quanties que percebi cada funcionari per aquest concepte seran de coneixement públic,
tant dels demés funcionaris de la corporació com dels representants sindicals. El Ple de la
corporació ha de determinar en el pressupost la quantia global destinada a l'assignació
del complement de productivitat dels funcionaris dins dels límits màxims assenyalats a
l'art. 7.2.b) d'aquesta norma. I correspon a l'Alcalde distribuir aquesta quantia entre els
diferents programes o àrees i l'assignació individual del complement de productivitat, amb
subjecció als criteris que, en el seu cas, hagi establert el Ple.
S'ha de tenir en compte que el Ple de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, en sessió
ordinària de data 10.05.2012, punt 8è, aprovà l'Annex de la Policia local del Pacte de
funcionaris. En aquest, es regula -entre d'altres coses- el següent:
PEL QUE RESPECTA ALS SERVEIS EN CAP DE SETMANA I FESTIUS
L'art. 21.1 de l'Annex de la Policia local del Pacte de funcionaris (que regula aspectes
retributius per treball en dissabtes, diumenges i festius) preveu l'assignació d'un
complement de productivitat pel següent: «Pels caps de setmana i festius treballats per
qualsevol membre del cos de la Policia local durant 6 hores o més del servei en qüestió
es percebran les següents retribucions dins el complement de productivitat:
a)-Per cada dissabte treballat en horari diürn: 36,94 €.
b)-Per cada diumenge o festius treballat en horari diürn: 43,74 €.
c)-Per cada divendres de treball en horari nocturn: 43,74 €.
d)-Per cada dissabte o vigília de festiu treballat en horari nocturn: 48,59 €.
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(L'actualització econòmica dels imports abans esmentats, d’acord amb LPGE 2017,
suposa unes quanties de 37,68 € (a), 44,62 (b), 44,62 (c) i 49,57 (d), respectivament).»
En resum, l'Annex de Policia al Pacte de Funcionaris preveu diferents supòsits la
verificació dels quals dóna lloc a la percepció, per part dels efectius policials, de diferents
complements de productivitat, segons el cas concret. Aquests extrems han estat aprovats
pel Ple de l'Ajuntament.
S’ha de tenir en compte, en aquest cas, que l’article 2.1 de l’Annex estableix el seu àmbit
d’aplicació en «tots els funcionaris que estiguin en actiu dins l'organigrama del cos de la
policia local». Per tant, és deduïble que en estar assignats aquests funcionaris fora de
l’organigrama funcional del cos, no seria d’aplicació aquest Annex a aquests funcionaris
en segona activitat. No obstant, d’acord amb el primer punt de la Resolució de Personal
núm. 212/2012, de 11 de setembre, de regulació provisional de les condicions laborals de
la segona activitat dels dos funcionaris referits, es determina la «dependència orgànica de
Policia Local establerta en el reglament regulador de segona activitat, per la qual
dependran del cap de la policia local, sense perjudici de la seva relació funcional amb el
personal de l'àrea de serveis socials».
Atès que sens perjudici de tot l’anterior, l’Ajuntament es troba en procés per a la
subscripció d’un contracte de serveis per a la realització de la Relació de Llocs de Treball
a què està obligada l’administració, i que en el marc d’aquesta RLT s’haurà de definir una
valoració dels llocs per definir les retribucions complementàries que els corresponen.
Tenint en compte tot l'exposat, i previ informe de l'òrgan interventor, qui subscriu informa
que procedeix que la Junta de Govern municipal adopti -si ho considera oportú- el
següent acord:
PRIMER.- Acordar abonar, als efectius policials que en document adjunt es relacionen, els
següents imports que en aquest s'indiquen en concepte de complement de productivitat
per la realització de feina en caps de setmana i/o festius durant el període de gener a
març de 2017 :
- J.V.B.: 609,76 €
- F.M.M.: 466,00 €
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 de la interventora municipal de dia 14/03/2018.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Abonar als efectius policials que es relacionen a continuació, els imports que s'indiquen
en concepte de complement de productivitat per la realització de feina en caps de
setmana i/o festius durant el període de gener a març de 2017 :
NOM

TOTAL €

J.V.B.

609,76
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F.M.M.

466,00

»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de recursos
Humans del Municipi.
17. PROPOSTA DE CONCESSIÓ COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PER DESIGNACIÓ

DE M.C.C. COM A SECRETÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL (Exp.
2339/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos
Humans de dia 15-03-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: ASSIGNACIÓ DE LA SECRETARIA
MUNICIPAL A LA FUNCIONÀRIA INTERINA M.C.C.

DEL

CONSELL

ESCOLAR

Vist l'informe emes pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 27/02/2018, que
copiat literalment diu:
"Mitjançant la resolució de personal núm. 243/2004, de 10 de juny, es va resoldre
concedir a la funcionària J.F.V. amb efectes del 17/11/2003, la quantitat de 510’24 €/any
en concepte de complement de productivitat per la responsabilitat amb motiu de
l’assistència com a secretària del Consell Municipal d’Educació, amb independència del
número de reunions que es facin a l’any i de la jornada que realitzi la funcionària.
Atès que mitjançant la Resolució de l’àrea d’OiSC núm. 2756/2017, de 22 de desembre,
es va concedir a la funcionària de carrera J.F.V. una excedència per cura de familiar des
del 01/01/2018, amb reserva de lloc de treball.
Atesa la necessitat de cobrir les funcions de la secretaria del Consell Escolar Municipal
que realitzava la funcionària J.F.V. durant la seva absència, es va sol·licitar al personal
funcionari d’administració general de l’Ajuntament de Ciutadella, administratius i auxiliars
administratius, la seva disponibilitat per assignar les funcions de dita secretaria, informant
de l’ordre de prelació dels criteris que s’havien determinat per procedir a la selecció:
1- Que el lloc de treball estigui relacionat amb la secretaria a realitzar.
2- Que es tracti d’un funcionari/a de carrera
3- Que acrediti un major coneixement de llengua catalana (certificat oficial).
4- Que es tengui més antiguitat com a funcionari
Atès que no s’ha obtingut cap sol·licitud per realitzar aquestes funcions.
Atès que mitjançant la resolució de l’àrea d’OiSC 557/2018, de 9 de febrer, es va nomenar
M.C.C. com a funcionària interina de l’Ajuntament de Ciutadella de l’escala
d’administració general, subescala auxiliar (grup C2), i vist que en la mateixa resolució es
fonamenta el nomenament, entre d’altres, segons l’informe de la Directora d’Educació de
data 09/01/2018 sobre la conveniència de cobrir les funcions que realitzava la funcionària
J.F.V..
Atès l’informe de la Directora d’Educació de 16/02/2018 sobre la conveniència de
nomenar la funcionària interina M.C.C. per realitzar les funcions de secretària del Consell
Escolar Municipal.
Atès que la mateixa va assistir el passat 22/02/2018 a la reunió de dit Consell com a
secretària.
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Per tot l’exposat, qui subscriu informa favorablement que, previ informe de l’òrgan
interventor, la Junta de Govern adopti un acord amb el següent contingut:
PRIMER.- Designar la funcionària interina M.C.C. per realitzar, a més de les seves
funcions, les pròpies de secretària del Consell Escolar Municipal, amb efectes des del
22/02/2018.
SEGON.- Assignar a M.C.C. un complement de productivitat de 547,40 €/any pel
concepte descrit en el punt anterior, amb independència del nombre de reunions que es
facin a l’any, amb efectes des del 22/02/2018 i mentre realitzi dites funcions.
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 de la interventora municipal de dia 14/03/2018.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER.- Designar la funcionària interina M.C.C. per realitzar, a més de les seves
funcions, les pròpies de secretària del Consell Escolar Municipal, amb efectes des del
22/02/2018.
SEGON.- Assignar a M.C.C. un complement de productivitat de 547,40 €/any pel concepte
descrit en el punt anterior, amb independència del nombre de reunions que es facin a l’any,
amb efectes des del 22/02/2018 i mentre realitzi dites funcions.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos
Humans del Municipi.
18. PROPOSTA DE CONCESSIÓ COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT AL FUNCIONARI

J.L.G.F. PER LES FUNCIONS ASSIGNADES MITJANÇANT RESOLUCIÓ D'OISC
574/2017 (Exp. 2552/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei
de Recursos Humans del Municipi de dia 16-03-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: CONCESSIÓ DE COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT AL FUNCIONARI
J.L.G.F. PER LES FUNCIONS ASSIGNADES PER RESOLUCIÓ OiSC 574/2017
Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 07/03/2018, que
copiat literalment diu:
"Mitjançant el punt quart de la Resolució de l’àrea d’OiSC 574/2017, de 17 de febrer, es
van assignar de manera provisional i amb efectes de dia 20 de febrer de 2017 en
endavant, a J.L.G.F. les següents funcions en relació als parquímetres:
Dur a terme la recaptació i liquidació a l’entitat bancària de parquímetres; la relació de
denúncies anul·lades amb tiquet de 4 € i la remissió a l’empresa adjudicatària del
contracte de serveis de parquímetres per a la liquidació i l’arxiu de liquidacions i
denúncies.
Atès que es proposa l’abonament d’aquestes funcions amb un complement de
productivitat de 120 € mensuals, amb efectes des de l’assignació de funcions de
20/02/2017.
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Vist l’article 5 del RD 861/1986, de 25 d’abril, pel que s’estableix el règim de retribucions
dels funcionaris de l’administració local, que estableix:
«1. El complement de productivitat està destinat a retribuir l’especial rendiment, l’activitat
extraordinària, i l’interès i iniciativa amb que el funcionari acompleix el seu treball.
2. L’apreciació de la productivitat s’haurà de realitzar en funció de circumstàncies
objectives relacionades directament amb l’acompliment del lloc de treball i objectius
assignats al mateix.
3. 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.
4. Les quantitats que percebi cada funcionari per aquest concepte seran de coneixement
públic, tant dels demés funcionaris de la Corporació com dels representants sindicals.
5. Correspon al Ple de cada Corporació determinar en el pressupost la quantitat global
destinada a l’assignació del complement de productivitat als funcionaris dins dels límits
màxims assenyalats a l’article 7.2.b) d’aquesta norma.
6. Correspon a l’Alcalde o President de la Corporació la distribució de dita 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, sense perjudici de les
delegacions que pugui conferir conforme l’establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril.»
Per la seva banda l’article 37 del RDL 5/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, determina:
«1. Seran objecte de negociació, en el seu àmbit respectiu i en relació a les competències
de cada Administració Pública i amb l’abast que legalment procedeixi en cada cas, les
matèries següents:
b) La determinació i aplicació de les retribucions complementàries dels funcionaris.»
Atès que el Sr. J.L.G.F. és funcionari d’aquesta Corporació, de l’escala d’administració
general, subescala subalterna, i ocupa un lloc de treball de notificador.
De tot l’anteriorment exposat, es desprèn que les funcions assignades al funcionari
J.L.G.F. pel punt quart de la resolució 574/2017, de 17 de febrer, es poden incloure com a
activitat extraordinària, addicional a les pròpies del seu lloc de treball de notificador, i per
tant s’han de poder retribuir mitjançant el complement de productivitat d’acord amb el punt
1 de l’article 5 del RD 861/1986.
Ara bé, no consta a aquest tècnic la determinació i apreciació de les circumstàncies
objectives relacionades directament amb l’acompliment del lloc de treball i objectius
assignats al mateix que requereix el punt 2 del mateix article, ni de criteris establerts pel
Ple per a l’assignació individual del complement segons el punt 6, així com tampoc que la
determinació i aplicació del complement de productivitat hagi estat objecte de negociació
segons l’article 37b) de l’EBEP.
Així mateix, s’ha de tenir en compte que l’Ajuntament es troba en procés per a la
realització de la Relació de Llocs de Treball a què està obligada l’administració, i que en el
marc d’aquesta RLT s’haurà de definir els llocs de treball necessaris i una valoració per
definir les retribucions complementàries que els corresponen.
Ateses les delegacions de competències sobre retribucions establertes a l’Ajuntament.
Per tot l’exposat, qui subscriu informa que correspon al regidor delegat de recursos
humans, previ informe de l’òrgan interventor, l’emissió d’una proposta per a la Junta de
Govern de l’Ajuntament de Ciutadella, si així ho considera, sobre la concessió o no del
complement de productivitat referit, i amb els advertiments continguts en el present
informe, amb el següent contingut:
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PRIMER: Concedir al funcionari J.L.G.F. un complement de productivitat de 1.680 €
anuals amb efectes de 20/02/2017 per les funcions assignades al punt 4 de la resolució
de l’àrea d’OiSC 574/2017, de 17 de febrer, i mentre realitzi dites funcions, i condicionat
als resultats de l’elaboració de la relació de llocs de treball i la seva valoració.
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 de la interventora municipal de dia 15/03/2018.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Concedir al funcionari J.L.G.F. un complement de productivitat de 1.680 € anuals amb
efectes de 20/02/2017 per les funcions assignades al punt 4 de la resolució de l’àrea
d’OiSC 574/2017, de 17 de febrer, i mentre realitzi dites funcions, i condicionat als
resultats de l’elaboració de la relació de llocs de treball i la seva valoració.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos
Humans del Municipi.
19. PROPOSTA D'ABONAMENT COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PER FEINES EN

CAPS DE SETMANA I FESTIUS ALS FUNCIONARIS QUE PRESTEN SERVEIS A LA
CASA D'ACOLLIDA CORRESPONENTS AL PERÍODE ABRIL/JUNY 2017 (Exp.
2601/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos
Humans del Municipi de dia 14-03-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: ABONAMENT DE COMPLEMENTS DE PRODUCTIVITAT PER FEINES
EN CAPS DE SETMANA I FESTIUS ALS POLICIES LOCAL DESTINATS A LA CASA
D’ACOLLIDA CORRESPONENTS AL PERÍODE D'ABRIL A JUNY DE 2017
Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 13/03/2018, que
copiat literalment diu:
"Segons informes de la Directora de Serveis Socials C.M.S., de data 01/02/2018,
subscrits també per la regidora delegada, es manifesta que els Policies Locals F.M.M. i
J.V.B., destinats a la Casa d’Acollida en segona activitat, van treballar durant caps de
setmana i festius durant els mesos d’abril, maig i juny de 2017 a efectes de percebre el
complement pel treball que els correspon per aquests dies.
Al respecte, indicar que pel que fa a les retribucions dels funcionaris, l'art. 23è de l'encara
vigent Llei 30/1984 de mesures per a la reforma de la funció pública preveu com a
retribucions complementàries dels funcionaris -entre d'altres-: el complement de
productivitat, el qual és destinat a retribuir l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i
l'interès o iniciativa amb que el funcionari desenvolupa el seu treball.
L'art. 93 LRBRL ens adverteix que les retribucions complementàries dels funcionaris de
l'administració local (com és el nostre municipi) s'han d'atendre a la mateixa estructura i
criteris de valoració objectiva que els de la resta de funcionaris públics. La seva quantia
global ha de ser fixada pel Ple de la corporació dins dels límits màxims i mínims que es
senyalin per l'Estat.
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Més en concret, l'art. 5 del RD 861/1986 RRFAL indica -entre d'altres coses- que les
quanties que percebi cada funcionari per aquest concepte seran de coneixement públic,
tant dels demés funcionaris de la corporació com dels representants sindicals. El Ple de la
corporació ha de determinar en el pressupost la quantia global destinada a l'assignació
del complement de productivitat dels funcionaris dins dels límits màxims assenyalats a
l'art. 7.2.b) d'aquesta norma. I correspon a l'Alcalde distribuir aquesta quantia entre els
diferents programes o àrees i l'assignació individual del complement de productivitat, amb
subjecció als criteris que, en el seu cas, hagi establert el Ple.
S'ha de tenir en compte que el Ple de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, en sessió
ordinària de data 10.05.2012, punt 8è, aprovà l'Annex de la Policia local del Pacte de
funcionaris. En aquest, es regula -entre d'altres coses- el següent:
PEL QUE RESPECTA ALS SERVEIS EN CAP DE SETMANA I FESTIUS
L'art. 21.1 de l'Annex de la Policia local del Pacte de funcionaris (que regula aspectes
retributius per treball en dissabtes, diumenges i festius) preveu l'assignació d'un
complement de productivitat pel següent: «Pels caps de setmana i festius treballats per
qualsevol membre del cos de la Policia local durant 6 hores o més del servei en qüestió
es percebran les següents retribucions dins el complement de productivitat:
a)-Per cada dissabte treballat en horari diürn: 36,94 €.
b)-Per cada diumenge o festius treballat en horari diürn: 43,74 €.
c)-Per cada divendres de treball en horari nocturn: 43,74 €.
d)-Per cada dissabte o vigília de festiu treballat en horari nocturn: 48,59 €.
(L'actualització econòmica dels imports abans esmentats, d’acord amb LPGE 2017,
suposa unes quanties de 37,68 € (a), 44,62 (b), 44,62 (c) i 49,57 (d), respectivament).»
En resum, l'Annex de Policia al Pacte de Funcionaris preveu diferents supòsits la
verificació dels quals dóna lloc a la percepció, per part dels efectius policials, de diferents
complements de productivitat, segons el cas concret. Aquests extrems han estat aprovats
pel Ple de l'Ajuntament.
Mitjançant la resolució de personal núm. 428/2011, de 30 de desembre, es destinà els dos
funcionaris de la Policia Local a la Casa d’Acollida de l’àrea de Serveis Socials, i
mitjançant el punt primer de la Resolució de Personal núm. 212/2012, de 11 de setembre,
es regulen les condicions laborals de la segona activitat d’aquests funcionaris.
S’ha d’indicar que l’article 2.1 de l’annex de la Policia Local estableix el seu àmbit
d’aplicació per a «tots els funcionaris que estiguin en actiu dins l'organigrama del cos de
la policia local». Així, resulta contradictori amb aquest àmbit d’aplicació donar efectes a
una disposició de l’annex de policia a uns funcionaris destinats fora de l’organigrama del
cos policial.
No obstant, la regulació de les condicions laborals dels policies en segona activitat és
provisional fins l’aprovació de la preceptiva relació de llocs de treball per part de
l’Ajuntament. A més, consta en dita resolució de Personal núm. 212/2012 que «Les sol
licituds de vacances, dies lliures, compensació d'hores, etc... seran tramitades d'acord
amb els procediments interns del personal del cos de la policia local i segons el seu
quadrant de servei d'acord amb la dependència orgànica de Policia Local establerta en el
reglament regulador de segona activitat, per la qual dependran del cap de la policia local,
sense perjudici de la seva relació funcional amb el personal de l'àrea de serveis socials i
el previ vist-i-plau del responsable de dita àrea per a la seva concessió». Atès que
l’Ajuntament ha abonat en anteriors ocasions aquest complement als policies locals en
segona activitat que han treballat a la Casa d’Acollida.

24

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 21.03.2018

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
Atès que sens perjudici de tot l’anterior, l’Ajuntament es troba en procés per a la
realització de la Relació de Llocs de Treball a què està obligada l’administració, i que en el
marc d’aquesta RLT s’haurà de definir els llocs de treball necessaris i una valoració dels
llocs amb les retribucions complementàries que els corresponen.
Per tot l'exposat, qui subscriu informa que procedeix, condicionat al pertinent informe
previ per part de l'òrgan interventor, que el regidor delegat en matèria de recursos
humans adopti una proposta administrativa amb el següent contingut perquè pugui ser
sotmesa a aprovació, si així ho considera, per part de la Junta de Govern municipal:
PRIMER.- Abonar al funcionari policies locals en segona activitat destinats a la Casa
d’Acollida que en document adjunt es relacionen, els imports que en aquest s'indiquen i
que -en global- ascendeix al següent import:
- Complements de productivitat per realitzar feina en caps de setmana i festius durant els
mesos d’abril, maig i juny de 2017: 842,76 €
SEGON.- Comunicar aquest acord a la representació del personal funcionari.
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 de la interventora municipal de dia 14/03/2018.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER.- Abonar als funcionaris policies locals en segona activitat destinats a la Casa
d’Acollida que es relacionen a continuació, els imports que s'indiquen en concepte de
complement de productivitat per realitzar feina en caps de setmana i festius durant els mesos
d’abril, maig i juny de 2017:
NOM

TOTAL €

J.V.B.

426,33

F.M.M.

416,43

SEGON.- Comunicar aquest acord a la representació del personal funcionari.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos
Humans del Municipi.
20. PROPOSTA D'ABONAMENT AL PERSONAL FUNCIONARI DE GRATIFICACIONS PER

SERVEIS EXTRAORDINARIS (Exp. 2630/2018).-Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat del Servei de Recursos Humans del Municipi de dia 19-03-2018, que
literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: ABONAMENT A DIFERENT PERSONAL FUNCIONARI DE
GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS ELS MESOS DE
GENER I FEBRER DE 2018
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Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 15/03/2018, que
copiat literalment diu:
"Ha arribat a l'àrea de recursos humans un informe subscrit cap acctal. 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 08/03/2018, hi ha un quadrant-resum dels serveis extraordinaris i dels
serveis especials que s'han de retribuir complementàriament als membres del cos de la
Policia local com a personal funcionari de l’Ajuntament de Ciutadella.
Així mateix, hi ha peticions d’abonament de gratificacions per serveis extraordinaris
prestats de personal divers d’oficines municipals, en concret:
- Sol·licitud de la funcionària C.P.M., de 31/01/2018, subscrita per la pròpia empleada i per
l’Alcaldessa, amb motiu de tasques relatives a la Diada de Sant Antoni.
- Sol·licituds d’abonament del funcionari L.B.P., de 08/02/2018 i de 05/03/2018, subscrita
pel propi empleat i el regidor delegat, amb motiu de la realització de tasques relatives a
Plens, la Diada de Sant Antoni, i actes diversos.
- Sol·licitud d’abonament del funcionari A.P.R., de 02/03/2018, subscrita pel propi empleat
i el regidor delegat, amb motiu de la redacció de projectes PIC 2018.
- Sol·licitud d’abonament de la funcionària E.C.G., de 08/03/2018, subscrita per
l’empleada i el regidor delegat, per assistències a Plens.
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-: les gratificacions per
serveis extraordinaris (realitzats fora de la jornada normal, que en cap cas poden ser fixes
en la seva quantia ni periòdiques en la seva meritació).
L'art. 93 LRBRL ens adverteix que les retribucions complementaries dels funcionaris de
l'administració local (com és el nostre municipi) s'han d'atendre a la mateixa estructura i
criteris de valoració objectiva que els de la resta de funcionaris públics. La seva quantia
global ha de ser fixada pel Ple de la corporació dins dels límits màxims i mínims que es
senyalin per l'Estat.
El mateix RD 861/1986 RRFAL, en el seu art. 6 è, i pel que respecta a les gratificacions per
serveis extraordinaris, repeteix que correspon al Ple de la corporació fixar en el
pressupost la quantia global designada a l'assignació de gratificacions dins dels límits
màxims assenyalats a l'art. 7.2.c del mateix RFFAL i és l'Alcalde qui les assigna de
manera individual, amb subjecció als criteris que, en el seu cas, hagués establert el Ple
de la corporació municipal. I es recorda que les gratificacions, en cap cas poden ser fixes
en la seva quantia ni periòdiques a la seva meritació, i han de correspondre a serveis
extraordinaris realitzats fora de la jornada normal de treball.
Mitjançant el vigent Pacte aplicable al personal funcionari municipal, es pactà i aprovà
plenàriament un règim de gratificacions extraordinàries lligat a un valor/hora extra. En
concret, l'art. 47 del Pacte esmentat diu el següent:
47.1 Es consideren serveis extraordinaris en dies festius els realitzats fora de la jornada
normal de treball, el dissabte, els realitzats en diumenge, en dia de festa marcat en el
calendari laboral o en els dies de llicència indicats en aquest pacte.
47.2 Es tendirà a la supressió de les hores i dels serveis de caràcter extraordinari
estructural fora de la jornada normal de treball.
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47.3 En qualsevol cas, i amb l’autorització prèvia de l’Alcaldia o del/de la regidor/adelegat/a, durant l’any només es permetrà un màxim de 70 hores per persona fora de la
jornada normal de treball.
47.4 Quan, per necessitats urgents o imprevisibles es realitzin hores extraordinàries fora
de l’horari normal de treball, el càlcul serà del següent:
Hora ordinària = Retribucions anuals : núm. hores jornada anual
Hora extraordinària = valor hora ordinària x 100 %
Hora extraordinària nocturna = valor hora ordinària x 125 %
Hora extraordinària festiva = valor hora ordinària x 150 %
Hora extra. festiva i nocturna = valor hora ordinària x 175 %
Nota: (*) A l’efecte del còmput anterior, es considera retribució anual el conjunt de
conceptes retributius, exceptuant-ne el complement de productivitat i la indemnització per
residència.
47.5 S’exclouen expressament del càlcul anterior els serveis extraordinaris realitzats
durant les festes de Sant Joan i Nadal, que seran objecte d’una gratificació especial,
prèviament acordada entre les parts, que es desenvoluparà de manera reglamentària per
al seu compliment, i qualsevol altre servei extraordinari que sigui retribuït amb una
gratificació especial.
47.6 Les compensacions per treballs extraordinaris es podran efectuar en temps de la
jornada laboral, a elecció del funcionari, en les mateixes proporcions que l’indicat al punt
47.4. S'entén que aquest punt s’acorda amb l’establert a l’art. 23.3.d) de la Llei 30/1984 i
l’art. 6.3 del Reial decret 861/1986, atès que no es refereix a gratificacions sinó a
compensacions pels serveis extraordinaris realitzats en temps de jornada laboral, en lloc
de retribuir-los econòmicament.»
En resum, el Pacte de funcionaris preveu un règim de gratificacions per serveis
extraordinaris, establint diferents supòsits (nocturnitat, festius...). Aquests extrems han
estat aprovats pel Ple de l'Ajuntament.
Vist l'informe i document annex emès per part del cap de la Policia local, subscrit també
pel regidor delegat en la matèria, de data 06/02/2018, i la relació d'efectius-serveis-preu
per servei i totals que també s'ha incorporat a l'expedient administratiu corresponent; ; així
i com la petició d’abonament de serveis extraordinaris prestats per personal divers
d’oficines, i que tots aquests documents es troben incorporats a l’expedient de referència;
tot açò d'acord amb el text del Pacte de funcionaris abans reproduït, i que -en globalascendeix als següents imports:
- Efectius policia local: 1.231,31 €.
- Oficines Generals: 980,47 €
- Intervenció: 510,62 €
- Brigada: 124,56 €
Per tot l'exposat, s’estima que procedeix, condicionat al pertinent informe previ per part de
l'òrgan interventor, que el regidor delegat en matèria de recursos humans adopti una
proposta administrativa amb el següent contingut perquè pugui ser sotmesa a aprovació
per part de la Junta de Govern municipal:
PRIMER.- Acordar abonar, als funcionaris municipals que es relacionen en document
adjunt els imports que en cada cas s’indiquen en concepte de gratificacions per serveis
extraordinaris prestats i que en conjunt ascendeixen a:
- Efectius policia local: 1.231,31 €.
- Oficines Generals: 980,47 €
- Intervenció: 510,62 €
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- Brigada: 124,56 €
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 de la interventora municipal de dia 19/03/2018.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Abonar als funcionaris municipals relacionats a continuació, les quantitats que s'indiquen en
concepte de gratificacions per serveis extraordinaris realitzats:
POLICIA LOCAL

OFICINES GENERALS

A.M.F.

382,58 B.P.L.

832,69

B.M.J.

111,36 P.M.C.

147,78

F.C.D.

39,13 TOTAL

G.F.C.

34,78 INTERVENCIO

M.V.J.B.

56,52 C.G.E.

P.H.D.

41,76 BRIGADA

P.M.J.

382,58 P.R.A.J.

P.V.G.

104,34

R.C.J.

39,13

S.G.F.

39,13

TOTAL

980,47
510,62
124,56

1231,31
»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos
Humans del Municipi.

21. PROPOSTA D'ABONAMENT AL PERSONAL DE LA BRIGADA MUNICIPAL PER

TREBALLS PENOSOS DE MANTENIMENT DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM
REALITZATS EL MES DE FEBRER DE 2018 (Exp. 2632/2018).-Es dóna compte d'una
proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans del Municipi de dia 19-03-2018,
que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: ABONAMENT AL PERSONAL DE LA BRIGADA MUNICIPAL D'UN
COMPLEMENT SALARIAL PER TREBALLS PENOSOS REALITZATS EL MES DE
FEBRER DE 2018
Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 14/03/2018, que
copiat literalment diu:
"El cap de la Brigada municipal, en data 06/03/2018, ha emès un informe per mitjà del
qual es deixa constància d'una relació de personal de la Brigada municipal que ha
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realitzat diferent percentatge de temps durant el mes de febrer de 2018 dedicat al
manteniment de la xarxa de clavegueram.
Atès que la Junta de Govern municipal, en sessió de data 03/08/2016, punt 15è, acordà
que el percentatge de complement salarial que havia de percebre cada empleat per raó
d'haver realitzat treballs penosos relacionats amb feines de clavegueram havia de ser
presentat pel cap de la Brigada municipal mensualment, indicant el nom i llinatges de
cada empleat, el número de dies que havia realitzat feines a la xarxa de clavegueram i el
percentatge que açò suposava respecte del mes en qüestió. La quantia econòmica a
percebre aprovada fou de 230 euros mensuals per al 100% de dedicació, havent-se
d'aplicar les variacions corresponents d'acord amb el percentatge de temps efectivament
realitzat (actualment 234,62 euros per al 100% de dedicació per raó de la puja de l'1%
salarial corresponent a l'exercici de 2016 més l’1% que correspon a l’exercici de 2017,
aplicable a dia d’avui durant el 2018 atès la pròrroga dels PGE per 2018).
Aquest complement salarial s’acordà en virtut del que preveu l’art. 29.4 del Conveni
col·lectiu del personal laboral (BOIB nº 92 de 01.08.2002) en relació als complements al
salari pel motiu de la realització de treballs tòxics, perillosos o excepcionalment penosos.
D'acord amb l'esmentat, s'adjunta document on hi ha la relació de persones que han
efectuat tasques de clavegueram durant el mes de febrer, el percentatge de dedicació que
açò suposa respecte de la jornada total i la seva traducció en euros. La totalitat de les
tasques puja un import de 1.088,64 € pel personal de la brigada d’obres, i 187,70 € pel
personal d’enllumenat públic, que s'haurien d'abonar a la nòmina de cada treballador, en
concepte de complement salarial, en proporció als percentatges efectivament realitzats
d'acord amb l'informe tècnic abans esmentat i el quadre adjunt.
En addició, es pot indicar que el cap de la Brigada municipal, en el seu informe considera
establir una Brigada de manteniment de clavegueram i demana que es replantegi el
sistema de remuneració d’aquests empleats públics municipals. Cosa que es posa en
coneixement de la corporació local a efectes que en tengui coneixement.
Per tot l'exposat, qui subscriu estima que, condicionat al pertinent informe previ per part
de l'òrgan interventor, procedeix que la Junta de Govern adopti el següent acord:
PRIMER: Abonar a la relació de treballadors municipals que s’adjunta, tots ells contractats
en règim laboral, els imports que en document adjunt es relacionen en concepte de
complement salarial per haver realitzat tasques de manteniment de la xarxa de
clavegueram durant el mes de febrer de 2018, cosa que ascendeix als imports següents
pel personal de cada col·lectiu esmentat en el seu conjunt:
- Brigada obres: 1.088,64 €
- Enllumenat públic: 187,70 €
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 de la interventora municipal de dia 19/03/2018.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
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Abonar al personal laboral relacionat a continuació, els imports que s'indiquen en concepte
de complement salarial per haver realitzat tasques de manteniment de la xarxa de
clavegueram durant el mes de febrer de 2018:
NOM

TOTAL €

M.R.L.

129,04

C.C.R.

234,62

B.M.P.

105,58

B.M.J.

105,58

M.B.L.

82,12

F.S.C.

82,12

B.C.J.

68,04

C.S.J

46,92

M.M.G.

234,62

C.B.F.

93,85

M.C.L.

46,92

S.A.D.

46,92

»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos
Humans del Municipi.
22. PROPOSTA D'ABONAMENT GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS

REALITZATS PEL PERSONAL LABORAL PRESENTATS EL FEBRER 2018 (Exp.
2635/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos
Humans del Municipi de dia 16-03-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: ABONAMENT D'HORES EXTRAORDINÀRIES
LABORAL PRESENTADES EL FEBRER DE 2018

DEL

PERSONAL

Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 14/03/2018, que
copiat literalment diu:
"Han arribat a l'àrea de recursos humans diverses peticions d'abonament d'hores
extraordinàries de diferent personal municipal contractat en règim laboral.
En concret, han arribat les següents peticions de les àrees corresponents (les quals es
troben incorporades a l’expedient 002635/2018):
- Informe de relació d’hores extres de la brigada municipal d’obres i serveis corresponent
al mes de febrer de 2018. Sol·licituds realitzades pel regidor de manteniment i millora de
via pública, subscrites per tècnic competent, en la que es demana l’abonament de
diverses hores extraordinàries a diferent personal de la Brigada municipal (electricistes, B.
d’obres) de data 05/03/2018.
- S’ha d’indicar que consta una sol·licitud específica del treballador de la brigada J.B.C.,
en relació a hores realitzades per substitució de la baixa i vacances del zelador del
mercat.
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- Sol·licitud realitzada per part de la regidora delegada en matèria de salubritat pública i
canera, de data 02/03/2018, per mitjà de la qual es demana l’abonament de 7,5 hores
extraordinàries normals, 5 de festives, i 1 de nocturna al caner-llacer municipal.
- Sol·licitud del treballador J.R.M., fosser municipal, per treballs realitzats als cementiris
municipals, subscrites pel regidor delegat.
- Sol·licituds dels treballadors E.S.M. i C.M.S., treballadors del servei d’aigües, subscrita
pel tècnic responsable i regidor delegat.
- Sol·licitud del treballador M.A.L.P., treballador del servei municipal de protocol i premsa,
de 05/01/2018, subscrita per l’Alcaldessa, per la que es demana l’abonament d’hores
extres realitzades del novembre de 2017 a gener de 2018.
Al respecte, 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.
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20.2 - Cap treballador/a podrà excedir de 70 hores extraordinàries anuals, tret de raons
justificades de força major. En qualsevol cas, el Comitè o, si escau, els delegats de
Personal podran emetre un informe sobre aquest tema.”
Pel que respecta al règim retributiu/de compensació de les hores extraordinàries del
personal laboral, l'art. 29 (relatiu als complements salarials) del Conveni col·lectiu
municipal regula en el seu punt 8è els serveis extraordinaris dient que:
Tenint en compte l’article 20 d'aquest conveni, les hores extraordinàries realitzades
s'hauran d'abonar amb un recàrrec del 100 % sobre el preu de l’hora bruta, si no és que
el/la treballador/a opti per la compensació amb temps de descans.
Si la realització d’aquests serveis extraordinaris es realitza entre les 22.00 h i les 06.00 h,
es considerarà com a hora extraordinària nocturna i s'abonarà amb un recàrrec del 125%
sobre el preu de l’hora bruta, si no és que el/la treballador/a opti per la compensació amb
temps de descans.
Si la realització d’aquests serveis extraordinaris es fes en un dia de descans setmanal del
treballador/a es considerarà com a hora extraordinària festiva i seran abonades amb un
recàrrec del 150 % damunt el preu de l’hora bruta, a menys que el treballador/a opti per la
seva compensació amb temps de descans.
En cas d’horari nocturn el recàrrec serà del 175%. A l’efecte del còmput anterior, es
considera retribució anual el conjunt de conceptes retributius, exceptuant-ne el
complement de productivitat.
En qualsevol cas, els serveis extraordinaris seran sempre de prestació voluntària per part
del/de la treballador/a.
Així i tot, per a la realització de serveis extraordinaris serà del tot necessària l’autorització
prèvia i per escrit del/de la regidor/a delegat/da de l’Àrea que correspongui. El Comitè o
el/la delegat/da de personal podrà emetre un informe referent a la realització de cadascun
dels serveis extraordinaris.
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.”
Finalment, indicar que l'import total corresponent a les hores extraordinàries presentades
per a cobrar per part del personal laboral que es relacionen en document adjunt, i que
s’han d’abonar a la nòmina, pugen en total el següent per als diferents col·lectius:
- Cementiris: 86,70 €
- Obres: 2079,70 €
- Enllumenat públic: 551,90 €
- Protocol: 628,68 €
- Aigües: 387,76 €
- Caner: 343,91 €
Per tot l'exposat, qui subscriu entén que, rere la corresponent fiscalització per part de
l'òrgan interventor, procedeix que la Junta de Govern municipal adopti el següent acord:
PRIMER: Abonar al personal laboral que es relaciona en document adjunt les hores
extraordinàries sol·licitades de conformitat amb el previst a l'ET i el Conveni de personal
laboral, la totalitat de les quals ascendeix als següents imports segons els diferents
següents col·lectius de personal:
- Cementiris: 86,70 €
- Obres: 2079,70 €
- Enllumenat públic: 551,90 €
- Protocol: 628,68 €
- Aigües: 387,76 €
- Caner: 343,91 €"
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Vist l'informe de la interventora municipal de dia 15/03/2018.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Abonar a la nòmina del personal laboral relacionat a continuació, les quantitats que
s'indiquen en concepte de gratificacions per serveis extraordinaris realitzats:

CEMENTERI
R.M.J.

ENLLUMENAT PÚBLIC
86,70

BRIGADA

C.B.F.

478,08

M.C.L.

52,02

B.C.J.

632,91

S.A.D

21,80

B.M.J.A.

465,29

TOTAL

551,9

B.M.P.

138,72

PROTOCOL

C.S.J.

152,60

L.P.M.A.

C.C.R.

92,48

F.S.C.

115,60

M.S.C.

28,90

M.R.L.

482,10

S.M.E.

358,86

TOTAL

2079,7

TOTAL

387,76

628,68

SERVEI D'AIGÜES

CANER
Y.N.W

343,91

»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos
Humans del Municipi.
23. PROPOSTA D'ABONAMENT COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PER FEINES EN

CAPS DE SETMANA I FESTIUS I SERVEIS X0 REALITZATS EL FEBRER 2018 PER
LA POLICIA LOCAL (Exp. 2662/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat
del Servei de Recursos Humans del Municipi de dia 14-03-2018, que literalment copiada,
diu:
«ASSUMPTE: ABONAMENT DE COMPLEMENTS DE PRODUCTIVITAT PER FEINES
EN CAPS DE SETMANA, FESTIUS I SERVEIS X0 DE LA POLICIA LOCAL REALITZATS
EL MES DE FEBRER DE 2018
Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 13/03/2018, 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 08/03/2018, s’hi inclou un quadrant-resum dels serveis especials que s'han de
retribuir complementàriament als membres del cos de la Policia local.
Llavors, en aquest cas es presenta una relació d'efectius policials que han realitzat
diversos serveis (complements de productivitat per la realització de serveis X0 o en cap
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de setmana i festius) durant el mes de febrer de 2018 a efectes que el personal de la
Policia local percebi les retribucions complementàries que pertoquin.
Al respecte, indicar que pel que fa a les retribucions dels funcionaris, l'art. 23è de l'encara
vigent Llei 30/1984 de mesures per a la reforma de la funció pública preveu com a
retribucions complementàries dels funcionaris -entre d'altres-: el complement de
productivitat, el qual és destinat a retribuir l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i
l'interès o iniciativa amb que el funcionari desenvolupa el seu treball.
L'art. 93 LRBRL ens adverteix que les retribucions complementàries dels funcionaris de
l'administració local (com és el nostre municipi) s'han d'atendre a la mateixa estructura i
criteris de valoració objectiva que els de la resta de funcionaris públics. La seva quantia
global ha de ser fixada pel Ple de la corporació dins dels límits màxims i mínims que es
senyalin per l'Estat.
Més en concret, l'art. 5 del RD 861/1986 RRFAL indica -entre d'altres coses- que les
quanties que percebi cada funcionari per aquest concepte seran de coneixement públic,
tant dels demés funcionaris de la corporació com dels representants sindicals. El Ple de la
corporació ha de determinar en el pressupost la quantia global destinada a l'assignació
del complement de productivitat dels funcionaris dins dels límits màxims assenyalats a
l'art. 7.2.b) d'aquesta norma. I correspon a l'Alcalde distribuir aquesta quantia entre els
diferents programes o àrees i l'assignació individual del complement de productivitat, amb
subjecció als criteris que, en el seu cas, hagi establert el Ple.
S'ha de tenir en compte que el Ple de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, en sessió
ordinària de data 10.05.2012, punt 8è, aprovà l'Annex de la Policia local del Pacte de
funcionaris. En aquest, es regula -entre d'altres coses- el següent:
PEL QUE RESPECTA ALS SERVEIS X0
«Article 14. Coordinador del servei o X0.
En el cas de que reglamentàriament es determini un coordinador de servei o XO, es
retribuirà l'import per dia establert en l'article 21.2, d'aspectes retributius, en el cas de que
sigui duit a terme per personal de l'escala bàsica. Per contra, si es du a terme per
personal d'escales superiors, no es retribuirà aquest concepte.
En concret, l'art. 21.2 de l'esmentat Annex de la Policia local preveu un complement de
productivitat per realitzar les esmentades funcions de coordinador d'un torn horari (X0)
quan diu literalment que: «Per cada servei diari efectivament treballat com a coordinador
d'un torn horari (X0) 7,22 €. (L'actualització econòmica en el temps d'aquest import
suposa una quantia de 7,36 €).
PEL QUE RESPECTA ALS SERVEIS EN CAP DE SETMANA I FESTIUS
Així mateix, l'art. 21.1 de l'Annex de la Policia local del Pacte de funcionaris (que regula
aspectes retributius per treball en dissabtes, diumenges i festius) preveu també
l'assignació d'un complement de productivitat pel següent: «Pels caps de setmana i
festius treballats per qualsevol membre del cos de la Policia local durant 6 hores o més
del servei en qüestió es percebran les següents retribucions dins el complement de
productivitat:
a)-Per cada dissabte treballat en horari diürn: 36,94 €.
b)-Per cada diumenge o festius treballat en horari diürn: 43,74 €.
c)-Per cada divendres de treball en horari nocturn: 43,74 €.
d)-Per cada dissabte o vigília de festiu treballat en horari nocturn: 48,59 €.
(L'actualització econòmica dels imports abans esmentats, d’acord amb LPGE 2017,
suposa unes quanties de 37,68 € (a), 44,62 (b), 44,62 (c) i 49,57 (d), respectivament).»
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En resum, l'Annex de Policia al Pacte de Funcionaris preveu diferents supòsits la
verificació dels quals dóna lloc a la percepció, per part dels efectius policials, de diferents
complements de productivitat, segons el cas concret. Aquests extrems han estat aprovats
pel Ple de l'Ajuntament.
Atès que sens perjudici de tot l’anterior, l’Ajuntament es troba en procés per a la
realització de la Relació de Llocs de Treball a què està obligada l’administració, i que en el
marc d’aquesta RLT s’haurà de definir una valoració dels llocs per definir les retribucions
complementàries que els corresponen.
Tenint en compte tot l'exposat, i previ informe de l'òrgan interventor, qui subscriu informa
que procedeix que la Junta de Govern municipal adopti -si ho considera oportú- el
següent acord:
PRIMER.- Acordar abonar, als efectius policials que en document adjunt es relacionen, els
imports que en aquest s'indiquen i que -en global- ascendeix al següent import:
- Complements de productivitat per realitzar feina en caps de setmana, festius i X0:
9.208,07 €.
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 de la interventora municipal de dia 13/03/2018.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Abonar a la nòmina dels funcionaris relacionats a continuació, les quantitats que s'indiquen
en concepte de complement de productivitat per serveis realitzats en caps de setmana i X0
durant el mes de febrer, i que puja un total de 9.208,07 €:
HORARI DIÜRN
FUNCIONARIS

DISSABT FESTIU DISSABT VIGÍLI
E
E
A

A.P.J.

1

A.P.M.

3

3

4
2

2

SERVEI
TOTAL €
S X0
37,68

A.M.F.
B.A.J.J.

HORARI
NOCTURN

4

3

B.M.J.

2

4

276,34
287,52

17

334,34

7

339,04

4

194,04

C.G.J.A.

2

2

C.P.J.D.

1

3

171,54

C.M.F.

3

3

246,90

F.C.D.
F.R.J.L.

3
2

3

282,57
75,36
35

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 21.03.2018

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
G.G.M.

3

3

246,90

G.G.J.L.

1

1

82,30

G.J.J.

3

3

G.M.J.

1
2

3

254,26
237,95

G.F.C.

2

2

164,60

G.P.J.

3

3

246,90

J.M.J.

2

1

119,98

J.F.J

3

3

282,57

M.M..J.M

3

3

246,90

M.M.L.

3

3

246,90

M.M.M.

2

2

164,60

M.R.J.A.

3

3

M.V.J.B.

2

2

164,60

M.G.A.

2

2

164,60

M.J.D.

3

3

246,90

M.G.M.

1

1

M.B.M.A.

3

3

P.P.J.R.

3

3

P.H.D.
P.M.M.

9

5

3

9

313,14

13

378,25

3

P.M.J.

119,10
246,90

3
3

313,14

246,90
3

4

3

354,22

P.C.A.

2

3

209,22

P.V.G.

3

3

246,90

P.V.G.

3

4

R.M.S.

2

2

R.C.J.

2

3

S.P.A.

2

2

S.G.F.

2

346,86
188,38

1

245,31
164,60

1

2

143,76

S.J.M.

3

3

246,90

S.P.M.

3

3

246,90

T.C.F.

1

1

82,30

TOTAL

9.208,07
»

Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos
Humans del Municipi.
24. PROPOSTA D'ABONAMENT COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PER FEINES EN

CAPS DE SETMANA I FESTIUS DEL PERSONAL LABORAL REALITZATS EL
FEBRER I ALTRES (Exp. 2680/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat
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del Servei de Recursos Humans del Municipi de dia 14-03-2018, que literalment copiada,
diu:
«ASSUMPTE: ABONAMENT PER FEINES EN CAP DE SETMANA I FESTIUS DEL
PERSONAL LABORAL REALITZADES EL MES DE FEBRER DE 2018 I ALTRES.
Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 13/03/2018, que
copiat literalment diu:
"Ha arribat a l'àrea de recursos humans Informe de data 08/03/2018 del cap acctal. de la
Policia Local, subscrit pel regidor delegat, que inclou un quadrant-resum, dels serveis
especials que s'han de retribuir complementàriament a efectes que es tramiti l'abonament
de complements salarials de personal laboral i funcionari adscrit a la prefectura de la
Policia local.
En l'informe, s’hi inclou una relació de personal laboral (operadors CEGEM) que ha
treballat en dissabtes, diumenges i festius durant el mes de febrer de 2018 a efectes de
percebre un complement salarial al respecte.
S’incorpora també a l’expedient 002680/2018 informe de 13/02/2018 de l’àrea d’esports
amb una relació de personal que ha treballat en dissabtes, diumenges i festius durant els
mesos de desembre de 2017 i gener de 2018.
Atès l’informe de Serveis Socials de 01/02/2018 en què s’indica que un treballador de la
Casa d’Acollida va treballar les nits de divendres, dissabtes i festius dels mesos d’abril,
maig i juny de 2017.
Atès l’informe de 06/03/2018 de la Inspectora de Consum en que s’indica que un
treballador destinat al Mercat ha prestat els seus serveis els dissabtes dels mesos de
gener i febrer.
No es preveu al Conveni Col·lectiu del personal laboral municipal aquest complement per
la realització de feines en caps de setmana, festius i laborals. Tampoc es regula
expressament el concepte de complement de productivitat. En canvi, els complements
salarials que hi són previstos són: antiguitat; CIF (que vindria a ser molt semblant al C.
Específic dels funcionaris); per residència; per treballs tòxics, perillosos o
excepcionalment penosos; per torns; per nocturnitat; gratificacions extraordinàries i per
serveis extraordinaris.
Tot i aquesta manca de regulació al Conveni, existeixen supòsits en què aquest
Ajuntament ha assignat aquests tipus de complement de productivitat a personal
contractat en règim laboral, atribuint-li al complement retributiu un règim anàleg o similar
al complement de productivitat aplicable als funcionaris: assignació per part de l'Alcalde o
òrgan delegat, caràcter no fix, etc.
Igualment, consta l'acord de la Comissió per a l'estudi de les condicions de personal
laboral i millora del servei de dia 21/01/2011, on es va acceptar la proposta d'abonament
de 17'50€ per dia treballat en caps de setmana i festius del personal laboral, que s’ha
vingut aplicant sigui per resolucions del regidor de personal o per acord de la Junta de
Govern, segons el règim de delegacions corresponent en cada moment, en concepte de
complement de productivitat per la realització de treballs en caps de setmana i festius, i
que s’han pagat en funció del nombre de serveis per dia prestats.
S'ha de dir que -en principi i sens perjudici de prova en contra- pot semblar que hi ha una
duplicitat de complements retributius: els contractes de treball dels CEGEM duen implícit
el treball a torns i en cap de setmana, es rescabala -entre d'altres coses- pel treball a
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torns (cosa que inclou caps de setmana i festius) amb un complement de productivitat fixe
des de l'inici dels contractes, i, a més, s'aplica un complement de productivitat addicional
per cada servei en cap de setmana i/o festiu.
Per tant, aquest tècnic superior 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 de procurar una unificació, en la
mesura del possible, dels règims econòmics del personal funcionari i laboral, en especial
pel que fa a conceptes retributius.
Així mateix, i atès que l’Ajuntament es troba en procés per a la realització de la Relació de
Llocs de Treball a què està obligada l’administració, i que en el marc d’aquesta RLT
s’haurà de definir una valoració dels llocs per definir les retribucions complementàries que
els corresponen.
Tenint en compte tot l'exposat, i previ informe de l'òrgan interventor, qui subscriu informa
que procedeix que la Junta de Govern municipal adopti -si ho considera oportú- el
següent acord:
PRIMER.- Abonar als treballadors municipals, contractats en règim laboral, que es
relacionen en document adjunt, un complement de productivitat per haver realitzat treballs
en caps de setmana i festius, d'acord amb els imports que al document s'esmenten sens
perjudici que s'hagin de prendre les mesures adients d’actualització normativa i de
valoració dels llocs de treball dels empleats municipals, i que pugen en total el següent
per als diferents col·lectius:
- Operadors cegem: 625,10 €
- Esports: 428,64 €
- Serveis Socials: 160,74 €
- Mercat: 142,88 €
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 de la interventora municipal de dia 13/03/2018.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Abonar als treballadors municipals, contractats en règim laboral, que es relacionen a
continuació, un complement de productivitat per haver realitzat treballs en caps de setmana i
festius:
TREBALLADOR
A.M.S.

NÚM. SERVEIS
4

TOTAL €
71,44
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F.G.C.

4

71,44

F.G.J.

5

89,30

M.C.M.T.

4

71,44

P.H.J.

6

107,16

P.P.G.

4

71,44

R.O.E.

4

71,44

S.G.N.

4

71,44

M.C.A.

6

107,16

M.L.F.

8

142,88

T.P.J.

6

107,16

Z.P.M.

3

53,58

P.F.M.

1

17,86

T.A.P.

9

160,74

P.A.J

8

142,88
»

Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos
Humans del Municipi.
25. PROPOSTA ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTES ELÈCTRIC

LUMÍNICS PER CANVIAR LES FONS LUMÍNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS (Exp. 1764/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat del Servei d'Esports del Municipi de dia 15-03-2018, que literalment copiada, diu:
Assumpte:

Contracte

menor

de

subministrament

«Atès l'interès de l'Ajuntament de Ciutadella per canviar les fonts luminiques de les
instal.lacions esportives municipals, i tenint que el primer que s'ha de fer és adjudicar la feina
de redacció dels Projectes electric-luminics per la renovació de la instal.lació luminica de
totes
les
instal.lacions
esportives
municipals.
Des del Servei d'esports, s'han demanat pressupost per fer dita feina a diferents enginyers,
dels quals ha presentat pressupost d'acord amb els requisits demanats l'enginyer J.B.S..
Atès que s’han sol·licitat ofertes a les següents empreses: J.B.S. (417*****-G),
F.C.M.
(417*****-J),
G.M.G.
(417*****-Q).
Atès
que
s'han
presentat
les
següents
ofertes:
1.- J.B.S., per un import total de 8.893,50 € (7.350,00 + 21% d’IVA).
2.- F.C.M., per un import total de 11.797,50 € (9.750,00 + 0% d’IVA).
Atès que, d'acord amb l'informe tècnic municipal, la proposta presentada per J.B.S., per un
import de 8.893,50 €, resulta ser la proposta més avantatjosa, pels següents
motius: - Ser la millor oferta econòmica i que s'ajusta als requisits demanats
Atès l’apartat 3 de l’article 138 del TRLCSP, que assenyala que els contractes menors es
podran adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb
l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint amb les normes
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fixades en l’article 111 de la mateixa llei; considerant-se contractes menors aquells amb
import inferior a 50.000 euros, IVA exclòs, quan es tracti de contractes d'obres i amb import
inferior
a
18.000
euros,
IVA
exclòs,
en
la
resta
de
contractes.
Atès que, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia núm. 161 de 2015, les competències
resolutives en matèria de contractacions i concessions d'import superior a 4.000 euros estan
delegades
a
la
Junta
de
Govern.
Per tot l’exposat, qui subscriu, vist l'informe favorable a l'autorització de la despesa emès per
l'Interventor
en
data
15/03/2018.
PROPOSA:
Primer.- Adjudicar el contracte menor de subministrament la feina de redacció dels
Projectes electric-luminics per canviar les fonts luminiques de les instal.lacions esportives
municipals a l'empresa J.B.S. (417*****-G), per un import total de 8.893,50 € IVA (21%)
inclòs, segons l’oferta presentada i que consta a l’expedient; sense possibilitat de
pròrroga
ni
de
revisió
de
preus.
Segon.- El pagament s'efectuarà en el termini que legalment resulti aplicable prèvia
presentació de la corresponent factura en el Registre de factures de l'Ajuntament, d'acord
amb l'assenyalat a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, de factura electrònica i creació del
Registre
comptable
de
factures
en
el
sector
públic
Tercer.- Notificar la present resolució als interessats, als efectes que corresponguin i amb
indicació
dels
recursos
pertinents.
No

obstant

la

Junta

de

Govern

amb

el

seu

superior

criteri

resoldrà.»

La secretària fa constar que el títol d’aquesta proposta ha de posar adjudicació del servei i no
del subministrament.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Esports del
Municipi.
26. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DELS INGRESSOS DIRECTES

PERCEBUTS AL SERVEI D'ESPORTS, CORRESPONENTS AL 4T TRIMESTRE DE
L'ANY 2017 (Exp. 1801/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del
Servei d'Esports del Municipi de dia 15-03-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: liquidació d'ingressos directes a l'àrea d'esports, 4rt trimestre de 2017.
Vistes les liquidacions presentades corresponents als ingressos directes percebuts a l'Àrea
d'Esports durant el 4rt trimestres de l'any 2017, i que es resumeixen així:
Ingressos
per
Taxa
per
caixa
.....................
648,60
€
Ingressos
per
Preu
Públic
per
caixa
...........
0,00
€
Ingressos
per
Taxa
per
banc
.....................
1.705,15
€
Ingressos
per
Preu
Públic
per
banc
...........
259,00
€
TOTAL
LIQUIDACIÓ
...................................
2.612,75
€
Per

tot

l'exposat

qui

subscriu

PROPOSA:
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Aprovar la liquidació dels ingressos directes percebuts a l'Àrea d'Esports corresponents al 4rt
trimestres
de
l'any
2017,
per
import
de
2,612,75
€.
No

obstant

la

Junta

de

Govern

amb

el

seu

superior

criteri

resoldrà.»

Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Esports del
Municipi.
Urgències:
PUNT 1 D’URGÈNCIA RELATIU A L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE CÀRITAS DIOCESANA DE MENORCA I L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE
MENORCA PER LA GESTIÓ D’AJUTS DE PRIMERA I URGENT NECESSITAT
(Exp.1090/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d'Atenció
Social del Municipi de dia 02-02-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: aprovació conveni de col·laboració entre Càritas Diocesana de Menorca i
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per a la gestió d'ajuts de primera i urgent
necessitat.
Atès que el Servei d'Atenció Social s'enfronta amb circumstàncies familiars que requereixen
una intervenció urgent i àgil per a solventar necessitats bàsiques, especialment les derivades
de
garantir
la
manutenció
i
l'habitatge
de
les
persones.
Atès que amb l'objectiu de donar cobertura a dites necessitats de forma imminent, es fa
necessari conveniar la gestió de les ajudes econòmiques d'urgent necessitat amb alguna
entitat social que resolgui la concessió de l'ajut a través d'un procediment àgil.
Atès que a Ciutadella de Menorca existeixen dues entitats que responen al perfil requerit,
Cáritas Diocesana de Menorca i Creu Roja, i, a ambdues s'ha sol·licitat, per part de
l'Ajuntament, disponibilitat, resultant Cáritas la única que ha manifestat l'interés en assolir la
gestió
derivada
de
la
signatura
del
conveni.
Atès que existeix reserva econòmica en el pressupost de l'Ajuntament de Ciutadella de
l'exercici 2018 per a fer front a les despeses que implica l'aprovació del conveni.
Vist l'informe tècnic emès per part de la directora de serveis socials en data 1 de febrer de
2018.
Per

tot

l'exposat

qui

subscriu

PROPOSA:
l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i l'entitat
Cáritas Diocesana de Menorca per a la gestió de les ajudes de primera i urgent necessitat
per
a
l'any
2018.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
L’Alcaldessa explica que durant l’exercici 2017 es va demanat un altra pressupost a la Creu
Roja la qual va desistir.
La secretària fa constar que s’han de corregir els punts segon i tercer del conveni, atès que
les partides pressupostàries que s’indiquen en els mateixos estan intercanviades no són
correctes.
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Per unanimitat s’acorda incloure la proposta del regidor delegat del Servei d’Atenció Social
del Municipi a l’ordre del dia de la present sessió per raó d’urgència i s’acorda aprovar-la.
PUNT 2 D’URGÈNCIA RELATIU AL DESCOMPTE A LA NÒMINA DE LES PERSONES
ADHERIDES A LA VAGA CONVOCADA DIA 08-03-2018 (Exp.2531/2018).-Es dóna
compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans del Municipi de
dia 07-03-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: DESCOMPTE A LA NÒMINA DE LES PERSONES ADHERIDES A LA
VAGA CONVOCADA PEL DIA 08-03-2018
Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 20/03/2018, que
literalment copiat diu:
"Atesa la vaga convocada pel passat dia 8 de març de 2018, i vista la relació de persones
que des de cada àrea d'aquest Ajuntament s'ha comunicat que s’hi van adherir.
Atès que cal reflectir els moviments de baixa per vaga legal d'aquest personal,
corresponent al dia 08/03/2018.
Per tot l'exposat, s’estima que procedeix que el regidor delegat en matèria de recursos
humans adopti una proposta administrativa amb el següent contingut perquè pugui ser
sotmesa a aprovació per part de la Junta de Govern municipal:
PROPOSA:
PRIMER: Ordenar els tràmits pertinents per comunicar a la TGSS, la situació de vaga
legal dels treballadors relacionats en el punt següent, corresponent a la jornada del
08/03/2018.
SEGON: Ordenar la realització dels tràmits pertinents per tal de descomptar de la nòmina
corresponent al mes de març de 2018 a cadascun dels treballadors relacionats a
continuació, la quantitat en euros corresponent al temps de vaga indicat en cada cas:
TREBALLADOR/A

TEMPS

C.S.F.

2 HORES

C.A.M.

2 HORES

M.L.A.M.

2 HORES

A.M.V.

2 HORES

C.P.M.

2 HORES

M.C.R.T.

2 HORES

L.M.M.

2 HORES

A.P.M.

2 HORES

C.Z.C.

2 HORES

A.S.C.

1 HORA

T.B.P.

2 HORES

C.C.R.

2 HORES

N.C.P

TOT EL
DIA
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S.R.M.

2 HORES

N.G.P.

2 HORES

M.Z.P.

2 HORES

F.M.G.

2 HORES

M.C.S.

2 HORES

C.E.P.

2 HORES

A.P.C.

2 HORES

P.L.S.A.

2 HORES

F.M.C.

2 HORES

C.M.S.

2 HORES

D.C.T

2 HORES

J.B.M.

2 HORES

C.H.M.

2,5
HORES

»
Per unanimitat s’acorda incloure la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos
Humans del Municipi a l’ordre del dia de la present sessió per raó d’urgència i s’acorda
aprovar-la.

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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