ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 26.09.2018

Identificació de la sessió:
Núm.: 36/2018
Caràcter: Ordinària
Dia: 26 de setembre de 2018.
Hora: de 9.30 h a 11.30 h, en primera convocatòria
Lloc: Sala d'alcaldia d'aquestes Cases Consistorials

Assistents:
Presideix:

Sra. Joana GOMILA LLUCH(PSM)

Regidors i regidores:
Sr. Josep Antoni JUANEDA MERCADAL (PSM)
Sr. José LÓPEZ BOSCH (PSM)
Sra. Noemi CAMPS VILLALONGA (PSOE)
Sra. Natividad BENEJAM BAGUR (GxC)
Secretaria:
Interventora:

Sra. Caterina BARCELÓ MARTÍ
Sra. Elvira CAPÓ GARCIA

Excusen la seva absència:
Sra. Gràcia MERCADAL MARQUÉS (PSOE)
Sr. Sergio SERVERA MORENO (GxC)
La Regidora Noemi Camps Villalonga s’incorpora a la sessió en el punt 3.

Ordre del dia:
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR, CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 19 DE
SETEMBRE DE 2018
2. LLICÈNCIES D’OBRA DE NOVA PLANTA, AMPLIACIÓ I REFORMA:
2.01 PSCINA A Urb.calespiques, MESTRAL, carrer, 201 (PROMOTOR/A BAGUR ROMAN CB,
TÈCNIC REDACTOR/A TORRICO GARCIA, ANA I CONTRACTISTA GARRIGA CANET, SL).
(EXP. 1312/2018).
2.02 REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES A SANT
NICOLAU, camí de, 19 (PROMOTOR/A AJPS, TÈCNIC REDACTOR/A GONZALEZ
PLADELLORENS, ANTONIO I CONTRACTISTA CONSTRUCCIONES TONI MOLL, SL). (EXP.
1964/2018).
2.03 REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE ENTRE MITGERES A CAMÍ DE MAÓ, 20
(PROMOTOR/A JSM, TÈCNIC REDACTOR/A TORRICO GARCIA, ANA I CONTRACTISTA
MARQUES GENER, JOSE M.). (EXP. 2118/2018).
3. MODIFICACIONS DE PLÀNOLS DE LLICÈNCIES D’OBRA DE NOVA PLANTA, AMPLIACIÓ I
REFORMA:

1

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 26.09.2018

3.01 MODIFICACIÓ DE PLÀNOLS DE LLICÈNCIA DE DOS GARATGES ANNEXES A
L'HABITATGE A Urb.calespiques, FERRADURA, carrer de sa, P. 325 (PROMOTOR/A FPC,
TÈCNIC REDACTOR/A MAYANS CARRETERO, JOAQUIN I CONTRACTISTA PONS CAMPS,
FRANCISCO). (EXP. 819/2017).
3.02 MODIFICACIÓ DE PLÀNOLS DE LLICÈNCIA D'HABITATGE ENTRE MITGERES A
MURADETA, carrer de sa, 38 (PROMOTOR/A BALMAR MENORCA, S.L., TÈCNIC REDACTOR/A
GONZALEZ PLADELLORENS, ANTONIO I CONTRACTISTA JOAN MIQUEL LLOMPART JOVER
CONSTRUCCIONS, SL). (EXP. 928/2018).
4. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 32.2018 (EXP. 9752/2018)
5. DECLARACIÓ D’AFECCIÓ DE BÉNS NÚM. EXP. AB-0116-B1002657 (EXP. 9492/2018)
6. DECLARACIÓ D’INSOLVÈNCIA EXP. NÚM. FA-4233-REN06618 (EXP. 9672/2018)
7. PROPOSTA APORTACIÓ MUNICIPAL 3ER TRIMESTRE DE 2018 AL CONSORCI
D’INFRAESTRUCTURES DE LES ILLES BALEARS. (EXP. 9677/2018)
8. PROPOSTA APORTACIÓ MUNICIPAL 3ER TRIMESTRE DE 2018 AL CONSORCI PER AL
DESENVOLUPAMENT ESPORTIU DE CIUTADELLA. (EXP. 9678/2018)
9. PROPOSTA ABONAMENT TAXACIÓ DE COSTES PO 467/15 A L’ADVOCAT DE L’ESTAT.
(EXP. 9683/2018)
10. PROPOSTA RECTIFICACIÓ ACORD JG 29.08.18, PUNT 19 RELATIU A APROVACIÓ
INGRESSOS QUOTES MENSUALS. (EXP. 9609/2018)
11. PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA A L'EMPRESA CONTRACTISTA
CONSTRUCCIONES OLIVES SL DIPOSITADA PEL CONTRACTE D'OBRES PER A
L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'OBERTURA DEL CARRER DELS PINS, 31-32 (EXP.
5345/2013)
12. PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE
MENORCA I L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA PER FINANÇAR LES OBRES
DEL PROJECTE DE LES OBRES DE MILLORA DEL PAVIMENT D’UN TRAM DEL CAMÍ DE SES
QUARTERADES I LA TRINITAT, I D’UN TRAM DEL CAMÍ DE S’HORT DE SES TARONGES.
(EXP. 8733/2018)
13. PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE PROJECTE DE MILLORES DEL
PAVIMENT D'UN TRAM DEL CAMÍ DE SES QUARTERADES I LA TRINITAT I DE LES OBRES
DE PROJECTE DE MILLORES DEL PAVIMENT D'UN TRAM DEL CAMÍ DE S'HORT DE SES
TARONGES PER LOTS (EXP. 8284/2018)
14. PROPOSTA DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL VIGENT CONTRACTE DEL SERVEI
D'ESTACIONAMENT CONTROLAT I LIMITAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA DE
CIUTADELLA (EXP. 009880/2016)
15. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA DONACIÓ PER PART DE LA FAMÍLIA T.V. D'UNA
COL·LECCIÓ DE CARTES DE G.S.C. (EXP. 9671/2018)
16. PROPOSTA ABONAMENT COMPLEMENT PRODUCTIVITAT PER FEINES SUPERIOR
CATEGORIA A JPC (EXP. 007407/2017)
17. PROPOSTA RECONEIXEMENT SERVEIS PRESTATS ALS EFECTES DE TRIENNIS
PERSONAL LABORAL: JABM (EXP. 10450/2017)
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18. PROPOSTA RECONEIXEMENT SERVEIS PRESTATS ALS EFECTES DE TRIENNIS
PERSONAL LABORAL: MAMC (EXP. 11047/2017)
19. PROPOSTA RECONEIXEMENT SERVEIS PRESTATS ALS EFECTES DE TRIENNIS
PERSONAL FUNCIONARI: JGP (EXP. 11282/2017)
20. PROPOSTA RECONEIXEMENT SERVEIS PRESTATS ALS EFECTES DE TRIENNIS
PERSONAL LABORAL: PSG (330/2018)
21. PROPOSTA RECONEIXEMENT SERVEIS PRESTATS ALS EFECTES DE TRIENNIS
PERSONAL LABORAL: BMM (EXP. 1505/2018)
22. PROPOSTA ABONAMENT COMPLEMENT PRODUCTIVITAT PER FEINES SUPERIOR
CATEGORIA A RAB (EXP. 005611/2018)
23. PROPOSTA ABONAMENT INDEMNITZACIÓ PER RAÓ DEL SERVEI A LA TREBALLADORA
SCP (EXP. 6493/2018)
24. PROPOSTA ABONAMENT INDEMNITZACIÓ PER FINALITZACIÓ CONTRACTE LABORAL
TEMPORAL 3 MONITORS DE TEMPS LLIURE (EXP. 7070/2018)
25. PROPOSTA ABONAMENT COMPLEMENT PRODUCTIVITAT PER FEINES SUPERIOR
CATEGORIA A ARS (EXP. 007181/2018)
26. PROPOSTA ABONAMENT INDEMNITZACIÓ PER FINALITZACIÓ CONTRACTE LABORAL
TEMPORAL I LIQUIDACIÓ DE VACANCES PENDENTS DE GAUDIR A TREBALLADORA
FAMILIAR: MMM (EXP. 7246/2018)
27. PROPOSTA ABONAMENT COMPLEMENT PRODUCTIVITAT PER FEINES SUPERIOR
CATEGORIA A CSB (EXP. 008209/2018)
28. PROPOSTA ABONAMENT COMPLEMENT PRODUCTIVITAT PER FEINES SUPERIOR
CATEGORIA A PBM (EXP. 008211/2018)
29. PROPOSTA ABONAMENT COMPLEMENT PRODUCTIVITAT PER FEINES SUPERIOR
CATEGORIA A DCP (EXP. 008568/2018)
30. PROPOSTA ABONAMENT INDEMNITZACIÓ PER FINALITZACIÓ CONTRACTE LABORAL
TEMPORAL DE RELLEU MECÀNIC: VTB (EXP. 9008/2018)
31. PROPOSTA D’ABONAMENT GRATIFICACIÓ ESPECIAL A LES TREBALLADORES
FAMILIARS QUE VAN PRESTAR SERVEIS ELS DIES 23 I 24 DE JUNY 2018 (EXP. 9471/2018)
32. PROPOSTA CONCESSIÓ BESTRETA REINTEGRABLE D’UNA MENSUALITAT A CPM (EXP.
9705/2018)
33. PROPOSTA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 1 – JUNY, JULIOL I AGOST 2018- DEL
PROJECTE DE REFORMA DE LES INFRAESTRUCTURES DEL CARRERS MOSSÈN JOSEP
SALORD I FARNÉS I JOSEP M. FIVALLER. (EXP. 9675/2018)
34. PROPOSTA ACCEPTACIÓ RENÚNCIA I NOVA ADJUDICACIÓ DEL PROJECTE DE
REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL CARRER CAMÍ DE BAIX – ENTRE ISABEL
II I C/REPÚBLICA ARGENTINA (EXP. 6913/2016)
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35. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
INSULAR DE MENORCA I L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA PER AL
FINANÇAMENT DELS SERVEIS SOCIALS COMUNITARIS BÀSICS PER A L'ANY 2018 (EXP.
3149/2018).
36. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE CARITAS I
L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA PER AL FUNCIONAMENT DEL CENTRE
OBERT ES BARRACÓ (EXP. 6042/2018)
37. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE CARITAS I
L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA PER A LA GESTIÓ DEL TALLER MESTRAL
(EXP. 6046/2018)
38. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE L'ASSOCIACIÓ
DEMOCRÀTICA DE JUBILATS I L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA PER AL
FOMENT D'ACTIVITATS DIRIGIDES A LES PERSONES MAJORS (EXP. 8255/2018)
39. RECONEIXEMENT DEL DEUTE GENERAT AMB CREU ROJA PER A LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS ASSISTENCIALS DIVERSOS DURANT EL PERÍODE DEL 08/03/2018 AL 31/07/2018
(EXP. 8381/2018).
40. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT
DE CIUTADELLA DE MENORCA I L'EMPRESA ASSISTÈNCIA INTEGRAL MENORCA S.L.U.
PER A LA INCORPORACIÓ D'UN ALUMNE DEL PROGRAMA D'ESCOLARITZACIÓ
COMPARTIDA (PISE) (EXP. 9800/2018).
41. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ACORD DE COL·LABORACIÓ PER AL 2018 ENTRE
L'EMPRESA MERCADONA S.A. I L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA, PER A LA
DONACIÓ DE 1000 QUILOS D'ALIMENTS ANUALS DESTINATS A PERSONES I/O FAMÍLIES
EN SITUACIÓ D'ESPECIAL DIFICULTAT ECONÒMICA (EXP. 9802/2018)
42. PROPOSTA ABONAMENT FACTURACIÓ CORRESPONENT AL 2N TRIMESTRE DE L'ANY
2018 DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE LA PISCINA COBERTA MUNICIPAL (EXP. 8336/2018)
43. PROPOSTA PER ADQUIRIR GASOIL PEL PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS I LES PISTES
DE TENNIS MUNICIPALS (EXP. 8929/2018)
44. PROPOSTA CONTRACTACIÓ PÒLISSA D’ACCIDENTS ESPORTIUS PELS USUARIS DE
LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS (PERÍODE 01-09-2018 A 31-08-2019) (EXP.
8930/2018)

Desenvolupament de la sessió:
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR, CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 19 DE
SETEMBRE DE 2018
Sotmesa l’acta esmentada a la consideració de la Junta de Govern i no havent-hi cap observació a
fer, s’aprova per unanimitat.
2. LLICÈNCIES D’OBRA DE NOVA PLANTA, AMPLIACIÓ I REFORMA:
2.01 PSCINA A Urb.calespiques, MESTRAL, carrer, 201 (PROMOTOR/A BAGUR ROMAN CB,
TÈCNIC REDACTOR/A TORRICO GARCIA, ANA I CONTRACTISTA GARRIGA CANET, SL). (EXP.
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1312/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d'Ordenament del
Municipi de dia 19-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Atès que en data 31/01/2018 (RE 1573) Ana Torrico García, en representació de Bagur Román,
C.B., va sol·licitar telemàticament llicència d'obres per a la construcció d’una piscina d’ús privat
annexa a l’habitatge ubicat al carrer Mestral, núm. 201, de la urbanització Cales Piques de Ciutadella,
d’acord amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Ana Torrico García, visat pel
COAIB en data 07.12.2017, núm. 12/01534/17.
Atès que El projecte es desenvoluparà a un sòl classificat com a sòl urbà, zona residencial turística
extensiva, clau 17t, arts. 364 i concordants del PGOU de Ciutadella.
Atès que consta a l'expedient l'informe favorable de l’arquitecte municipal de data 5 de juny de 2018,
per ser conforme el projecte presentat amb la normativa urbanística vigent.
Atès que l'informe tècnic municipal descriu el projecte de la següent manera:
«El objeto del presente proyecto es el de definir las obras que se pretenden llevar a cabo para la
construcción de una piscina en la c/ Mestral, 201 de la Urb. Cales Piques de Ciutadella de Menorca,
para el servicio de una vivienda particular».
Atesos els fonaments de dret obrants a l'informe jurídic signat electrònicament dia 18.09.2018,
següents:
"FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- Atès que els actes pels quals s’ha sol·licitat la llicència estan tipificats com a subjectes a
l’article 146.1.d) de la LUIB, a l’assenyalar que estaran subjecte a llicència prèvia, sempre i quan no
estiguin subjectes al règim previst a l’article 148 d’aquesta llei, les obres de construcció i d’edificació
de nova planta, i qualsevol intervenció en els edificis existents, sempre que els sigui exigible projecte
tècnic d’acord amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. En aquests casos,
les llicències han de contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
S’entendran per intervencions en els edificis existents les definides com a tals en el Codi tècnic de
l’edificació.
SEGON.- D'acord amb l'article 151.2 de la LUIB, juntament amb la sol·licitud s’aportaran les
autoritzacions o els informes que la legislació aplicable exigeixi amb caràcter previ a la llicència.
En el present cas no es precisa cap informe o autorització del Departament de Costes al no ubicar-se
la piscina en zona de protecció de costes.
TERCER.- Atès que l’informe jurídic té per objecte assegurar únicament que el projecte s’ha tramitat
conforme al que disposa la normativa vigent i que compta amb aquella documentació necessària per
a sol·licitar llicència d’obres, donat que prèviament ja s’ha emès un informe tècnic revisant el
compliment de les condicions urbanístiques del projecte.
QUART.- Atès que consta a l’expedient la següent documentació:
1.Projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Ana Torrico García, visat pel COAIB en data
07.12.2017, núm. 12/01534/17.
2.Full d’Estadística d’edificació i habitatge.
3.Estudi bàsic de seguretat i salut, signat per l’arquitecte Ana Torrico García, visat pel COAIB en data
07.12.2017, núm. 12/01534/17.
4.Assumpció de direcció d’obra de l’arquitecte Ana Torrico García, visat pel COAIB en data
07.12.2017, núm. 12/01534/17.
5.Valoració de la gestió de residus de construcció o demolició i contracte amb el gestor autoritzat
Excavaciones Moll, S.L., de data 22 de gener de 2018.
6.Pressupost signat pel contractista Garriga Canet, S.L.
7.Escriptura de constitució de l’empresa constructora i còpia del Model 037 (parcial)
8.Justificant del pagament de la taxa per a llicència urbanística (0,5% del pressupost de l’obra sense
iva), per import de 86,90 €.
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9.Autorització de representació signada per M.J.B.R. en representació de la promotora Bagur
Román, C.B a favor de l’arquitecte Ana Torrico García. S’adjunta còpia del DNI de les signants, i
justificació de la representació de la C.B mitjançant Model 036
CINQUÈ.- L’article 12 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955,
estableix que les llicències i autoritzacions s’entendran atorgades, salvat el dret de propietat i sense
perjudici del dret de tercers.
Aquest precepte ha estat ratificat en l’article 181 de la Llei 20/2006 municipal i de règim local de les
Illes Balears, que determina que les llicències i autoritzacions s’entenen atorgades salvat el dret de
propietat i sense perjudici de tercers, ja que la concessió es fa als promotors de les mateixes.
SISÈ.- Vist que l’expedient s’ha tramitat de conformitat al que disposa la legislació de règim local i
disposicions aplicables, a saber, l’article 9 i següents del Reglament de Serveis de les Corporacions
Locals, la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, l’art. 33 i ss. del PGOU
de Ciutadella, aprovat definitivament en data 23.03.1988 i posteriors modificacions, així com també
conté tota la documentació requerida legalment per a sol·licitar llicència d’obres.
SETÈ.- D'acord amb l'article 150 de la LUIB, la competència per atorgar les llicències urbanístiques
correspon a l'òrgan municipal que determini la legislació i la normativa aplicable en matèria de règim
local.
Per altra banda, l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local (LRBRL)
assenyala que l'òrgan municipal competent per a l'atorgament de llicències és l'Alcalde – president de
la Corporació, a no ser que la legislació sectorial corresponent atorgui aquesta atribució de forma
expressa al Ple o a la Junta de Govern.
A l'Ajuntament de Ciutadella, però, s'ha d'estar a la Resolució de l'Alcaldia núm. 137 de 10/07/2015,
d'acord amb la qual l'Alcaldia delega a la Junta de Govern les competències resolutives en matèria
de llicències amb projecte tècnic.
VUITÈ.- D’acord amb l’article 16.1 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament
de Serveis de les Corporacions Locals, les llicències quedaran sense efecte si s'incompleixen les
condicions a què estigueren subordinades, i hauran de ser revocades si desapareixen les
circumstàncies que van motivar el seu atorgament o sobrevingueren altres que, d'haver existit en
aquell temps, haurien justificat la denegació i podran ser-ho si s’adopten nous criteris d'apreciació.
En el mateix sentit es regula a l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186 de 27 de desembre de 2006).
Tot i estar permès l’atorgament de llicències sotmeses a condició, existeixen certs límits fitxats per la
jurisprudència i la doctrina. Les condicions que es proposen incorporar a l’atorgament de la present
sol·licitud de llicència urbanística, a criteri de qui subscriu, s’ajusten als límits indicats per la doctrina i
la jurisprudència."
PROPÒS:
PRIMER: Concedir la llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic per PISCINA a Urb.
calespiques, MESTRAL, carrer, 201 (registre d’entrada núm. 1573 de dia 31/01/2018, visat del
projecte núm. 12/01534/17 de dia 07/12/2017).
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Residencial turística extensiva, clau 17t.
Referència cadastral número 9187502EE6298N0001EG
Ús: Piscina per a habitatge
Superfície de la piscina: 32m².
El pressupost del projecte presentat és de 17.379,88 euros.
La promotora és BAGUR ROMAN CB (Nif núm. 357******), l’arquitecta és TORRICO GARCÍA, ANA i
el contractista és GARRIGA CANET, SL.
CONDICIONADA al compliment del següent:
1. El començament de l'obra requerirà, en tot cas, comunicació al municipi amb almenys deu dies
d'antelació (article 151.5 de la LUIB).
2. Pagament de l'import corresponent en concepte d'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
(Ordenança fiscal núm. 4 / BOIB núm. 72 de 17.05.2011).
3. Dipositar el material sobrant a un centre de tractament de residus autoritzat i complir amb
l’establert en l’estudi de gestió de residus que s’inclou al projecte de conformitat amb l’article 28 del
6

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 26.09.2018

Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus no perillosos de Menorca (BOIB núm. 109 de data
3.8.2006).
4. Complir amb l’ordenança municipal de protecció relativa a renous i vibracions.
5. Complir amb el decret 55/2006, de 23 de juny, pel qual s’estableixen les mesures per a la
instal·lació obligatòria de comptadors individuals, lampisteria de baix consum i estalvi d’aigua.
6. Complir amb el Reglament d’abastiment d’aigua potable de l’Ajuntament de Ciutadella.
7. Declarar la modificació física de l’immoble com a resultat de l’execució de l’obra, donat que
constitueix una alteració cadastral d’obligada declaració, segons preveu el RDL 1/2004, de 5 de
març. L’omissió d’aquest deure constitueix una infracció tributària simple (art. 70 de la mateixa
norma). Per formalitzar l’esmentada declaració, en el Departament de Rendes i Exaccions de
l’Ajuntament (carrer Nou de Juliol, 1), es troben a disposició dels obligats els models i formularis
adients i l’assessorament adequat.
Advertències:
1. La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici del dret de terceres persones.
2. D’acord amb l’article 16.1 del RSCL, i l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, la llicència quedarà sense efecte si s'incompleixen les
condicions a les que està subordinada.
3. La Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció
(LSC), estableix que totes les empreses i els treballadors autònoms amb assalariats, que vulguin
esser contractades o subcontractades per a la realització de feines a una obra de construcció hauran
d’estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades (REA).
En el present cas s’ha comprovat que el contractista Garriga Canet, S.L. no consta inscrit al REA,
però ha acreditat que és treballador autònom, no obstant, des del moment en que contracti personal
assalariat s’haurà d’inscriure obligatòriament al REA.
La durada de la llicència d'obres és de 18 mesos (art. 31.1 del PGOU).
A sol·licitud de l'interessat, cinc mesos abans d'exhaurir-se el termini esmentat (és a dir, el 13è mes
de llicència), es concedirà una pròrroga de 6 mesos per acabar les obres, si ja s'ha fet la cobertura
d'aigües i el tancament de façanes (art. 32.2 PGOU).
Passat el període total de 24 mesos des de la concessió de la llicència d'obres, l'Ajuntament incoarà
d'ofici expedient de caducitat 8art. 31.3 PGOU).
Caducada la llicència, les obres no es podran iniciar ni prosseguir si no se'n demana i obté una de
nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor (art. 31.4 PGOU).
SEGON: En virtut de l’article 9.b) 1 i 2 de l’ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per
llicències urbanístiques, amb la present resolució, l’autoliquidació de la taxa presentada adquireix des
d’aquest instant el caràcter de liquidació definitiva.
TERCER: Aprovar la corresponent liquidació:
-Impost sobre Construccions i Obres: Pressupost 17.379,88 x 3’2% …….……. 556,16€
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del
Municipi.
2.02 REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES A SANT
NICOLAU, camí de, 19 (PROMOTOR/A AJPS, TÈCNIC REDACTOR/A GONZALEZ
PLADELLORENS, ANTONIO I CONTRACTISTA CONSTRUCCIONES TONI MOLL, SL). (EXP.
1964/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d'Ordenament del
Municipi de dia 19-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Atès que en data 19.02.2018 (RE 2626) Antonio González Pladellorens, en representació d’A.P.S.,
ha presentat telemàticament sol·licitud de llicència d'obres per a la reforma i ampliació d’habitatge
unifamiliar entre mitgeres, al Passeig Sant Nicolau, núm. 19 de Ciutadella, d’acord amb el projecte
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bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Antonio González Pladellorens, visat pel COAIB en data 6
de juliol de 2017, núm. 12/00758/17.
Atès que el projecte es desenvoluparà a un edifici situat a sòl classificat com urbà, zona d'eixample
(clau 12a, arts. 178 i concordants del PGOU de Ciutadella).
Atès que consta a l'expedient l'informe favorable, amb condicions, de l’arquitecte municipal emès en
data 20 de juny de 2018, per ser conforme el projecte presentat amb la normativa urbanística vigent.
Atès que l'informe tècnic municipal descriu el projecte de la següent manera:
«L’objecte del projecte és la reforma i ampliació de l’habitatge existent al passeig Sant Nicolau.
Les actuacions seran les següents:
Planta baixa:
• S’elimina el cos disconforme de pati que es trobava fora de la profunditat edificable.
• Es realitza una nova piscina de 5,20 m2
Planta Primera:
• Es reforma i es realitza una petita ampliació quedant la terrassa posterior més petita.
Segona Planta:
• Es realitza una nova planta reculada de façana on es situa una sala de musica amb terrassa».
Atesos els fonaments de dret obrants a l'informe jurídic signat electrònicament dia 18.09.2018,
següents:
"FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- Atès que els actes pels quals s’ha sol·licitat la llicència estan tipificats com a subjectes a
l’article 146.1.d) de la LUIB, a l’assenyalar que estaran subjecte a llicència prèvia, sempre i quan no
estiguin subjectes al règim previst a l’article 148 d’aquesta llei, les obres de construcció i d’edificació
de nova planta, i qualsevol intervenció en els edificis existents, sempre que els sigui exigible projecte
tècnic d’acord amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. En aquests casos,
les llicències han de contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
S’han d’entendre per intervencions en els edificis existents les definides com a tals en el Codi tècnic
de l’edificació.
SEGON.- D'acord amb l'article 151.2 de la LUIB, juntament amb la sol·licitud s’aportaran les
autoritzacions o els informes que la legislació aplicable exigeixi amb caràcter previ a la llicència.
En el present expedient no es requereix cap autorització ni informe previ a l’atorgament de la
llicència.
TERCER.- Atès que l’informe jurídic té per objecte assegurar únicament que el projecte s’ha tramitat
conforme al que disposa la normativa vigent i que compta amb aquella documentació necessària per
a sol·licitar llicència d’obres, donat que prèviament ja s’ha emès un informe tècnic revisant el
compliment de les condicions urbanístiques del projecte.
QUART.- Atès que a l’expedient consta la següent documentació:
1.Projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Antonio González Pladellorens, visat pel COAIB
en data 6 de juliol de 2017, núm. 12/00758/17.
2.Full d’Estadística d’edificació i habitatge.
3.Estudi bàsic de seguretat i salut.
4.Programa de control de qualitat, signat digitalment en data 17.07.2017 per part de l’arquitecte tècnic
Pedro Carretero Niembro.
5.Comunicació d’encàrrec professional de l’arquitecte tècnic Pedro Carretero Niembro, registre del
COAATEM en data 19.07.2017, núm. 6908
6.Assumpció de direcció d’obra de l’arquitecte Antonio González Pladellorens, visat pel COAIB en
data 6 de juliol de 2017, núm. 12/00758/17.
7.Valoració de la gestió de residus de construcció o demolició i contracte amb el gestor autoritzat J.
Taltavull S.L. (contracte núm. 29/18)
8.Pressupost signat pel contractista Construcciones Toni Moll, S.L.
9.S’ha comprovat que el contractista consta inscrit al REA amb el núm. 04/02/0008283.
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10.Justificant del pagament de la taxa per a llicència urbanística (0,5% del pressupost de l’obra sense
iva), per import de 886 €.
11.Autorització de representació signada per la promotora a favor de l’arquitecte Antonio González
Pladellorens.
CINQUÈ.- L’article 12 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955,
estableix que les llicències i autoritzacions s’entendran atorgades, salvat el dret de propietat i sense
perjudici del dret de tercers.
Aquest precepte ha estat ratificat en l’article 181 de la Llei 20/2006 municipal i de règim local de les
Illes Balears, que determina que les llicències i autoritzacions s’entenen atorgades salvat el dret de
propietat i sense perjudici de tercers, ja que la concessió es fa als promotors de les mateixes.
SISÈ.- Vist que l’expedient s’ha tramitat de conformitat al que disposa la legislació de règim local i
disposicions aplicables, a saber, l’article 9 i següents del Reglament de Serveis de les Corporacions
Locals, la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, l’art. 33 i ss. del PGOU
de Ciutadella, aprovat definitivament en data 23.03.1988 i posteriors modificacions, així com també
conté tota la documentació requerida legalment per a sol·licitar llicència d’obres.
SETÈ.- D'acord amb l'article 150 de la LUIB, la competència per atorgar les llicències urbanístiques
correspon a l'òrgan municipal que determini la legislació i la normativa aplicable en matèria de règim
local.
Per altra banda, l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local (LRBRL)
assenyala que l'òrgan municipal competent per a l'atorgament de llicències és l'Alcalde – president de
la Corporació, a no ser que la legislació sectorial corresponent atorgui aquesta atribució de forma
expressa al Ple o a la Junta de Govern.
A l'Ajuntament de Ciutadella, però, s'ha d'estar a la Resolució de l'Alcaldia núm. 137 de 10/07/2015,
d'acord amb la qual l'Alcaldia delega a la Junta de Govern les competències resolutives en matèria
de llicències amb projecte tècnic.
VUITÈ.- D’acord amb l’article 16.1 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament
de Serveis de les Corporacions Locals, les llicències quedaran sense efecte si s'incompleixen les
condicions a què estigueren subordinades, i hauran de ser revocades si desapareixen les
circumstàncies que van motivar el seu atorgament o sobrevingueren altres que, d'haver existit en
aquell temps, haurien justificat la denegació i podran ser-ho si s’adopten nous criteris d'apreciació.
En el mateix sentit es regula a l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186 de 27 de desembre de 2006).
Tot i estar permès l’atorgament de llicències sotmeses a condició, existeixen certs límits fitxats per la
jurisprudència i la doctrina. Les condicions que es proposen incorporar a l’atorgament de la present
sol·licitud de llicència urbanística, a criteri de qui subscriu, s’ajusten als límits indicats per la doctrina i
la jurisprudència."
PROPÒS:
PRIMER: Concedir la llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic per REFORMA I AMPLIACIÓ
D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES a SANT NICOLAU, camí de, 19 (registre d’entrada
núm. 2626 de dia 19/02/2018, visat del projecte núm. 12/00758/17 de dia 06/07/17).
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Subzona clau 12a.
Referència cadastral número 1382846EE7218S0001BE
Ús: Habitatge.
Superfícies: Enderroc 10m²; Construcció total 199,70m²; Ampliació 62,20m²; Piscina 5.20m² .
El pressupost del projecte presentat és de 177.201,00 euros.
La promotora és A.P.S. J. (Nif núm. 417*****C), l’arquitecte és GONZALEZ PLADELLORENS,
ANTONIO, l’arquitecte tècnic és CARRETERO NIEMBRO, PEDRO i el contractista és
CONSTRUCCIONES TONI MOLL, SL.
CONDICIONADA al compliment del següent:
1. D’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal emès en data 20.06.2018, s’haurà de complir amb
les següents condicions:
1. Els banys i lavabos interiors hauran de disposar de ventilació forçada a l’exterior.
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2. Els dipòsits d’aigua de les plaques solars no poden sobresortir per damunt de l’alçada reguladora
de la coberta, i s’hauran de disposar a l’interior o bé a la coberta plana superior de manera que no
siguin visibles des de la via pública.
2. El començament de l'obra requerirà, en tot cas, comunicació al municipi amb almenys deu dies
d'antelació (article 151.5 de la LUIB).
3. Pagament de l'import corresponent en concepte d'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
(Ordenança fiscal núm. 4 / BOIB núm. 72 de 17.05.2011).
4. Dipositar el material sobrant a un centre de tractament de residus autoritzat i complir amb
l’establert en l’estudi de gestió de residus que s’inclou al projecte de conformitat amb l’article 28 del
Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus no perillosos de Menorca (BOIB núm. 109 de data
3.8.2006).
5. Complir amb l’ordenança municipal de protecció relativa a renous i vibracions.
6. Complir amb el decret 55/2006, de 23 de juny, pel qual s’estableixen les mesures per a la
instal·lació obligatòria de comptadors individuals, lampisteria de baix consum i estalvi d’aigua.
7. Complir amb el Reglament d’abastiment d’aigua potable de l’Ajuntament de Ciutadella.
8. Declarar la modificació física de l’immoble com a resultat de l’execució de l’obra, donat que
constitueix una alteració cadastral d’obligada declaració, segons preveu el RDL 1/2004, de 5 de
març. L’omissió d’aquest deure constitueix una infracció tributària simple (art. 70 de la mateixa
norma). Per formalitzar l’esmentada declaració, en el Departament de Rendes i Exaccions de
l’Ajuntament (carrer Nou de Juliol, 1), es troben a disposició dels obligats els models i formularis
adients i l’assessorament adequat.
Advertències:
1. La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici del dret de terceres persones.
2. D’acord amb l’article 16.1 del RSCL, i l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, la llicència quedarà sense efecte si s'incompleixen les
condicions a les que està subordinada.
La durada de la llicència d'obres és de 18 mesos (art. 31.1 del PGOU).
A sol·licitud de l'interessat, cinc mesos abans d'exhaurir-se el termini esmentat (és a dir, el 13è mes
de llicència), es concedirà una pròrroga de 6 mesos per acabar les obres, si ja s'ha fet la cobertura
d'aigües i el tancament de façanes (art. 32.2 PGOU).
Passat el període total de 24 mesos des de la concessió de la llicència d'obres, l'Ajuntament incoarà
d'ofici expedient de caducitat 8art. 31.3 PGOU).
Caducada la llicència, les obres no es podran iniciar ni prosseguir si no se'n demana i obté una de
nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor (art. 31.4 PGOU).
SEGON: En virtut de l’article 9.b) 1 i 2 de l’ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per
llicències urbanístiques, amb la present resolució, l’autoliquidació de la taxa presentada adquireix des
d’aquest instant el caràcter de liquidació definitiva.
TERCER: Aprovar la corresponent liquidació:
-Impost sobre Construccions i Obres: Pressupost 177.201 x 3’2% …….……. 5.670,43€
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del
Municipi.
2.03 REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE ENTRE MITGERES A CAMÍ DE MAÓ, 20
(PROMOTOR/A JSM, TÈCNIC REDACTOR/A TORRICO GARCIA, ANA I CONTRACTISTA
MARQUES GENER, JOSE M.). (EXP. 2118/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat del Servei d'Ordenament del Municipi de dia 20-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Atès que en data 22.02.2018 (RE 2930) Ana Torrico García, en representació de J.S.M., ha
presentat telemàticament sol·licitud de llicència d'obres per a la reforma i ampliació d’habitatge
unifamiliar entre mitgeres, ubicat al carrer Camí de Maó, núm. 20 de Ciutadella, d’acord amb el
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projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Ana Torrico García, visat pel COAIB en data 20 de
febrer, núm. 12/00261/18.
Atès que el projecte es desenvoluparà a un edifici situat a sòl urbà, zona d'eixample (clau 12a, arts.
178 i concordants del PGOU de Ciutadella).
Atès que consta a l'expedient l'informe favorable, amb condicions, de l’arquitecte municipal emès en
data 14 d’agost de 2018, per ser conforme el projecte presentat amb la normativa urbanística vigent.
Atès que l'informe tècnic municipal descriu el projecte de la següent manera:
«L’objecte del projecte és la reforma i ampliació de l’habitatge existent al camí de Maó. L’edifici està
format per planta baixa primera i segona. Les actuacions seran les següents:
Planta baixa:
• Es situen estar, cuina-menjador i traster
• Es realitza una nova piscina de 4,4m2 de mirall d’aigua amb profunditat entre 1 i 1,8 m3
Planta Primera:
• Es situen dos dormitoris dobles, un bany, un vestidor i una petita terrassa descoberta.
Segona Planta:
• Només s’intervé en els forats de façana per adaptar-los a la normativa d’habitabilitat».
Atesos els fonaments de dret obrants a l'informe jurídic signat electrònicament dia 19.09.2018,
següents:
"FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- Atès que els actes pels quals s’ha sol·licitat la llicència estan tipificats com a subjectes a
l’article 146.1.d) de la LUIB, a l’assenyalar que estaran subjecte a llicència prèvia, sempre i quan no
estiguin subjectes al règim previst a l’article 148 d’aquesta llei, les obres de construcció i d’edificació
de nova planta, i qualsevol intervenció en els edificis existents, sempre que els sigui exigible projecte
tècnic d’acord amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. En aquests casos,
les llicències han de contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
S’han d’entendre per intervencions en els edificis existents les definides com a tals en el Codi tècnic
de l’edificació.
SEGON.- D'acord amb l'article 151.2 de la LUIB, juntament amb la sol·licitud s’aportaran les
autoritzacions o els informes que la legislació aplicable exigeixi amb caràcter previ a la llicència.
En el present expedient no es requereix cap autorització ni informe previ a l’atorgament de la
llicència.
TERCER.- Atès que l’informe jurídic té per objecte assegurar únicament que el projecte s’ha tramitat
conforme al que disposa la normativa vigent i que compta amb aquella documentació necessària per
a sol·licitar llicència d’obres, donat que prèviament ja s’ha emès un informe tècnic revisant el
compliment de les condicions urbanístiques del projecte.
QUART.- Atès que a l’expedient consta la següent documentació:
1.Projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Ana Torrico García, visat pel COAIB en data 20
de febrer, núm. 12/00261/18, i documentació per esmena de deficiències visada pel COAIB en data 2
d’agost de 2018, núm. 12/01061/18.
2.Full d’Estadística d’edificació i habitatge.
3.Estudi bàsic de seguretat i salut, signat per l’arquitecte Ana Torrico García, visat pel COAIB en data
20 de febrer, núm. 12/00261/18.
4.Programa de control de qualitat, signat digitalment en data 31.07.2018 per l’arquitecte tècnic José
Juaneda Mascaró.
5.Assumpció de direcció d’obra de l’arquitecte Ana Torrico García, visat pel COAIB en data 20 de
febrer, núm. 12/00261/18.
6.Comunicació d’encàrrec professional de l’arquitecte tècnic José Juaneda Mascaró, amb registre del
COAATEM de data 01.08.2018, núm. 8255.
7.Valoració de la gestió de residus de construcció o demolició i contracte amb el gestor autoritzat J.
Taltavull S.L. (contracte núm. 123/18).
8.Pressupost signat pel contractista José Mª Marqués Gener.
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9.Justificant del pagament de rebut recent d’autònom del contractista, i còpia del Model 037.
10.Justificant del pagament de la taxa per a llicència urbanística (0,5% del pressupost de l’obra sense
iva), per import de 199,92 €.
11.Autorització de representació signada pel promotor a favor de l’arquitecte Ana Torrico García.
S’adjunta còpia dels DNI dels dos signants.
CINQUÈ.- L’article 12 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955,
estableix que les llicències i autoritzacions s’entendran atorgades, salvat el dret de propietat i sense
perjudici del dret de tercers.
Aquest precepte ha estat ratificat en l’article 181 de la Llei 20/2006 municipal i de règim local de les
Illes Balears, que determina que les llicències i autoritzacions s’entenen atorgades salvat el dret de
propietat i sense perjudici de tercers, ja que la concessió es fa als promotors de les mateixes.
SISÈ.- Vist que l’expedient s’ha tramitat de conformitat al que disposa la legislació de règim local i
disposicions aplicables, a saber, l’article 9 i següents del Reglament de Serveis de les Corporacions
Locals, la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, l’art. 33 i ss. del PGOU
de Ciutadella, aprovat definitivament en data 23.03.1988 i posteriors modificacions, així com també
conté tota la documentació requerida legalment per a sol·licitar llicència d’obres.
SETÈ.- D'acord amb l'article 150 de la LUIB, la competència per atorgar les llicències urbanístiques
correspon a l'òrgan municipal que determini la legislació i la normativa aplicable en matèria de règim
local.
Per altra banda, l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local (LRBRL)
assenyala que l'òrgan municipal competent per a l'atorgament de llicències és l'Alcalde – president de
la Corporació, a no ser que la legislació sectorial corresponent atorgui aquesta atribució de forma
expressa al Ple o a la Junta de Govern.
A l'Ajuntament de Ciutadella, però, s'ha d'estar a la Resolució de l'Alcaldia núm. 137 de 10/07/2015,
d'acord amb la qual l'Alcaldia delega a la Junta de Govern les competències resolutives en matèria
de llicències amb projecte tècnic.
VUITÈ.- D’acord amb l’article 16.1 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament
de Serveis de les Corporacions Locals, les llicències quedaran sense efecte si s'incompleixen les
condicions a què estigueren subordinades, i hauran de ser revocades si desapareixen les
circumstàncies que van motivar el seu atorgament o sobrevingueren altres que, d'haver existit en
aquell temps, haurien justificat la denegació i podran ser-ho si s’adopten nous criteris d'apreciació.
En el mateix sentit es regula a l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186 de 27 de desembre de 2006).
Tot i estar permès l’atorgament de llicències sotmeses a condició, existeixen certs límits fitxats per la
jurisprudència i la doctrina. Les condicions que es proposen incorporar a l’atorgament de la present
sol·licitud de llicència urbanística, a criteri de qui subscriu, s’ajusten als límits indicats per la doctrina i
la jurisprudència.
PROPÒS:
PRIMER: Concedir la llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic per REFORMA I AMPLIACIÓ
D'HABITATGE ENTRE MITGERES a CAMÍ DE MAÓ, 20 (registre d’entrada núm. 2930 de dia
22/02/2018, visat del projecte núm. 12/00261/18 I 12/01061/18 de dia 20/02/18 I 02/08/18).
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Eixample, subzona clau 12a.
Referència cadastral número 1986129EE7218N0001EK
Ús: Habitatge.
Superfícies: Existents: Pbaixa 43m²; P1ª 39,80m²; P2ª 35,30m². Superfície resultants: Pbaixa
53,10m²; P1ª 50,30m²; P2ª 35,30m².
Superfície de piscina 4,40m².
El pressupost del projecte presentat és de 39.983,05 euros.
El promotor és J.S.M. (Nif núm. 417*****-C), l’arquitecta és TORRICO GARCIA, ANA, l’arquitecte
tècnic és JUANEDA MASCAR, JOSÉ i el contractista és MARQUES GENER, JOSE M..
CONDICIONADA al compliment del següent:
1. S’haurà de complir amb les condicions establertes a l’informe tècnic municipal emès en data
14.08.2018 i que són les següents:
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«1. Els dipòsits d’aigua de les plaques solars s’hauran de disposar a l’interior de l’habitatge o bé
integrats per davall del panell solar de manera que no siguin visibles des de la via pública ni
sobresurtin per damunt de les plaques.
2. L’aïllament es realitzarà per l’interior de les façanes que confrontin amb la via pública.»
2. El començament de l'obra requerirà, en tot cas, comunicació al municipi amb almenys deu dies
d'antelació (article 151.5 de la LUIB).
3. Pagament de l'import corresponent en concepte d'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
(Ordenança fiscal núm. 4 / BOIB núm. 72 de 17.05.2011).
4. Dipositar el material sobrant a un centre de tractament de residus autoritzat i complir amb
l’establert en l’estudi de gestió de residus que s’inclou al projecte de conformitat amb l’article 28 del
Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus no perillosos de Menorca (BOIB núm. 109 de data
3.8.2006).
5. Complir amb l’ordenança municipal de protecció relativa a renous i vibracions.
6. Complir amb el decret 55/2006, de 23 de juny, pel qual s’estableixen les mesures per a la
instal·lació obligatòria de comptadors individuals, lampisteria de baix consum i estalvi d’aigua.
7. Complir amb el Reglament d’abastiment d’aigua potable de l’Ajuntament de Ciutadella.
8. Declarar la modificació física de l’immoble com a resultat de l’execució de l’obra, donat que
constitueix una alteració cadastral d’obligada declaració, segons preveu el RDL 1/2004, de 5 de
març. L’omissió d’aquest deure constitueix una infracció tributària simple (art. 70 de la mateixa
norma). Per formalitzar l’esmentada declaració, en el Departament de Rendes i Exaccions de
l’Ajuntament (carrer Nou de Juliol, 1), es troben a disposició dels obligats els models i formularis
adients i l’assessorament adequat.
Advertències:
1. La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici del dret de terceres persones.
2. D’acord amb l’article 16.1 del RSCL, i l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, la llicència quedarà sense efecte si s'incompleixen les
condicions a les que està subordinada.
3. La Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció
(LSC), estableix que totes les empreses i els treballadors autònoms amb assalariats, que vulguin
esser contractades o subcontractades per a la realització de feines a una obra de construcció hauran
d’estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades (REA).
En el present cas s’ha comprovat que el contractista José Mª Marqués Gener no consta inscrit al
REA, però ha acreditat que és treballador autònom, no obstant, des del moment en que contracti
personal assalariat s’haurà d’inscriure obligatòriament al REA.
La durada de la llicència d'obres és de 18 mesos (art. 31.1 del PGOU).
A sol·licitud de l'interessat, cinc mesos abans d'exhaurir-se el termini esmentat (és a dir, el 13è mes
de llicència), es concedirà una pròrroga de 6 mesos per acabar les obres, si ja s'ha fet la cobertura
d'aigües i el tancament de façanes (art. 32.2 PGOU).
Passat el període total de 24 mesos des de la concessió de la llicència d'obres, l'Ajuntament incoarà
d'ofici expedient de caducitat 8art. 31.3 PGOU).
Caducada la llicència, les obres no es podran iniciar ni prosseguir si no se'n demana i obté una de
nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor (art. 31.4 PGOU).
SEGON: En virtut de l’article 9.b) 1 i 2 de l’ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per
llicències urbanístiques, amb la present resolució, l’autoliquidació de la taxa presentada adquireix des
d’aquest instant el caràcter de liquidació definitiva.
TERCER: Aprovar la corresponent liquidació:
-Impost sobre Construccions i Obres: Pressupost 39.983,05 x 3’2% …….……. 1.279,46€
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del
Municipi.
13
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3. MODIFICACIONS DE PLÀNOLS DE LLICÈNCIES D’OBRA DE NOVA PLANTA, AMPLIACIÓ I
REFORMA:
3.01 MODIFICACIÓ DE PLÀNOLS DE LLICÈNCIA DE DOS GARATGES ANNEXES A
L'HABITATGE A Urb.calespiques, FERRADURA, carrer de sa, P. 325 (PROMOTOR/A FPC,
TÈCNIC REDACTOR/A MAYANS CARRETERO, JOAQUIN I CONTRACTISTA PONS CAMPS,
FRANCISCO). (EXP. 819/2017).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei
d'Ordenament del Municipi de dia 21-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Atès que En data 11.10.2007 la Junta de Govern va acordar, entre d’altres, concedir llicència
d’obres amb projecte tècnic per a la construcció de dos garatges annexes a habitatge existent, ubicat
a Urb. Cales Piques, C/ Sa Ferradura, parcel·la 325, que es va tramitar a l’expedient núm.
10452/2007 d’acord amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Joaquín Mayans
Carretero, visat pel COAIB en data 25.01.2007, núm. 2/0235/07, condicionada a deixar descoberta la
terrassa actualment coberta.
Atès que en data 30/01/2017 (RE 1485) Joaquín Mayans Carretero, en representació de F.P.C., va
sol·licitar telemàticament l’aprovació del plànols de l’estat definitiu de l’obra, que implica una
modificació de la llicència d'obres atorgada.
Atès que a l’expedient consta adjunta la següent documentació:
1. Modificació del projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Joaquín Mayans Carretero, visat
pel COAIB en data 24.01.2017, núm. 12/00053/17, que implica un canvi d’ús passant de dos
garatges (un a planta soterrani i l’altre a planta baixa), a una barbacoa (planta baixa) i un garatge
(planta soterrani).
2. Justificació del pagament de la taxa municipal per import de 46,63 €, d’acord amb l’establert a
l’ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques (BOIB núm. 153, de 6 de
novembre de 2014).
3. Assumeix de direcció d’obres de l’arquitecte Joaquín Mayans Carretero, visat pel COAIB en data
24.01.2017, núm. 12/00052/17.
4. Canvi contractista: s’aporta el REA de Construcciones Toni Moll, S.L. amb el núm. 04/02/0008283,
pressupost signat i el contracte amb gestor de residus J. Taltavull S.L.
Atès que consta a l'expedient l'informe favorable, amb condicions, de l’arquitecte municipal emès en
data 06.09.2018, per ser conforme la modificació del projecte presentat amb la normativa urbanística
vigent. La modificació del projecte consisteix en un canvi d’ús passant de dos garatges (un a planta
soterrani i l’altre a planta baixa) atorgat per la Junta de Govern de dia 11.10.2007 (exp. 10452/2007),
a una barbacoa (planta baixa) i un garatge (planta soterrani).
Atesos els fonaments de dret obrants a l'informe jurídic signat electrònicament dia 20.09.2018,
següents:
"FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- L'article 156.1 de la LUIB disposa que quan, una vegada concedida una llicència
urbanística o efectuada una comunicació prèvia que legitimi execució d'obres, es vulgui modificar en
el seu transcurs, aquestes han de ser oportunament paralitzades quan tenguin per objecte variar el
nombre d'habitatges autoritzat o si comporta alteració de les condicions d'ús del sòl, alçària, volum,
situació de les edificacions i ocupació màxima autoritzades. La normativa d'aplicació a aquest tipus
de modificacions és la vigent en el moment de la sol·licitud de modificació de la llicència o de
realització de la modificació de la comunicació prèvia.
SEGON.- L'apartat següent de l'article 156 assenyala que, no obstant el que es preveu en l'apartat
anterior, si en el transcurs de l'execució de les obres es modifica l'estructura o la disposició interior o
l'aspecte exterior, sense alteració de cap dels paràmetres prevists en l'apartat 1 anterior, les obres no
s'han de paralitzar durant la tramitació administrativa de la sol·licitud de modificació del projecte o
relació d'obres a executar. L'autorització o la denegació de les modificacions correspon a l'òrgan que
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atorgà la llicència originària. En aquest cas la normativa d'aplicació a les modificacions és la vigent en
el moment de concessió de la llicència originària o de presentació de la comunicació prèvia inicial,
sempre que no s'hagi ultrapassat el termini fixat per a l'execució de les obres.
TERCER.- L'apartat 3 del mateix article assenyala que, en cap cas no es poden acollir als beneficis
de l'apartat 2 d'aquest article aquelles obres que es duguin a terme en edificis catalogats o inclosos
en conjunts historicoartístics, subjectes a la legislació de protecció del patrimoni històric de les Illes
Balears o catalogats o protegits pel planejament urbanístic.
El present projecte no afecta a cap edifici amb aquestes circumstàncies.
QUART.- Vists que la modificació no comporta una alteració dels volums ni ocupació, però sí en quan
a l’ús de l’edifici, a criteri de qui subscriu la sol·licitud de modificació de projecte no es pot beneficiar
del règim previst en l'article 156.1 de la LUIB i, per tant, considerar que les obres s'han (o s’havien)
de paralitzar mentre no s'hagi aprovat, si escau, el projecte modificat.
CINQUÈ.- Atès que l’informe jurídic té per objecte assegurar únicament que el projecte s’ha tramitat
conforme al que disposa la normativa vigent i que compta amb aquella documentació necessària per
a sol·licitar llicència d’obres, donat que prèviament ja s’ha emès un informe tècnic revisant el
compliment de les condicions urbanístiques del projecte.
SISÈ.- L’article 12 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955,
estableix que les llicències i autoritzacions s’entendran atorgades, salvat el dret de propietat i sense
perjudici del dret de tercers.
Aquest precepte ha estat ratificat en l’article 181 de la Llei 20/2006 municipal i de règim local de les
Illes Balears, que determina que les llicències i autoritzacions s’entenen atorgades salvat el dret de
propietat i sense perjudici de tercers, ja que la concessió es fa als promotors de les mateixes.
SETÈ.- Vist que l’expedient s’ha tramitat de conformitat al que disposa la legislació de règim local i
disposicions aplicables, a saber, l’article 9 i següents del Reglament de Serveis de les Corporacions
Locals, la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, l’art. 33 i ss. del PGOU
de Ciutadella, aprovat definitivament en data 23.03.1988 i posteriors modificacions, així com també
conté tota la documentació requerida legalment per a sol·licitar llicència d’obres.
VUITÈ.- D'acord amb l'article 150 de la LUIB, la competència per atorgar les llicències urbanístiques
correspon a l'òrgan municipal que determini la legislació i la normativa aplicable en matèria de règim
local.
Per altra banda, l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local (LRBRL)
assenyala que l'òrgan municipal competent per a l'atorgament de llicències és l'Alcalde – president de
la Corporació, a no ser que la legislació sectorial corresponent atorgui aquesta atribució de forma
expressa al Ple o a la Junta de Govern.
A l'Ajuntament de Ciutadella, però, s'ha d'estar a la Resolució de l'Alcaldia núm. 137 de 10/07/2015,
d'acord amb la qual l'Alcaldia delega a la Junta de Govern les competències resolutives en matèria
de llicències amb projecte tècnic."
PROPÒS:
PRIMER: Concedir la llicència urbanística per la MODIFICACIÓ DE PLÀNOLS DE LLICÈNCIA PER
A CANVI D'ÚS PASSANT DE DOS GARATGES (UN A PLANTA SOTERRANI I L'ALTRE A PLANTA
BAIXA) ATORGAT PER LA JUNTA DE GOVERN DE DIA 11.10.2007 (EXP. 10452/2007), A UNA
BARBACOA (PLANTA BAIXA) I UN GARATGE (PLANTA SOTERRANI) a Urb.calespiques,
FERRADURA, carrer de sa, P.325, (registre d’entrada núm. 1485 de dia 30/01/2017, visat del
projecte núm. 12/00053/17 de dia 24/01/17).
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Residencial extensiva, clau 17u.
Referència cadastral número 8491106EE6289S0001FD
Ús: Habitatge.
El pressupost de les modificacions del projecte presentat és d’euros.
El pressupost de les modificacions del projecte revisat pells serveis tècnics municipals de
conformitat amb la modificació de l’annex de la Ordenança Municipal sobre l’Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres, publicat en el BOIB núm. 55 de dia 19.04.2012, és de
9.604.15€.
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El promotor és F.P.C. (Nif núm. 417*****), l’arquitecte és MAYANS CARRETERO, JOAQUÍN,
l’arquitecte tècnic és CAMPS JUANEDA, JUAN i el contractista és PONS CAMPS, FRANCISCO.
CONDICIONADA al compliment de les condicions que es van imposar a l’acord de la Junta
de Govern de dia 11.10.2007, quan es va atorgar la llicència de la que ara es pretén la seva
modificació, i amb les establertes a l’informe tècnic municipal, emès en data 06.09.2018, i que són les
següents:
«1. S’haurà d’enderrocar el bany i les instal·lacions de fontaneria i evacuació de fecals on actualment
hi haurà el magatzem.
2. S’haurà d’enderrocar la coberta de la terrassa en referència a l’expedient 011741/2017
3. L’espai sota coberta no serà en cap cas habitable.»
Advertències:
1. La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici del dret de terceres persones.
2. D’acord amb l’article 16.1 del RSCL, i l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, la llicència quedarà sense efecte si s'incompleixen les
condicions a les que està subordinada.
SEGON: En virtut de l’article 9.b) 1 i 2 de l’ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per
llicències urbanístiques, amb la present resolució, l’autoliquidació de la taxa presentada adquireix des
d’aquest instant el caràcter de liquidació definitiva.
TERCER: Aprovar la corresponent liquidació:
-Impost sobre Construccions i Obres: Pressupost 9.604,15 x 3’2% …….……. 307,33€
-Taxa per llicències urbanístiques: Pressupost 9.604,15€-9.325,50€x 0,5%: .. 1,39€
Total …………...…......308,72 €
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del
Municipi.
3.02 MODIFICACIÓ DE PLÀNOLS DE LLICÈNCIA D'HABITATGE ENTRE MITGERES A
MURADETA, carrer de sa, 38 (PROMOTOR/A BALMAR MENORCA, S.L., TÈCNIC REDACTOR/A
GONZALEZ PLADELLORENS, ANTONIO I CONTRACTISTA JOAN MIQUEL LLOMPART JOVER
CONSTRUCCIONS, SL). (EXP. 928/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del
Servei d'Ordenament del Municipi de dia 20-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Atès que en data 11.11.2015 la Junta de Govern va acordar, entre d’altres, concedir llicència
urbanística d’enderroc d’edifici de planta baixa existent (exp. 3744/2015), així com també es va
concedir llicència urbanística d’acord amb un projecte bàsic (exp. 7109/2015) per a la construcció
d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres, al carrer Sa Muradeta, núm. 38 de Ciutadella, signat per
l’arquitecte Antonio González Pladellorens.
Atès que en data 01.06.2016 la Junta de Govern va acordar, entre d’altres, aprovar el projecte
d’execució adequat al projecte bàsic aprovat, redactat per l’arquitecte Antonio González Pladellorens,
visat pel COAIB en data 19.01.2016, núm. 2/0007.
Atès que en data 25/01/2018 (RE 1258) Francesc Sbert Torres, en representació de Balmar Menorca,
S.L., va sol·licitar telemàticament l’aprovació del plànols de l’estat definitiu de l’obra, que implica una
modificació de la llicència d'obres atorgada.
Atès que a l’expedient consta adjunta la següent documentació:
1. Modificació del projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Antonio González Pladellorens,
visat pel COAIB en data 16.11.2017, núm. 12/01444/17.
2. Justificació del pagament de la taxa municipal per import de 211,74 € d’acord amb el càlcul de taxa
realitzat pel l’arquitecte tècnic Francesc Sbert Torres (document signat digitalment en data
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03.09.2018), en virtut de l’establert a l’ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la taxa per llicències
urbanístiques (BOIB núm. 153, de 6 de novembre de 2014).
3. Autorització de representació signat per J.C.S., com a representant de Balmar Menorca, S.L., a
favor de l’arquitecte tècnic Francesc Sbert Torres.
4. Certificat d’autoria del projecte modificat, signat digitalment en data 23.01.2018 per l’arquitecte
Antonio González Pladellorens.
Atès que consta a l'expedient l'informe favorable, amb una condició, de l’arquitecte municipal emès
en data 5 de juny de 2018, per ser conforme la modificació del projecte presentat amb la normativa
urbanística vigent. La modificació del projecte consisteix, segons indica el tècnic municipal, en una
redistribució interior.
Atesos els fonaments de dret obrants a l'informe jurídic signat electrònicament dia 19.09.2018,
següents:
"FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- L'article 156.1 de la LUIB disposa que quan, una vegada concedida una llicència
urbanística o efectuada una comunicació prèvia que legitimi execució d'obres, es vulgui modificar en
el seu transcurs, aquestes han de ser oportunament paralitzades quan tenguin per objecte variar el
nombre d'habitatges autoritzat o si comporta alteració de les condicions d'ús del sòl, alçària, volum,
situació de les edificacions i ocupació màxima autoritzades. La normativa d'aplicació a aquest tipus
de modificacions és la vigent en el moment de la sol·licitud de modificació de la llicència o de
realització de la modificació de la comunicació prèvia.
SEGON.- L'apartat següent de l'article 156 assenyala que, no obstant el que es preveu en l'apartat
anterior, si en el transcurs de l'execució de les obres es modifica l'estructura o la disposició interior o
l'aspecte exterior, sense alteració de cap dels paràmetres prevists en l'apartat 1 anterior, les obres no
s'han de paralitzar durant la tramitació administrativa de la sol·licitud de modificació del projecte o
relació d'obres a executar. L'autorització o la denegació de les modificacions correspon a l'òrgan que
atorgà la llicència originària. En aquest cas la normativa d'aplicació a les modificacions és la vigent en
el moment de concessió de la llicència originària o de presentació de la comunicació prèvia inicial,
sempre que no s'hagi ultrapassat el termini fixat per a l'execució de les obres.
TERCER.- L'apartat 3 del mateix article assenyala que, en cap cas no es poden acollir als beneficis
de l'apartat 2 d'aquest article aquelles obres que es duguin a terme en edificis catalogats o inclosos
en conjunts historicoartístics, subjectes a la legislació de protecció del patrimoni històric de les Illes
Balears o catalogats o protegits pel planejament urbanístic.
El present projecte no afecta a cap edifici amb aquestes circumstàncies.
QUART.- Vistes les petites variacions respecte el projecte original, en tant només es modifica
lleugerament la distribució interior de la cuina, els banys i el dormitori 4, a criteri de qui subscriu la
sol·licitud de modificació de projecte es pot beneficiar del règim previst en l'article 156.1 de la LUIB i,
per tant, considerar que les obres no s'han (o s’havien) de paralitzar mentre no s'hagi aprovat, si
escau, el projecte modificat.
CINQUÈ.- Vist que l’ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques
(BOIB núm. 153, de 6 de novembre de 2014), regula al seu article 6 la taxa a pagar a les sol·licituds
de modificacions de plànols:
C) Modificació de projectes aprovats d’edificació:
1. Amb augment del pressupost inicial. S’aplicarà una tarifa del 0,50 % de l’augment del pressupost
derivat de l’ampliació, a més del que pertoqui aplicar segons l’apartat 2 següent respecte de les
modificacions que, sense afectar l’ampliació incideixin en la llicència aprovada inicialment.
2. Sense augment del pressupost inicial. S’aplicarà una tarifa del 0,50 % del pressupost inicial relatiu
a la suma de superfícies de les dependències modificades (en configuració i/o buits), segons
certificació emesa pel director tècnic d’aquella, amb un mínim de percepció de 30 Euros.
En el present cas s’ha presentat un càlcul de superfícies afectades per la redistribució, indicant que
no s’ha produït augment del pressupost inicial, resultant una quantitat a pagar en concepte de taxa
municipal de 211,74 €. S’ha aportat el justificant de la transferència bancària a favor de l’Ajuntament
de Ciutadella.
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SISÈ.- Atès que l’informe jurídic té per objecte assegurar únicament que el projecte s’ha tramitat
conforme al que disposa la normativa vigent i que compta amb aquella documentació necessària per
a sol·licitar llicència d’obres, donat que prèviament ja s’ha emès un informe tècnic revisant el
compliment de les condicions urbanístiques del projecte.
SETÈ.- L’article 12 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955,
estableix que les llicències i autoritzacions s’entendran atorgades, salvat el dret de propietat i sense
perjudici del dret de tercers.
Aquest precepte ha estat ratificat en l’article 181 de la Llei 20/2006 municipal i de règim local de les
Illes Balears, que determina que les llicències i autoritzacions s’entenen atorgades salvat el dret de
propietat i sense perjudici de tercers, ja que la concessió es fa als promotors de les mateixes.
VUITÈ.- Vist que l’expedient s’ha tramitat de conformitat al que disposa la legislació de règim local i
disposicions aplicables, a saber, l’article 9 i següents del Reglament de Serveis de les Corporacions
Locals, la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, l’art. 33 i ss. del PGOU
de Ciutadella, aprovat definitivament en data 23.03.1988 i posteriors modificacions, així com també
conté tota la documentació requerida legalment per a sol·licitar llicència d’obres.
NOVÈ.- D'acord amb l'article 150 de la LUIB, la competència per atorgar les llicències urbanístiques
correspon a l'òrgan municipal que determini la legislació i la normativa aplicable en matèria de règim
local.
Per altra banda, l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local (LRBRL)
assenyala que l'òrgan municipal competent per a l'atorgament de llicències és l'Alcalde – president de
la Corporació, a no ser que la legislació sectorial corresponent atorgui aquesta atribució de forma
expressa al Ple o a la Junta de Govern.
A l'Ajuntament de Ciutadella, però, s'ha d'estar a la Resolució de l'Alcaldia núm. 137 de 10/07/2015,
d'acord amb la qual l'Alcaldia delega a la Junta de Govern les competències resolutives en matèria
de llicències amb projecte tècnic."
PROPÒS:
PRIMER: Concedir la llicència urbanística per la MODIFICACIÓ DE PLÀNOLS DE LLICÈNCIA
D'HABITATGE ENTRE MITGERES a MURADETA, carrer de sa, 38 (registre d’entrada núm. 1258 de
dia 25/01/2018, visat del projecte núm. 12/01444/17 de dia 16/11/17).
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Pla Especial del Conjunt Històric Artístic.
Referència cadastral número 1586920EE7218N0001OK
Ús: Habitatge.
Superfície total 247,35m² (Pbaixa 90,80m²; P1ª 90,80m²; Ppis 65,75m².
El pressupsost de les modificacions no modifica el pressupost inicialment aprovat.
La promotora és BALMAR MENORCA, SL (Nif núm. B576*****), l’arquitecte és GONZALEZ
PLADELLORENS, ANTONIO, l’arquitecte tècnic és SBERT TORRES, FRANCESC i el contractista és
JOAN MIQUEL LLOMPART JOVER CONSTRUCCIONS, SL.
CONDICIONADA al compliment següent:
- La barana de les balconeres ha de ser color ferro o negre.
- A les condicions que es van imposar a l’acord de la Junta de Govern de dia 11.11.2015, quan es va
atorgar la llicència urbanística d’acord amb el projecte bàsic, així com les condicions establertes
l’acord de la Junta de Govern de dia 01.06.2016, quan es va aprovar el projecte d’execució, del que
ara es pretén la seva modificació.
Advertències:
1. La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici del dret de terceres persones.
2. D’acord amb l’article 16.1 del RSCL, i l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, la llicència quedarà sense efecte si s'incompleixen les
condicions a les que està subordinada.
SEGON: En virtut de l’article 9.b) 1 i 2 de l’ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per
llicències urbanístiques, amb la present resolució, l’autoliquidació de la taxa presentada adquireix des
d’aquest instant el caràcter de liquidació definitiva.
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No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del
Municipi.
4. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 32.2018 (EXP. 9752/2018).-Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat del Servei Econòmic del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació relació de factures núm. 32.2018
INFORME: Vista la relació de factures núm. 32.2018 per un import brut de 431.800,11 € (import líquid
de 436.073,85 € ).
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. DECLARACIÓ D’AFECCIÓ DE BÉNS NÚM. EXP. AB-0116-B1002657 (EXP. 9492/2018).-Es
dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei Econòmic del Municipi de dia 14-09-2018,
que literalment copiada, diu:
«Atesa la proposta del tresorer de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca al Regidor Delegat, la qual
es transcriu i en relació amb la declaració d’afecció de la finca afecta al pagament de l’Impost sobre
béns immobles, a la qual s’exposa el següent:
“Examinat l’expedient, l’objecte del qual és la recaptació de diferents quotes de l’Impost sobre béns
immobles, liquidades a nom del subjecte passiu, que figura com a persona titular de la finca en la
data de meritació del tribut.
Comprovat que els deutes per l’Impost sobre béns immobles de la finca UB. SON XORIGUER 0006
C 1 01 C8, amb referència cadastral 1901424EE7210S0012KD, no han estat pagats pel subjecte
passiu, el qual ha estat declarat insolvent i que el propietari del bé és persona diferent del titular del
deute al que se li ha notificat en data 21 de juny de 2018 el corresponent tràmit d’audiència,
concedint-li el termini legalment establert de 15 dies perquè formulés les al·legacions que considerés
oportunes i no havent-les presentat.
Vist que he constatat que el deutor ha transmès l'immoble abans esmentat , i que existeixen dèbits
pendents pel concepte de l'impost sobre béns immobles generat per la finca esmentada.
Vist l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que disposa el següent; “En els casos de canvi, per qualsevol causa,
en la titularitat dels drets que constitueixen el fet imposable d’aquest impost, els béns immobles
objecte dels drets queden afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de
responsabilitat subsidiària, en els termes que preveu la Llei general tributària. Amb aquesta finalitat,
els notaris han de sol·licitar informació i advertir expressament els compareixents, en els documents
que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost sobre béns immobles associats a l’immoble que
es transmet...”;
Per tant, la finca transmesa està afecta al pagament de la totalitat de les quotes tributàries pendents,
pel concepte de l’impost sobre béns immobles, en els termes establerts a l’article 64.1 del Text refós
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de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; i,
per açò, és procedent declarar l’afecció del bé immoble i continuar el procediment contra la persona
actual propietària del bé, per afecció de béns, sense perjudici de la facultat de l’Administració d’optar
per l’embargament i l’alineació d’altres béns o drets, d’acord amb el que preveu l’article 168 de la Llei
general tributària, que disposa el següent: “Si el deute tributari està garantit, s’ha de procedir, en
primer lloc, a executar la garantia a través del procediment administratiu de constrenyiment. Açò no
obstant, l’Administració tributària pot optar per l’embargament i l’alienació d’altres béns o drets
anteriorment a l’execució de la garantia, quan aquesta no sigui proporcionada al deute garantit o
quan l’obligat ho sol·liciti, i assenyalar béns suficients amb aquesta finalitat. En aquests casos, la
garantia prestada queda sense efecte en la part assegurada pels embargaments”.
Per tot açò, s’informa en sentit favorable el següent:
Primer. Aprovar, d’acord amb el que estableix l’article 64.1 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, la declaració d’afecció de la
finca UB. SON XORIGUER 0006 C 1 01 C8, amb referència cadastral 1901424EE7210S0012KD, al
pagament dels deutes per l’Impost sobre béns immobles, els quals, a la data de l’adquisició de
l’immoble, figuren com a pendents de pagament, que són els següents:
Exercici
2010
2011
€
IMPORT TOTAL

Termini
ANUAL
ANUAL

Núm. rebut
89987643
89987643

Import
441,95 €
460,85 €

902,80 €

SEGON. Requerir al propietari actual, A.B.S. amb domicili WARWICK ROAD, 33 - LOWER
BULLINGHAM, HR2 6FB HEREFORD, HEREFORDSHIRE - U.K., perquè efectuï el pagament, en el
termini establert a l’article 62.2 de la Llei general tributària, i advertir-la que, en el cas que no pagui el
deute, seguirem el procediment contra el bé afecte, sense perjudici de la
facultat de l’Administració d’optar per l’embargament i execució d’altres béns o drets, d’acord amb el
que preveu l’article 168 de la Llei general tributària.”
Per tot l’exposat, qui subscriu,
PROPOSA:
Aprovar la declaració d’afecció de béns més amunt assenyalada.
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.
6. DECLARACIÓ D’INSOLVÈNCIA EXP. NÚM. FA-4233-REN06618 (EXP. 9672/2018).-Es dóna
compte d'una proposta del regidor delegat del Servei Econòmic del Municipi de dia 19-09-2018, que
literalment copiada, diu:
«Vist l’informe emès pel Tresorer Municipal amb data 18 de setembre de 2018 del contribuent L.M.F.
amb NIF/CIF/NIE 369*****T per tal de declarar la seva insolvència que diu el següent:
“PROVIDÈNCIA.- Aquesta Recaptació tramita expedient administratiu de constrenyiment contra el
deutor L.M.F., amb DNI NIF o CIF 369*****T, per diversos dèbits a aquest Ajuntament.
Amb la finalitat de procedir a la declaració de crèdits incobrables, si escau, o a la derivació de la
responsabilitat subsidiària contra possibles adquirents dels béns afectes al pagament de les quotes
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tributàries, atès les disposicions contingudes en l'article 76.1 de la Llei General Tributària i 61 del
Reglament General de Recaptació i el que estableix l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb la finalitat
d’iniciar el procediment corresponent,
FAIG CONSTAR:
1.Que he constatat, arran de la tramitació realitzada a l’expedient, el següent:
a)Que en data 9 de setembre de 2015, mitjançant l'interlocutòria 744/2015 Secció-C5, publicada al
BOE de 19 d'octubre de 2015, es va declarar el concurs de creditors del contribuent L.M.F..
b)Que en data 12 de novembre de 2015, dins el període legalment establert, es notificà la
comunicació de crèdits contra el deutor.
c)Que en data 20 de novembre de 2015, l'Administrador concursal ens envia mitjançant correu
electrònic l'informe definitiu de conformitat amb l'Art. 96.5 de la L.C. on ens qualifiquen el deute tal i
com sol·licitàvem.
d)Que en data 13 de desembre de 2016, es comunica mitjançant correu electrònic, els deutes contra
la massa. Aquests es van enviar mitjançant aquesta via ja que la carta certificada fa ser retornada de
Correus especificant com a desconegut.
e)Que en el mes de maig de 2017, vam tenir bastantes comunicacions mitjançant e-mail sol·licitant el
deute i números de comptes per fer-lo efectiu.
f)Que en data juliol 2017, tots els deutes comunicats contra la massa estaven degudament pagats,
quedant només pendent de pagament els deutes concursals.
g)Que en data d'octubre 2017, deixen pagats tots els deutes concursals existents.
h)Que en data 22 de juny de 2018, es dictà l'interlocutòria de la conclusió del concurs de creditors
contra el deutor L.M.F. que quedà publicada al BOE de 13 de juliol de 2018.
2.Que tota la tramitació està degudament documentada a l’arxiu corresponent.
3.Un cop declarat insolvent el subjecte passiu, es procedirà a realitzar les derivacions de
responsabilitat oportunes.
Per tot l’exposat, s’informa en sentit favorable declarar la insolvència del deutor principal L.M.F. amb
DNI,NIF o CIF 369*****T, no obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.”
Per tot l’exposat, qui subscriu,
PROPOSA:
Aprovar la declaració d’insolvència del deutor L.M.F., amb NIF/CIF/NIE 369*****T.
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 APORTACIÓ MUNICIPAL 3ER TRIMESTRE DE 2018 AL CONSORCI
D’INFRAESTRUCTURES DE LES ILLES BALEARS. (EXP. 9677/2018).-Es dóna compte d'una
proposta del regidor delegat del Servei Econòmic del Municipi de dia 18-09-2018, que literalment
copiada, diu:
«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.
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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 99.775,22 € pel concepte d'aportacions del 3er 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:
Aprovar el pagament de 99.775,22 € al Consorci per Infraestructures de les Illes Balears com a
aportació del 3er 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.
8. PROPOSTA APORTACIÓ MUNICIPAL 3ER TRIMESTRE DE 2018 AL CONSORCI PER AL
DESENVOLUPAMENT ESPORTIU DE CIUTADELLA. (EXP. 9678/2018).-Es dóna compte d'una
proposta del regidor delegat del Servei Econòmic del Municipi de dia 18-09-2018, que literalment
copiada, diu:
«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 27.719,22 € pel concepte d'aportacions del 3er 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:
Aprovar el pagament de 27.719,22 € al Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella,
com a aportació del 3er 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.
9. PROPOSTA ABONAMENT TAXACIÓ DE COSTES PO 467/15 A L’ADVOCAT DE L’ESTAT.
(EXP. 9683/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei Econòmic del
Municipi de dia 18-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Atès que en data 13.09.18, RE 15868, l'Audiència Nacional, Sala del contenciós Administratiu,
secció octava 8 de Madrid, comunica a aquest Ajuntament la resolució de data 03.09.18 relativa a la
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taxació de les costes definitiva, amb el requeriment de que es procedeixi a l'ingrés de l'import de
1.750,00€, tot com a conseqüència del procediment ordinari 0000467/15.
Per tot l'exposat qui subscriu.
PROPOSA:
PRIMER: Aprovar la despesa de 1.750,00€ en concepte de taxació de costes processals relatives al
procediment ordinari 0000467/15.
SEGON: Procedir al pagament de l'esmentada quantitat al compte de l'Advocat de l'Estat, número
ES32-2100-5731-7602-0021-2704, referència Costes PO 455/15.
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.
10. PROPOSTA RECTIFICACIÓ ACORD JG 29.08.18, PUNT 19 RELATIU A APROVACIÓ
INGRESSOS QUOTES MENSUALS. (EXP. 9609/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat del Servei de Gestió Tributària del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist que en data 29/08/2018, punt 19 de l’ordre del dia, la Junta de Govern acordà l’aprovació d’una
relació de liquidacions que corresponen a ingressos de liquidació periòdica mensual, per import de
9.902,57 € (expedient 008728/2018).
Vist que la proposta i acord contenen un error material que cal rectificar i que és el següent:
On diu:
Import: 9.902,57

Havia de dir:
Import: 9.209,57

Aclariments/observacions:

Atès que l’acte administratiu adoptat és revisable en virtut de l’art. 109 (revocación de actos y
rectificación de errores) de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques i vist l'informe emès en data 17.09.2018 el regidor qui subscriu
PROPOSA
a) Rectificar l’acord de Junta de Govern de 29/08/2018, relatiu a l’aprovació de les referides
liquidacions en el sentit que s’ha fet esment.
b) Notificar l’acord a l’empresa col·laboradora de recaptació, REGESTRIL, S.L..
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
11. PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA A L'EMPRESA CONTRACTISTA
CONSTRUCCIONES OLIVES SL DIPOSITADA PEL CONTRACTE D'OBRES PER A L'EXECUCIÓ
DE LES OBRES D'OBERTURA DEL CARRER DELS PINS, 31-32 (EXP. 5345/2013).-Es dóna
compte d'una proposta d'alcaldia, en matèria de Serveis Jurídics de dia 18-09-2018, que
literalment copiada, diu:
«Atès que en data 22.01.2014 l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i l'empresa adjudicatària
“CONSTRUCCIONES OLIVES, SL” van procedir a la formalització del contracte d'obres per a
l'execució de les obres d'obertura del carrer dels Pins, núm. 31-32, de Ciutadella de Menorca.
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Atès que en data 22.04.2015 l'empresa contractista va finalitzar l'execució de les obres
assenyalades, les quals van ser recepcionades per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
mitjançant l'acta de recepció de l'obra subscrita pel representat municipal, el tècnic municipal, el
director de les obres, l'empresa contractista i pel representant de BMN, SA., i en quina part
suficient es transcriu a continuació:
“(…) 1. Un cop visitades les obres i d'acord amb l'informe emès per la direcció facultativa de les
obres, les persones reunides manifesten que les obres estan acabades i en bon estat, de
conformitat amb les prescripcions tècniques i administratives del contracte.
2. Per açò, d'acord amb els articles 222.3 i 235 del text refós de la Llei de contractes del sector
públic (TRLCSP), aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, es dona per
rebuda l'obra a què es refereix aquesta acta, i es comença a comptar des del dia d'avui el termini
de garantia d'un any. Transcorregut aquest termini sense objeccions quedarà extingida la
responsabilitat del contractista llevat de la responsabilitat pels danys per vicis ocults imputables al
contractista que no s'extingirà fins als 15 anys de la recepció, conforme l'art. 236 del TRLCSP.
3. Per la seva part, els representants de l'Ajuntament de Ciutadella, en nom de la corporació,
accepten l'obra per tal que sigui lliurada a l'ús públic i es comprometen al fet que la corporació
posi en coneixement del director tècnic qualsevol anomalia o defecte que pugui sorgir durant el
període de garantia.(...)”.
Atès que en data 9.05.2016, re 007248, l'empresa “CONSTRUCCIONES OLIVES, SA” va
sol·licitar la cancel·lació i devolució de la garantia definitiva d'aquest contracte, amb data de la
carta de pagament 29/11/2013, constituïda mitjançant aval bancari núm. 230000002520 per
import de 5.778,72 €, pel fet d'haver transcorregut el termini de garantia establert en el contracte.
Vist l'informe favorable emès en data 16.01.2018 pel Sr. Antoni Vivó de Salord, director de les
obres, que es transcriu a continuació:
“(…) Las obras se han desarrollado en todo momento siguiendo el código de buenas prácticas de
la construcción y ajustándose a las especificaciones detalladas en el proyecto redactado por mí y
visado con fecha del 4 de febrero de 2010 y nº 12/00060/10, y sus posteriores modificaciones
visadas el 30 de marzo de 2010 con nº 12/00230/10 y el 5 de mayo de 2015 con nº 12/00414/15.
La licencia de obras fue aprobada el 16 de junio de 2010 con nº de expediente municipal
09/007583.
Las obras terminaron el 22 de abril de 2015, emitiéndose entonces el Certificado de Final de
Obra, que fue visado el 27 de octubre de 2015 con el nº 12/00958/15. (...)”.
Vista la clàusula 35.1 del Plec de Clàusules Administratives particulars del contracte d'obres (en
endavant “PCAP”), la qual determina que l'objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de
garantia d'un any, a comptar des de la data de recepció de les obres, termini durant el qual
l'Administració podrà comprovar que el treball realitzat s'ajusta a allò contractat i a l'estipulat en el
present Plec.
Vista la clàusula 36.1 PCAP, complertes pel contractista les obligacions derivades del contracte, si
no resultessin responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva, y transcorregut
el període de garantia, en el seu cas, es dictarà acord de devolució o cancel·lació d'aquella.
Vist que el termini de garantia del contracte va finalitzar en data 22.04.2016 i l'informe favorable
emès al respecte pel director de les obres.
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Atès 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 us de les facultats
legalment conferides a la Junta de govern local, PROPÒS:
PRIMER. Retornar a l'empresa contractista “CONSTRUCCIONES OLIVES, SL” (B071*****) l'aval
bancari constituït amb “ISBA, SOCIEDAD DE GARANTIA RECÍPROCA” (V070*****) amb el núm.
230000002520 i per import de 5.778,72 €, el qual va ser dipositat a aquest Ajuntament en
concepte de garantia definitiva del contracte d'obres d'obertura del carrer Pins, 31-32 de
Ciutadella de Menorca (obres de reforma edifici plaça Pins núm. 31).
SEGON. Notificar-ho a “CONSTRUCCIONES OLIVES, SL”.
TERCER. Comunicar-ho a la Tresoreria municipal i a Intervenció.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta d'alcaldia, en matèria de Serveis Jurídics.
12. PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE
MENORCA I L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA PER FINANÇAR LES OBRES
DEL PROJECTE DE LES OBRES DE MILLORA DEL PAVIMENT D’UN TRAM DEL CAMÍ DE SES
QUARTERADES I LA TRINITAT, I D’UN TRAM DEL CAMÍ DE S’HORT DE SES TARONGES.
(EXP. 8733/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d'Ordenament del
Municipi de dia 20-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Atès que la Junta de Govern en data 11.07.2018 va aprovar el Projecte de Millora del Paviment d’un
tram del camí de Ses Quarterades i La Trinitat amb un pressupost d’execució per contracte de
109.795,41 €.
Atès que la Junta de Govern en data 22.08.2018 va aprovar el Projecte de Millora del Paviment d’un
tram del Camí de S´Hort de Ses Taronges amb un pressupost d’execució per contracte de
182.857,74€
Atès que en data 20.08.2018 es va sol·licitar amb registre de sortida 017114 la col·laboració del
Consell Insular de Menorca per l'execució de les obres projectades.
Atès que en data 17.09.2018 i registre d’entrada 16139 el Consell Insular de Menorca va remetre
conveni de col·laboració entre el CIM i l'Ajuntament de Ciutadella, pel finançament de les obres del
projecte de les obres de millora del paviment d'un tram del camí de Ses Quarterades i la Trinitat , i
d'un tram del camí de Ses Taronges.
PROPOSA:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el CIM i l'Ajuntament de Ciutadella, pel
finançament de les obres del projecte de les obres de millora del paviment d'un tram del camí de Ses
Quarterades i la Trinitat , i d'un tram del camí de Ses Taronges.
SEGON.- Notificar el corresponent acord al Consell Insular de Menorca.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del Municipi.
13. PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE PROJECTE DE MILLORES DEL
PAVIMENT D'UN TRAM DEL CAMÍ DE SES QUARTERADES I LA TRINITAT I DE LES OBRES DE
PROJECTE DE MILLORES DEL PAVIMENT D'UN TRAM DEL CAMÍ DE S'HORT DE SES
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TARONGES PER LOTS (EXP. 8284/2018).-Es dóna compte d'una proposta d'alcaldia, en matèria
de Serveis Jurídics de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL
PROJECTE DE MILLORA DEL PAVIMENT D'UN TRAM DEL CAMÍ DE SES QUARTERADES I LA
TRINITAT (LOT 1) I DEL PROJECTE DE MILLORA DEL PAVIMENT D'UN TRAM DEL CAMÍ DE
S'HORT DE SES TARONGES -TRAM RONDA SUD-RAFAL AMAGAT- (LOT 2) DEL TERME
MUNICIPAL DE CIUTADELLA DE MENORCA, PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT,
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, ÚNIC CRITERI
D'ADJUDICACIÓ, EL PREU.
Atès que en data febrer de 2018 l'enginyer municipal J.M.S. i l'enginyer tècnic d'obra pública
A.P.R. van redactar el projecte de millora del paviment d'un tram del camí de Ses Quarterades i la
Trinitat del terme municipal de Ciutadella de Menorca.
Atès que en data 13.03.2018 i 19.03.2018 l'enginyer tècnic d'obra pública i l'enginyer municipal
van subscriure, en les dates respectives, l'acta prèvia de replanteig del projecte assenyalat.
Atès que en data 11.07.2018 la Junta de govern local va acordar aprovar el Projecte de Millora del
Paviment del Camí de Ses Quarterades i La Trinitat redactat pels serveis tècnics municipals amb
data febrer 2018, amb un pressupost d'execució per contracta de 109.795,41 €, IVA inclòs.
Atès que en data 12.07.2018, l'enginyer municipal J.M.S. va emetre informe de necessitat de
contractació de les obres per poder procedir a la seva execució.
Atès que en data 24.07.2018, la Secretaria municipal va certificar que d'acord amb l'Inventari
municipal de Béns el camí de la Trinitat i el camí de S'Hort de Ses Taronges és un camí rural d'ús
públic i de titularitat municipal.
Atès que en data 31.07.2018, l'enginyer de camins, canals i ports i l'enginyer tècnic d'obra pública
van subscriure el “Projecte de millora del paviment d'un tram del camí de S'Hort de Ses Taronges
(tram Ronda Sud-Rafal Amagat), del terme municipal de Ciutadella de Menorca.
Atès que en data 06.08.2018, el regidor delegat de manteniment i millora de la via pública i dels
camins rurals ha emès providència d'inici en la que manifesta la necessitat de portar a terme la
contractació de les obres del projecte de millora del paviment d'un tram del camí de Ses
Quarterades i la Trinitat, pel fet de trobar-se el paviment bastant deteriorat en els camins
assenyalats.
Atès que en data 9.08.2018, l'enginyer de camins, canals i ports va subscriure l'acta prèvia de
replanteig del projecte millora del paviment d'un tram del camí de S'Hort de Ses Taronges (tram
Ronda Sud-Rafal Amagat).
Atès que en data 22.08.2018, la Junta de govern local va acordar aprovar el projecte de millora
del paviment d'un tram del camí de S'Hort de Ses Taronges redactat pels serveis tècnics
municipals en data juliol de 2018, amb un pressupost d'execució per contracta de 182.857,74 €.
Atès que en data 29.08.2018, mitjançant providència del regidor delegat de manteniment i millora
de la via pública i dels camins rurals, es manifesta la necessitat de portar a terme, per lots, la
contractació de les obres del projecte de millora del paviment d'un tram del camí de S'Hort de ses
Taronges i d'Un tram del camí de Ses Quarterades i la Trinitat. pel fet de trobar-se el paviment
bastant deteriorat.
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En data 12.09.2018, mitjançant ofici del CIMe, es va remetre a aquest Ajuntament el Conveni
entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella, pel finançament de les obres de
millora del paviment d'un tram del camí de Ses Quarterades i la Trinitat i d'un tram del camí de
S'Hort de Ses Taronges, signat per la presidenta del CIMe.
Atès que en data 20.09.2018, pel servei jurídic municipal es va emetre informe de necessitat, de
procediment a seguir i la identificació de l'òrgan de contractació per a la contractació de les obres
de millora del paviment d'un tram del camí de Ses Quarterades i la Trinitat (Lot 1) i d'un tram del
camí de S'Hort de Ses Taronges (Lot 2).
Atès que en data 24.09.2018 la interventora municipal ha emès informe d'autorització de la
despesa amb observacions.
Atès que en data 24.09.2018 ha estat emesa proposta de Plec de clàusules administratives
particulars que ha de regir la contractació pel servei jurídic municipal i secretaria.
Atès que en data 25.09.2018, mitjançant resolució de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana
s'ha resolt el següent:
«(...) PRIMER. Declarar necessària la contractació de les obres d'execució del Projecte de millora
del paviment d'un tram del camí de Ses Quarterades i la Trinitat [Lot 1] de data febrer de 2018 i
del Projecte de millora del paviment d'un tram del camí de S'Hort de ses Taronges (tram Ronda
Sud-Rafal Amagat) [Lot 2] de data juliol de 2018, del terme municipal de Ciutadella de Menorca,
redactats per l'enginyer de camins, canals i ports, J.M.S., i per l'enginyer tècnic d'obra pública,
A.P.R., pels motius assenyalats en el cos de la present resolució, en els informes tècnics de dates
12.07.2018 i 20.09.2018 i en l'informe jurídic de data 20.09.2018, d'acord amb 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 de les obres per a l'execució del Projecte de
millora del paviment d'un tram del camí de Ses Quarterades i la Trinitat [Lot 1] de data febrer de
2018 i del Projecte de millora del paviment d'un tram del camí de S'Hort de ses Taronges (tram
Ronda Sud-Rafal Amagat) [Lot 2] de data juliol de 2018, del terme municipal de Ciutadella de
Menorca, per procediment obert simplificat i tramitació ordinària.
TERCER. 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 la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.
QUART. 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
simplificat i tramitació ordinària, únic criteri d'adjudicació el preu.
CINQUÈ. Que pel servei jurídic de l’àrea de contractació s’emeti el corresponent informe jurídic i
per Secretaria informe o conformitat del mateix a l’empara de la Disposició addicional tercera de la
Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.
SISÈ. Que per intervenció s’emeti certificat d’existència de crèdit o document que legalment el
substitueixi, informe d’autorització de despesa i informe de fiscalització prèvia del present
expedient de contractació o nota de conformitat de fiscalització prèvia.
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.(...)
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Vist l'informe jurídic amb quin contingut està conforme la secretària i de fiscalització prèvia amb
observacions d'intervenció, emès en data 25.09.2018.
Vist l'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic (en endavant
«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 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
determina que els municipis hauran de prestar, en tot cas, els serveis següents: enllumenat públic,
cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueram,
accés als nuclis de població i pavimentació de les vies públiques.
Vist l'article 29.2.h) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes
Balears, determina que els municipis de les Illes Balears, en el marc de les seves competències,
tenen en tot cas competències pròpies en les següents matèries: h) Conservació i manteniment
dels béns de domini públic local, parcs, jardins i vies públiques municipals, tant urbanes com
rurals, així com l'elaboració i disseny dels programes d'execució d'infraestructures de
competències de la comunitat autònoma, quan estiguin en el mateix terme municipal.
En conseqüència, queda justificada la necessitat de contractar l'execució del Projecte de millora
del paviment d'un tram del camí de Ses Quarterades i la Trinitat i del Projecte de millora del
paviment d'un tram del camí de S'Hort de Ses Taronges, per tal de poder garantir el compliment
de les obligacions legalment establertes.
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. 00161 de 2015 de delegació de competències.
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 decret d'alcaldia 00161 de 2015, a la Junta de govern local, PROPÒS:
PRIMER. Declarar necessària la contractació de les obres per a l'execució del Projecte de millora
del paviment d'un tram del camí de Ses Quarterades i la Trinitat [Lot 1] de data febrer de 2018 i
del Projecte de millora del paviment d'un tram del camí de S'Hort de ses Taronges (tram Ronda
Sud-Rafal Amagat) [Lot 2] de data juliol de 2018, del terme municipal de Ciutadella de Menorca,
redactats per l'enginyer de camins, canals i ports, J.M.S., i per l'enginyer tècnic d'obra pública,
A.P.R., pels motius assenyalats en el cos de la present proposta, en els informes tècnics de dates
12.07.2018 i 20.09.2018 i en l'informe jurídic de data 20.09.2018, d'acord amb l'article 28.1 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
SEGON. Aprovar l'expedient de contractació, per lots, de les obres per a l'execució del Projecte
de millora del paviment d'un tram del camí de Ses Quarterades i la Trinitat [Lot 1] de data febrer
de 2018 i del Projecte de millora del paviment d'un tram del camí de S'Hort de ses Taronges (tram
Ronda Sud-Rafal Amagat) [Lot 2] de data juliol de 2018, per procediment obert simplificat,
tramitació ordinària, oferta econòmicament més avantatjosa, únic criteri d'adjudicació, el preu i,
alhora, convocar-ne la licitació.
TERCER. Autoritzar la despesa que comporta la present contractació amb càrrec a la partida
núm. 454.619.05 del vigent pressupost municipal per a l'exercici 2018.
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QUART. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que consta incorporat a
l'expedient i que regiran el contracte d'obres per a l'execució del Projecte de millora del paviment
d'un tram del camí de Ses Quarterades i la Trinitat [Lot 1] de data febrer de 2018 i del Projecte de
millora del paviment d'un tram del camí de S'Hort de ses Taronges (tram Ronda Sud-Rafal
Amagat) [Lot 2] de data juliol de 2018,per procediment obert simplificat, tramitació ordinària, oferta
econòmicament més avantatjosa, únic criteri d'adjudicació, el preu i, que consta incorporat en el
present expedient.
CINQUÈ. Publicar l'anunci de la licitació en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació per
tal de que en el període de vint dies (20) naturals comptats a partir de dita publicació de l'anunci
es puguin presentar proposicions.»
La Junta de Govern ha acordat la següent condició suspensiva:
Clàusula BB. Observacions del quadre de característiques del Plec de clàusules administratives
particulars:
«L’òrgan de contractació no podrà procedir a l’adjudicació del contracte a l’empresa que hagi
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per al Lot núm. 1: Projecte millora paviment
d’un tram del camí de ses Quarterades i de la Trinitat mentre no disposi del finançament
compromès en el Conveni entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Ciutadella, per
finançament de les obres de millora del paviment d’un tram del camí de Ses Quarterades i la
Trinitat i d’un tram del camí de s’Hort de Ses Taronges».
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta esmenada d'alcaldia, en matèria de Serveis Jurídics.
14. PROPOSTA DE LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL VIGENT CONTRACTE DEL SERVEI
D'ESTACIONAMENT CONTROLAT I LIMITAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA DE
CIUTADELLA (EXP. 9880/2016).-Es dóna compte d'una proposta d'alcaldia, en matèria de Serveis
Jurídics de dia 26-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Atès que en data 5.06.2015, mitjançant les resolucions d'alcaldia núm.120 es va resoldre
adjudicar el contracte del servei control, vigilància i denúncia de l'estacionament limitat i controlat
a la via pública de Ciutadella de Menorca, a la societat Estacionamientos y Servicios Sau, amb
CIF A283*****, per un import de 336.728,94 € (sense IVA), per ser l'oferta econòmicament més
avantatjosa, per un termini de 2 anys prorrogables per dos períodes anuals més d'acord amb el
Plec de Clàusules administratives particulars. (Exp. Admin. 2014/011348).
Atès que en data 1.07.2015, l'alcaldessa i l'empresa adjudicatària del servei
«ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SAU» (A-28385458) van procedir a la formalització del
contracte de servei de control, vigilància i denúncia de l'estacionament limitat i controlat de
vehicles a la via pública de Ciutadella de Menorca.(Exp. Admin. 2014/011348)
Atès que en data 3.05.2017 la Junta de govern local va acordar prorrogar el contracte pel termini
d'un any i tres mesos prèvia modificació de la clàusula D. Admissió de pròrroga del contracte del
plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte (exp. Admin. 009880/2016):
“(…) Primer. Modificar la clàusula D. Admissió de pròrroga del contracte del plec de clàusules
administratives particulars que regeixen el contracte pels motius assenyalats en l'informe jurídic
de data 07/04/2017, la qual queda redactada de la següent manera:
«D. Admissió de pròrroga del contracte» del Plec de clàusules administratives particulars que
regeixen el mateix, determina que «es permet una única pròrroga d'un (1) any i tres (3) mesos de
durada, de mutu acord entre l'ajuntament i el contractista. Si l'ajuntament té interès en prorrogar el
contracte haurà de comunicar per escrit aquesta intenció al contractista amb una antelació mínima
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de sis (6) mesos a la finalització del termini contractual. El contractista disposarà d'un termini d'un
(1) mes per oposar-se o avenir-se a l'esmentada prorroga».
Segon. Prorrogar el contracte de servei de control, vigilància i denúncia de l'estacionament limitat i
controlat de vehicles a la via pública de Ciutadella de Menorca, signat entre l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca i l'empresa Estacionamientos y Servicios SAU (A-283*****), per un termini
d'un (1) any i tres (3) mesos, tot de conformitat amb l'oferta presentada i els plecs que regeixen el
contracte. (...)”.
Atès que en data 8.06.2017, les parts van procedir a la formalització de l'addenda del contracte
sobre la pròrroga del mateix.
Atès que en data 3.08.2018 mitjançant resolució de l'Àrea d'Organització i Seguretat ciutadana
núm. 1782/2018 es va resoldre aprovar l'expedient de contractació del servei de control, vigilància
i denuncia de l'estacionament limitat i controlat de vehicles a la via pública de Ciutadella de
Menorca, per procediment obert, tramitació ordinària, subjecte a regulació harmonitzada, oferta
més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i, alhora, convocar-ne la licitació. Dita resolució va
ser ratificada per acord de la Junta de govern local de data 8.08.2018 (Exp. admin. 003213/2018).
Actualment, la tramitació de dit expedient es troba en la fase d'obertura de proposicions dels
licitadors presentats en aquesta licitació, havent obert la mesa de contractació en data d'avui
(25.09.2018) els sobres B (pla de treball) subjecte a judici de valor i remès als tècnics municipals
dita documentació a efectes d'emissió d'informe de valoració de la mateixa.
Atès que en data 21.09.2018, mitjançant providència d'inici, l'alcaldessa va manifestar i disposar
el següent:
«(...) es constata que a data 1.10.218 finalitzarà el contracte vigent del servei esmentat amb
l'empresa Estacionamientos y Servicios sense que s'hagi adjudicat i formalitzat el nou contracte
amb l'empresa que resulti adjudicatària del servei que hagi presentat la millor oferta.
Vista l'ordenança l'Ordenança municipal reguladora del trànsit, dels aspectes de mobilitat, de
l'impacte ambiental i de la seguretat viària (boib núm. 27 de data 23/02/2013), en quin article 72
determina que a fi de fer compatible l'equitativa distribució dels aparcaments entre tots els
usuaris, es regula en aquest capítol un servei públic que té com a objecte l'ordenació i la millora
del trànsit per mitjà de la regulació funcional, especial i temporal dels estacionaments de vehicles
en les vies d'ús públic de la ciutat, així com l'establiment de mesures per garantir-ne el
compliment; tot açò a fi de garantir la rotació dels aparcaments entre tots els potencials usuaris
prestant especial atenció a les necessitats de les persones amb discapacitat, que tenen reduïda la
mobilitat i que utilitzen vehicles a fi d'afavorir la seva integració social.
Atès que esdevé necessari mantenir la prestació del servei d'estacionament regulat i amb horari
limitat per tal de garantir l'ordenació i millora del trànsit pels usuaris de la via pública.
Vist l'estat de tramitació en que es troba la licitació del servei assenyalat (expedient 003213/2018)
és considera necessària l'aplicació d'una pròrroga de dos mesos amb l'actual empresa que presta
el servei,a fi i efecte de garantir la continuïtat en la prestació del servei.
Per tot l'exposat, fent ús de les competències legalment conferides, DISPÒS:
PRIMER. Que s'iniciïn els tràmits necessaris per a l'aprovació d'una pròrroga forçosa (tècnica) del
contracte de servei control, vigilància i denúncia de l'estacionament limitat i controlat a la via
pública de Ciutadella de Menorca amb l'empresa contractista “Societat Estacionamientos y
Servicios Sau” (CIF A283*****) per un termini de dos mesos i mantenint-se inalterat el preu que
regeix el contracte, a fi i efecte de garantir la prestació del servei mentre es tramita la licitació del
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servei de control, vigilància, i denuncia de l'estacionament limitat i controlat de vehicles a la via
pública de Ciutadella de Menorca en el marc de l'expedient administratiu núm. 003213/2018.
SEGON. Que es concedeixi a l'empresa contractista del servei “Societat Estacionamientos y
Servicios Sau” (CIF A283*****) un termini de 3 dies naturals, des de la remissió de la notificació,
es a dir fins el dia 24.09.2018 per tal de que manifesti la seva conformitat amb l'aprovació de la
pròrroga forçosa del vigent contracte del servei assenyalat per un termini de dos (2) mesos més,
mantenint-se inalterat el preu que regeix el contracte i les condicions administratives i tècniques
que regeixen el mateix.(...)”.
Atès que en data 21.09.2018, rs GS/2018/019785, es va notificar a l'empresa contractista
“ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SA” (A-283*****), ofici d'alcaldia mitjançant el qual se li
concedeix un termini de per tal de que manifesti la seva conformitat amb l'adopció d'una pròrroga
forçosa (tècnica) del vigent contracte per un termini de dos mesos.
Atès que en data 24.09.2018, re GE/016762/2018, GE/016763/2018 i GE/016767/2018, l'empresa
“ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SAU (A-283*****) va declarar “(...) Que la empresa a la
que representa ACEPTA hacer efectiva la prorroga forzosa (técnica) del contrato vigente por un
termino de dos meses, con las condiciones económicas, técnicas y administrativas que rigen este
CONTRATO . (...)”.
Vist l'informe jurídic emès en data 25.09.2018 que compta amb la conformitat de la secretària de
la Corporació i en quina part suficient es transcriu a continuació:
“(..) Primer.- L'article 303 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant «TRLCSP»), determina que
pot preveure's en el mateix contracte la seva pròrroga per mutu acord de les parts abans de la
finalització d'aquell, sempre que la durada total del contracte, incloses les pròrrogues, no
excedeixi de sis anys, i que les pròrrogues no superin, aïlladament o conjuntament, el termini fixat
originàriament.
En l'assumpte que ens ocupa, el Plec de clàusules administratives particulars que va regir la
licitació del servei, preveia en la clàusula «D. Admissió de pròrroga del contracte» el següent: «Es
permeten dues (2) pròrrogues d'un (1) any de durada cadascuna, de mutu acord entre
l'ajuntament i el contractista.
(...)». Dita pròrroga, també es va preveure en la clàusula «A.4 Valor Estimat del contracte» de dit
Plec. No obstant l'anterior, mitjançant acord de la Junta de govern de data 3.05.2017 es va
acordar modificar dita clàusula «D. Admissió de pròrroga del contracte» en el sentit que segueix:
«(...) es permet una única pròrroga d'un (1) any i tres (3) mesos de durada, de mutu acord entre
l'ajuntament i el contractista (...)». I en conseqüència, en data 3.05.2017 la Junta de govern local
va acordar prorrogar el contracte pel termini establert d'1 any i tres mesos, finalitzant la seva
vigència el pròxim dia 1.10.2018.
Segon.- Per altra banda, la necessitat de continuar amb la prestació del servei mentre s'esta
tramitant la nova contractació d'aquest en el marc de l'expedient administratiu 003213/2018, ve
motivada per raons d'interès públic, en base a la legislació de règim local: Vegem-ho:
- Article 29.2.r) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes
Balears: determina que els municipis de les Illes Balears, en el marc de les Llei, tenen en tot cas
competències pròpies en les següents matèries: r)regulació i ordenació del trànsit i de
l'estacionament de vehicles en vies urbanes.
- Article 93 del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, del Reglament general de circulació:
determina que el règim de parada i estacionament en vies urbanes es regularà per ordenança
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municipal, i podran adoptar-se les mesures necessàries per evitar l'entorpiment del trànsit, entre
elles limitacions horàries de duració de l'estacionament, etc.,
Fent ús de les competències conferides en matèria d'ordenació i regulació del trànsit, l'Ajuntament
de Ciutadella de Menorca va regular en l'ordenança municipal reguladora del trànsit, dels
aspectes de mobilitat, de l'impacte ambiental i de la seguretat viària (boib núm. 27 de data
23/02/2013) el servei públic d'estacionament regulat i amb horari limitat, i en quin article 72
determina el següent:
“(...) A fi de fer compatible l'equitativa distribució dels aparcaments entre tots els usuaris, es regula
en aquest capítol un servei públic que té com a objecte l'ordenació i la millora del trànsit per mitjà
de la regulació funcional, especial i temporal dels estacionaments de vehicles en les vies d'ús
públic de la ciutat, així com l'establiment de mesures per garantir-ne el compliment; tot açò a fi de
garantir la rotació dels aparcaments entre tots els potencials usuaris prestant especial atenció a
les necessitats de les persones amb discapacitat, que tenen reduïda la mobilitat i que utilitzen
vehicles a fi d'afavorir la seva integració social.(...)”.
Es tracta de competències que vénen imposades a les entitats locals per manament legal, haventse de garantir el seu exercici, un cop que aquest ha estat regulat com a servei públic per
l'ordenança assenyalada.
L'article 8.1 de la nova Llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic (es correspon
amb el derogat article 12.1 de la Llei 30/1992) determina que la competència és irrenunciable i
s'exercirà pels òrgans administratius que la tinguin atribuïda com a pròpia.
La continuïtat en la prestació del servei de control, vigilància i denúncia de l'estacionament limitat i
controlat a la via pública de Ciutadella de Menorca a data 1.10.2018 per l'actual contractista i per
un termini de dos mesos, període aquest que es preveu per a la finalització de la tramitació del
nou contracte i formalització del contracte (exp. admin. 003213/2018), és necessària doncs per
motius d'interès públic/general.
Tal com assenyala la Junta Consultiva de contractació Administrativa de la Conselleria d'Hisenda
del Govern de Canàries, en el seu informe núm. 4/2016, de 7 de juny, aquesta via no implica una
vulneració de les disposicions vigents en matèria de contractació pública, sinó que pretén garantir
l'interès general que sí que es troba recollit en la legislació de règim local.
Tercer.- Concretament, la Junta Consultiva de contractació Administrativa de la Conselleria
d'Hisenda del Govern de Canàries, en el seu informe núm. 4/2016, de 7 de juny, ha considerat el
següent:
«(...) Finalmente, la última de las posibilidades sería la adopción de un acuerdo de continuidad del
servicio. El Cabildo de Lanzarote podría adoptar un acuerdo de continuidad del servicio por el
plazo que considerase oportuno hasta la adjudicación del servicio o hasta la formalización de un
nuevo contrato.
Este acuerdo excede de la contratación pública y se otorga con base en la legislación de régimen
local. De la información aportada por la Administración solicitante del informe, se deconoce el
objeto del contrato, pero los entes locales tienen atribuida la competencia en materia de
salubridad pública (art. 25.2 j) Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (LBRL)); la
de conservación y mantenimiento de edificios de titularidad local destinados a centros educativos
(art. 25.2 n) LBRL), así como la obligación de garantizar un ambiente de trabajo adecuado a sus
empleados, lo que implica el deber de li mipieza de sus edificios.
Competencias, todas ellas, irrenunciables a tenor de lo preceptuado en el artículo 12.1 de la Ley
30/1992, de RJAPAC. Por su parte, las provincias- que gozan de las mismas competencias que
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los Cabildos Insulares (art. 41.1 LBRL) tienen como fines: “ garantizar los principios de solidaridad
y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y, en particular:
a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los
servicios de competencia municipal.
b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la
del Estado (artículo 31 LBRL)” Se desglosan en el artículo 36:
“a) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral
y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31.
b) La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los
de menor capacidad económica y de gestión.
c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicip al y, en su caso, supracomarcal.
d) En general, el fomento y la administración de los intereses peculiares de la Provincia. “
Si la legislación de contratos públicos no permite enmarcar jurídicamente el ejercicio de estas
competencias, la legislación de régimen local habilita al Cabildo a adoptar un acuerdo motivado
que garantice la prestación de este tipo de servicios y que cuente con el consentimiento del
contratista.Se trata de una situación que garantiza el interés general y que queda al margen de la
contratación pública, debido a la inexistencia de un cauce legal que le dé solución.
Esta vía no implica una vulneración de las disposiciones vigent es en materia de contratación
pública, sino que pretende garantizar el interés general que sí se encuentra recogido en la
legislación de régimen local, no prevista en la otra normativa específica.
La cuantía del contrato no sufriría variación puesto que para calcular el valor estimado del
contrato, han de tenerse en cuenta las posibles prórrogas (art.88.1 TRLCSP), lo que permite
determinar el tipo de contrato a celebrar y la posible sustracción a las normas de publicidad. En el
supuesto planteado, la prórroga no afectaría a la determinación del tipo de procedimiento por el
que se habría adjudicado el contrato.
Por otro lado, el tenor literal del artículo 303 TRLCSP parece conferir un mayor margen a la
autonomía de la voluntad en los contratos de servicios, pues se requiere el cosentimiento de
ambas partes a la prórroga, frente a la regla general del artículo 23.2 TRLCSP, que estipula el
carácter obligatorio de la misma para el empresario.
Finalmente, el interés general ha de regir la contratación pública, hasta el punto que el artículo 38
TRLCSP permite el mantenimiento de la vigencia de un contrato nulo, adjudicado ilegalmente,
cuando se dan razones imperiosas de interés general. La STSJ de Murcia (Sala de lo
Contencioso-Administrativo de 28 de diciembre de 2012) afirma que
en la prestación del servicio han de ponderarse los intereses en juego (...)”.
Quart.- Amb el temps, ha esdevingut principi general del dret que l'interès general ha de regir la
contractació pública.
Cinquè.- L'òrgan competent per resoldre és la Junta de Govern local, com a òrgan de
contractació, a l'empara de la Disposició addicional segona del reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i de les
resolucions d'alcaldia de delegació de competències, trobant-se actualment vigent la resolució
núm. 161 de 2015.(...)”.
Atès que consta en l'expedient que s'ha practicat la retenció de crèdit per import de 33.953,50 €
amb càrrec a la partida núm. 133 22799 i per l'import de 4.666,67 € amb càrrec a la partida núm.
133 22799 (previsió denúncies) del vigent pressupost municipal per a l'exercici 2018.
Vist l'informe favorable d'autorització de la despesa emès per Intervenció i que consta incorporat
en l'expedient.
Examinada la documentació que obra en el present expedient, fent ús de les facultats que m'han
estat legalment conferides a l'empara de la Disposició addicional segona del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector

33

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 26.09.2018

Públic, i del decret d'alcaldia núm. 000161 de 2015 de delegació de competències, a la Junta de
Govern Local, PROPÒS:
PRIMER. Aprovar la pròrroga forçosa (tècnica) del contracte de servei de control, vigilància i
denúncia de l'estacionament limitat i controlat en la via pública de Ciutadella de Menorca,
formalitzat en data 1.07.2015 amb l'empresa «Sociedad Estacionamientos y Servicios, SAU» amb
CIF A-283*****, pel termini de 2 mesos que finalitzarà l'01.12.2018, a fi i efecte de garantir la
continuïtat de la prestació del servei per raons d'interès general mentre es tramita la licitació del
contracte del servei assenyalat en el marc de l'expedient núm. 003213/2018.
Significant-li que aquest ajuntament es reserva el dret d'ampliar el termini acordat de la pròrroga
forçosa en cas de considerar-ho necessari sempre que no hagi finalitzat la tramitació de
l'expedient 003213/2018.
SEGON. Autoritzar la despesa que per aquest ajuntament representa l'aprovació de la pròrroga
forçosa (tècnica) acordada en el punt anterior, per l'import de 33.953,50 € amb càrrec a la partida
núm. 133 22799 i per l'import de 4.666,67 € amb càrrec a la partida núm. 133 22799 (previsió
denúncies) del vigent pressupost municipal per a l'exercici 2018.
SEGON. Notificar-ho a l'empresa «Sociedad Estacionamientos y Servicios, SAU» (CIF A283*****).
TERCER.- Comunicar-ho al responsable municipal del contracte, a serveis econòmics i a la
Sindicatura de comptes de les Illes Balears.
QUART. Publicar el present acord en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació
CINQUÈ. Requerir a l'empresa contractista per què en el termini de 15 dies hàbils, a comptar del
següent a la recepció de la notificació, procedeixi a la formalització en document administratiu de
la pròrroga forçosa del contracte.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta d'alcaldia, en matèria de Serveis Jurídics.
15. PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA DONACIÓ PER PART DE LA FAMÍLIA TORRENT VIVÓ
D'UNA COL·LECCIÓ DE CARTES DE GABRIEL SAURA CARRERAS (EXP. 9671/2018).-Es dóna
compte d'una proposta d'alcaldia, en matèria de Servei de Comunicació, Transparència i Protocol
de dia 19-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Atès que el senyor C.T. i la senyora C.V.S., en data 18 de setembre de 2018, amb el núm. de
registre 016288, han registrat en aquest Ajuntament el document de donació per al patrimoni
municipal d'una col·lecció de cartes de G.S.C., datades dins de la primera meitat del segle XIX.
Atès que en qualitat de propietaris de les epístoles, tenen lliure disposició sobre els documents de
referència, és la seva voluntat fer la donació d'una col·lecció de cartes de G.S.C., datades dins de
la primera meitat del segle XIX.
Vist que és la seva voluntat atorgar la cessió dels drets de propietat de la col·lecció de cartes de
forma gratuïta a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.
PROPÒS,
Primer. Acceptar l'oferiment de donació del senyor C.T. i la senyora C.V.S. de la col·lecció de
cartes de G.S.C., datades dins de la primera meitat del segle XIX.
Segon. Donar d'alta aquest bé a l'inventari de béns mobles d'aquest Ajuntament.
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Tercer. Notificar l'acord als interessats, als efectes que corresponguin.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta d'alcaldia, en matèria de Servei de Comunicació,
Transparència i Protocol.
16. PROPOSTA ABONAMENT COMPLEMENT PRODUCTIVITAT PER FEINES SUPERIOR
CATEGORIA A JPC (EXP. 007407/2017).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del
Servei de Recursos Humans del Municipi de dia 19-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans, amb data 24/07/2018, que copiat
literalment diu:
"Mitjançant instància de J.P.C., registrada d’entrada el 21/07/2017 amb el núm. 12.089, s’exposa que
ha realitzat feines d’encarregat de mecànic mentre les persones que ocupen el lloc d’encarregat no hi
eren. A tal efecte, sol·licita l’abonament retributiu corresponent.
Atès l’informe de l’enginyer tècnic d’obres públiques, cap de la brigada municipal, A.P.R. de dia
24/07/2018, en el que informa que J.P.C. va realitzar la substitució dels caps de mecànic durant l’any
2017 un total de 52 dies:
Atès l'article 9 del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca,
que estableix:
“9.1 L’Ajuntament, pel temps mínim imprescindible i quan així ho exigeixin les necessitats del servei
excepcionals i peremptòries, podrà encomanar als seus treballadors dins del grup professional en el
que estan enquadrats, el desenvolupament de funcions corresponents a una categoria professional
superior de la mateixa especialitat a la que ostenten, per un període no superior a sis mesos durant
un any, o vuit mesos durant dos anys. Quan es prevegi per a un període superior a tres mesos o
més, caldrà un informe previ del Comitè o Delegat de Personal i autorització del propi Ajuntament.
Si, superats aquests terminis, existís un lloc de treball vacant de la categoria i especialitat indicades,
s’haurà de cobrir a través dels procediments de provisió de vacants establert en el present Conveni.
9.2 Quan desenvolupi treballs de categoria superior, el treballador tindrà dret a la diferència retributiva
entre la categoria assignada i la corresponent a la funció que efectivament realitzi.”
Atesa la previsió sobre complement de productivitat de 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. Dit complement no es
regula expressament al Conveni Col·lectiu, tot i que consta una referència a l’article 29.8. No obstant,
existeix constància de l’aplicació d’aquest complement per tal d’efectuar abonaments puntuals per
feines de superior categoria.
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.
Atesa la competència de l'Alcaldia establerta en l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, en relació a les retribucions complementàries no fixes i
periòdiques.
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I vist que l'Alcaldia, per mitjà de resolució número 137 de 10.07.2015 delegà en la Junta de Govern
diverses competències resolutives en matèria de personal, entre les que hi ha la distribució de les
retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
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,
si així ho considera, perquè la Junta de Govern municipal adopti un acord sobre el següent contingut:
PRIMER: Abonar a J.P.C. un complement de productivitat de 944,65 € per la diferència retributiva
entre el lloc de mecànic, amb categoria d’oficial CMO, i el lloc de Cap Mecànic pels 52 dies de
substitució de 2017 indicats.
SEGON: Comunicar aquest acord a la part interessada així i com a la representació del personal
laboral.
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 17/09/2018.
PROPOSA:
PRIMER: Abonar a J.P.C. un complement de productivitat de 944,65 € per la diferència retributiva
entre el lloc de mecànic, amb categoria d’oficial CMO, i el lloc de Cap Mecànic pels 52 dies de
substitució de 2017 indicats.
SEGON: Comunicar aquest acord a la part interessada així i com a la representació del personal
laboral.
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 Recursos Humans del
Municipi.
17. PROPOSTA RECONEIXEMENT SERVEIS PRESTATS ALS EFECTES DE TRIENNIS
PERSONAL LABORAL: JABM (EXP. 10450/2017).-Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat del Servei de Recursos Humans del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«En data 29/08/2017 i registre d’entrada núm. 014276 el/la Sr/Sra. J.A.B.M., ha presentat una
instància mitjançant la qual sol·licita l'abonament dels serveis prestats a efectes de triennis.
Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans, amb data 24/07/2018, que copiat
literalment diu:
"Mitjançant instància del treballador J.A.B.M., registrada d’entrada el 29/08/2017 amb el núm. 14276,
exposa que el seu actual contracte és de data 01/01/2015, però que també havia prestat serveis en
aquest Ajuntament entre l’1/08/2014 al 31/12/2014, per la qual cosa sol·licita que es reconegui el
referit període als efectes de triennis.
Consta a les dependències municipals que d’acord amb la resolució de personal 186/2014, de 31 de
juliol el referit treballador va ser contractat com a personal laboral temporal com a manobreconductor, amb categoria d’oficial CMO, des de l’1/08/2014 al 31/12/2014. D’acord amb la resolució
de personal núm. 32/2014, de 22 de desembre, es va resoldre contractar J.A.B.M. com a manobreconductor amb efectes de 01/01/2015 i fins la seva cobertura definitiva del lloc de treball mitjançant la
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corresponent oferta pública d'ocupació o fins que finalitzin les circumstàncies que motiven la
contractació.
Atès l’article 29.1 del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l’Ajuntament de Ciutadella, en la
seva redacció segons Acord de Ple aprovat en sessió extraordinària de 14/06/2018:
«Les retribucions per antiguitat s’abonaran amb els mateixos criteris d’acreditació i quanties que els
reconeguts per a la funció pública de l’Ajuntament de Ciutadella, en relació al nivell de titulació exigit
per a l’accés a cada lloc de treball.
Es reconeixeran igualment, a aquests efectes, els serveis prestats a les distintes administracions tant
en règim de funció pública, contractació administrativa o laboral, amb els mateixos criteris i quanties
que els reconeguts als funcionaris de l’Ajuntament.»
Atès que en el segon punt de l’acord de Ple s’estableix: «Com a règim transitori, es reconeixerà el
complement d’antiguitat, inclosos els serveis prestats en altres administracions, a aquells treballadors
que ho haguessin sol·licitat amb anterioritat a l’aprovació d’aquest acord, amb efectes a partir del
mes següent de la data de la seva sol·licitud.
Atesa la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs a l’Administració
pública, l’article 25 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, sobre retribucions dels funcionaris interins, així com l’’article 10.5
del mateix EBEP, que estableix l’aplicació als funcionaris interins del règim general dels funcionaris
de carrera, en allò que sigui adequat a la seva condició.
Atès que d’acord amb l’anterior, les Instruccions el 25/07/2007 dictades pels Ministeris d’Hisenda i
d’Administracions Públiques sobre l’aplicació de l’article 25 EBEP determinen que el reconeixement
dels triennis s’efectuarà prèvia sol·licitud de l’interessat, i que produeixen efectes retributius des del
mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
Atès que a dia d’avui el treballador J.A.B.M. percep la retribució corresponent a un trienni en el grup
C2 de la seva actual contractació de data 01/01/2015.
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,
si així ho considera, perquè la Junta de Govern municipal adopti un acord sobre el següent contingut:
PRIMER: Reconèixer a J.A.B.M. 5 mesos corresponents al període de 01/08/2014 al 31/12/2014 a
efectes de triennis (grup C2), amb efectes retributius a partir de setembre de 2017.
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 20/09/2018.
PROPOSA:
Reconèixer a J.A.B.M. 5 mesos corresponents al període de 01/08/2014 al 31/12/2014 a efectes de
triennis (grup C2), amb efectes retributius a partir de setembre de 2017.
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 Recursos Humans del
Municipi.
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18. PROPOSTA RECONEIXEMENT SERVEIS PRESTATS ALS EFECTES DE TRIENNIS
PERSONAL LABORAL: MAMC (EXP. 11047/2017).-Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat del Servei de Recursos Humans del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«En data 03/11/2017 i registre d’entrada núm. 018759 el/la Sr/Sra. M.A.M.C., ha presentat una
instància mitjançant la qual sol·licita el reconeixement dels serveis prestats a efectes de triennis.
Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 26/07/2018, que copiat
literalment diu:
"Mitjançant instància de la treballadora M.A.M.C., registrada d’entrada el 03/11/2017 amb el núm.
18.759, exposa que és treballadora de l’Ajuntament des de 20/06/2016, i que anteriorment havia
treballat a l’Ajuntament de Palma, pel que sol·licita se li reconeguin els anys treballats a
l’administració local a efectes de triennis. Adjunta certificat Annex I de serveis prestats de
l’Ajuntament de Palma com a treballadora social (grup B2) per un total de 9 anys, 2 mesos i 5 dies.
Consta a les dependències municipals que la treballadora M.A.M.C., per mitjà d’instància de
11/10/2016, registrada d’entrada amb el núm. 15.997, va sol·licitar el reconeixement dels serveis
prestats a l’Ajuntament de Palma com a treballadora social als efectes del còmput de triennis del seu
complement d’antiguitat. Es va adjuntar el mateix certificat de serveis prestats model Annex I de
l’Ajuntament de Palma. Es va denegar el reconeixement de serveis previs prestats en altres
administracions públiques a efectes de percepció de complement d'antiguitat (triennis) per resolució
de l’àrea d’OiSC núm. 2331/2016, de 9 de novembre.
Segons consta en la resolució 2331/2016, de 9 de novembre, s’argumenta per a la denegació de dit
reconeixement de serveis previs que «el TREBEP no equipara al personal laboral al servei de les
Administracions públiques amb els funcionaris públics», i es fonamenta en les normes que els són
d'aplicació directa, és a dir, el RDL 2/2015 del text refós de l'Estatut dels Treballadors i el Conveni
Col·lectiu del Personal Laboral de l’Ajuntament de Ciutadella.
Respecte l’Estatut dels Treballadors, s’indica en dita resolució que el seu article 25 «preveu el dret
dels treballadors a tenir una promoció econòmica en els termes fixats en conveni col·lectiu o
contracte individual. Dins d'aquest precepte encaixa el «plus d'antiguitat o triennis» i, també hi pot
encaixar el reconeixement de serveis previs prestats en altres Administracions públiques». I continua
«perquè el dret a la percepció de triennis, i el del reconeixement a serveis previs prestats en altres
administracions públiques operin, és necessari que açò s'hagi pactat convencionalment. Per un
costat, val a dir que el vigent Conveni col·lectiu del personal laboral d'aquest Ajuntament preveu, en
el seu art. 29.1, el reconeixement del complement d'antiguitat (els triennis), amb la qual cosa tot
empleat públic municipal contractat en règim laboral té dret a aquests triennis. Ara bé, no consta
enlloc en aquest Conveni col·lectiu del personal laboral municipal que s'hagin de reconèixer els
serveis previs prestats en altres administracions públiques, amb la qual cosa hom entén que hi
manca base normativa (en aquest cas, previsió en el Conveni col·lectiu) perquè es pugui fer aquest
reconeixement».
Respecte de les anteriors consideracions, cal fer les següents precisions:
En primer lloc, s’ha d’indicar que la previsió de l’article 29.1 del Conveni Col·lectiu del Personal
Laboral de l’Ajuntament de Ciutadella, en la seva redacció vigent a la data de la resolució, quan
estableix un complement d’antiguitat no reconeixia explícitament els triennis. La regulació que es
preveia per aquest complement es produïa, literalment, en els següents termes: «Amb caràcter
general, es reconeixerà un complement d’antiguitat, constituït per una quantitat fixa, que s’abonarà a
partir del primer dia del mes que faci tres anys de serveis efectius. Els membres de la CIVS seran els
encarregats d’estudiar la quantitat econòmica que correspondrà per aquest complement».
Per tant, d’aquesta regulació no es desprèn l’aplicació dels triennis de la funció pública al personal
laboral, amb acumulació de les quanties del complement d’antiguitat cada tres anys, sinó d’una
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quantitat fixa a abonar a partir dels tres anys de serveis efectius. Aquesta previsió del Conveni
Col·lectiu, no consta que s’hagués aplicat mai ni que es reivindicàs per part de la representació dels
treballadors, ni per tant, tampoc hi ha constància de l’aprovació de la quantitat econòmica que
s’hagués d’aplicar en concepte d’aquest complement fix d’antiguitat. Segurament, aquesta manca
d’interès pot estar motivada per la perspectiva que l’aplicació d’un complement fix no resulti una
millora pels treballadors respecte del sistema aplicat d’una quantitat acumulable cada tres anys en
concepte de «triennis».
Així, i en segon lloc, s’ha de dir que segons consta de la documentació municipal, el sistema
efectivament aplicat per l’Ajuntament de Ciutadella per al seu personal laboral, ja des d’abans de
l’aprovació del vigent Conveni Col·lectiu, i que es va continuar aplicant posteriorment, és el mateix
que el reconegut als funcionaris municipals. La voluntat d’aplicar dita equiparació en el tractament del
complement d’antiguitat del personal funcionari i laboral per part de la Corporació municipal ha estat
reconeguda expressament de forma permanent a través de l’aprovació plenària dels pressuposts
municipals, d’acord amb les seves bases d’execució.
Segons consta en les Bases d’Execució dels Pressuposts Municipals de l’Ajuntament de Ciutadella
per 2016, base 12a, i anteriors exercicis, sobre retribucions del personal de l’Ajuntament, s’estableix
en el punt 6è respecte del personal laboral:
«Les retribucions per antiguitat seran, tant pel que fa a la seva acreditació (triennis), com pel que
respecta a les seves quanties, iguals a la dels funcionaris, en relació al nivell de titulació (A, B, C, D o
E) exigit per l'accés a cada plaça.»
Aquesta aplicació de l’equiparació entre funcionaris i laborals respecte de l’acreditació i les quanties
dels triennis del complement d’antiguitat ha resultat pacífica i acceptada per totes les Corporacions i
pel personal al llarg dels anys, i s’ha aplicat en sentit ampli, referida tant pel que fa a la seva
acreditació (serveis a l’Ajuntament de Ciutadella i serveis prestats en altres administracions), com pel
que respecta a les seves quanties (import de cada trienni per grup de titulació).
Atès tot l’anterior, resulta evident la necessitat d’adequar la redacció del Conveni Col·lectiu a la
pràctica real efectuada per l’Ajuntament per a l’efectiva regularització del reconeixement del
complement d’antiguitat del personal laboral en els mateixos termes que per al personal funcionari.
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.
Vist que en la reunió de la mesa negociadora del personal laboral de l’Ajuntament de Ciutadella de
dia 16/02/2018 es va acordar l’aprovació de la proposta de modificació de l’article 29.1 del Conveni
Col·lectiu del Personal Laboral de l’Ajuntament de Ciutadella.
Atès l’acord de Ple aprovat en sessió extraordinària de 14/06/2018, pel qual l’article 29.1 29.1 del
Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l’Ajuntament de Ciutadella queda redactat de la següent
manera:
«Les retribucions per antiguitat s’abonaran amb els mateixos criteris d’acreditació i quanties que els
reconeguts per a la funció pública de l’Ajuntament de Ciutadella, en relació al nivell de titulació exigit
per a l’accés a cada lloc de treball.
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Es reconeixeran igualment, a aquests efectes, els serveis prestats a les distintes administracions tant
en règim de funció pública, contractació administrativa o laboral, amb els mateixos criteris i quanties
que els reconeguts als funcionaris de l’Ajuntament.»
Atès que en el segon punt de l’acord de Ple s’estableix: «Com a règim transitori, es reconeixerà el
complement d’antiguitat, inclosos els serveis prestats en altres administracions, a aquells treballadors
que ho haguessin sol·licitat amb anterioritat a l’aprovació d’aquest acord, amb efectes a partir del
mes següent de la data de la seva sol·licitud».
Atesa la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs a l’Administració
pública, l’article 25 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, sobre retribucions dels funcionaris interins, així com l’’article 10.5
del mateix EBEP, que estableix l’aplicació als funcionaris interins del règim general dels funcionaris
de carrera, en allò que sigui adequat a la seva condició.
Atès que d’acord amb l’anterior, les Instruccions del 25/07/2007 dictades pels Ministeris d’Hisenda i
d’Administracions Públiques sobre l’aplicació de l’article 25 EBEP determinen que el reconeixement
dels triennis s’efectuarà prèvia sol·licitud de l’interessat, i que produeixen efectes retributius des del
mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
Atès que d’acord amb la resolució de personal 1374/2016, de 21 de juny, es va resoldre contractar a
M.A.M.C. com a treballadora social en règim laboral temporal i a jornada complerta de 37,5 hores
setmanals amb efectes a partir del dia 20 de juny de 2016.
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,
si així ho considera, perquè la Junta de Govern municipal adopti un acord sobre el següent contingut:
PRIMER: Reconèixer a M.A.M.C. 9 anys, 2 mesos i 5 dies corresponents al serveis previs prestats a
l’Ajuntament de Palma a efectes de triennis (grup B2), amb efectes retributius a partir de novembre
de 2016.
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 20/09/2018.
PROPOSA:
Reconèixer a M.A.M.C. 9 anys, 2 mesos i 5 dies corresponents al serveis previs prestats a
l’Ajuntament de Palma a efectes de triennis (grup B2), amb efectes retributius a partir de novembre
de 2016.
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 Recursos Humans del
Municipi.
19. PROPOSTA RECONEIXEMENT SERVEIS PRESTATS ALS EFECTES DE TRIENNIS
PERSONAL FUNCIONARI: JGP (EXP. 11282/2017).-Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat del Servei de Recursos Humans del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 14/05/2018, que copiat
literalment diu:
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"En data 02/11/2017, per mitjà de registre d’entrada núm. 18.737, el funcionari interí J.G.P. sol·licita
reconeixement de serveis previs a l’Ajuntament des Migjorn Gran a efectes que siguin computats per
als triennis.
S’adjunta certificació de l’Ajuntament des Migjorn Gran per la que s’acrediten 2 mesos i 30 dies al
nivell C1, del 02/05/2016 a 31/07/2016 com a Policia Local.
Atesa la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs a l’Administració
pública, l’article 25 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, sobre retribucions dels funcionaris interins, així com l’’article 10.5
del mateix EBEP, que estableix l’aplicació als funcionaris interins del règim general dels funcionaris
de carrera, en allò que sigui adequat a la seva condició.
Atès que d’acord amb l’anterior, les Instruccions el 25/07/2007 dictades pels Ministeris d’Hisenda i
d’Administracions Públiques sobre l’aplicació de l’article 25 EBEP determinen que el reconeixement
s’efectuarà prèvia sol·licitud de l’interessat, i que produeixen efectes retributius des del mes següent
a la data de presentació de la sol·licitud.
Per tot l’exposat, qui subscriu informa favorablement el reconeixement de 2 mesos i 30 dies al nivell
C1 del funcionari interí J.G.P. com a serveis previs prestats a efectes de triennis, amb efectes
econòmics a partir de desembre de 2017.
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 20/09/2018.
PROPOSA:
Reconèixer al funcionari interí J.G.P., 2 mesos i 30 dies al nivell C1 com a serveis previs prestats a
efectes de triennis, amb efectes econòmics a partir de desembre de 2017.
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 Recursos Humans del
Municipi.
20. PROPOSTA RECONEIXEMENT SERVEIS PRESTATS ALS EFECTES DE TRIENNIS
PERSONAL LABORAL: PSG (330/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del
Servei de Recursos Humans del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«En data 09/01/2018 i registre d’entrada núm. 000328 el/la Sr/Sra. P.S.G., ha presentat una instància
mitjançant la qual sol·licita el reconeixement dels serveis prestats a efectes de triennis.
Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 26/07/2018, que copiat
literalment diu:
"Mitjançant instància de la treballadora P.S.G., registrada d’entrada el 09/01/2018 amb el núm. 328,
sol·licita el reconeixement dels 5 anys de gerència al Patronat Municipal de l’Hospital, a efectes
d’antiguitat laboral. S’adjunta certificat annex I de serveis previs del propi Patronat on s’acrediten els
5 anys referits.
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Consta a les dependències municipals que d’acord amb la resolució de personal 305/2012, de 21 de
desembre, es va autoritzar la comissió de serveis de la referida treballadora com a gerent del
Patronat Municipal de l’Hospital, i que va ser prorrogada per resolució de personal núm. 5/2014, de
27 de gener. Posteriorment, mitjançant resolució de personal 318/2014, de 19 de desembre, es va
concedir excedència a la treballadora P.S.G., i la seva reincorporació al seu lloc a l’Ajuntament no es
produeix fins el passat 01/01/2018.
Atès l’article 29.1 del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l’Ajuntament de Ciutadella, en la
seva redacció segons Acord de Ple aprovat en sessió extraordinària de 14/06/2018:
«Les retribucions per antiguitat s’abonaran amb els mateixos criteris d’acreditació i quanties que els
reconeguts per a la funció pública de l’Ajuntament de Ciutadella, en relació al nivell de titulació exigit
per a l’accés a cada lloc de treball.
Es reconeixeran igualment, a aquests efectes, els serveis prestats a les distintes administracions tant
en règim de funció pública, contractació administrativa o laboral, amb els mateixos criteris i quanties
que els reconeguts als funcionaris de l’Ajuntament.»
Atès que en el segon punt de l’acord de Ple s’estableix: «Com a règim transitori, es reconeixerà el
complement d’antiguitat, inclosos els serveis prestats en altres administracions, a aquells treballadors
que ho haguessin sol·licitat amb anterioritat a l’aprovació d’aquest acord, amb efectes a partir del
mes següent de la data de la seva sol·licitud.
Atesa la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs a l’Administració
pública, l’article 25 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, sobre retribucions dels funcionaris interins, així com l’’article 10.5
del mateix EBEP, que estableix l’aplicació als funcionaris interins del règim general dels funcionaris
de carrera, en allò que sigui adequat a la seva condició.
Atès que d’acord amb l’anterior, les Instruccions del 25/07/2007 dictades pels Ministeris d’Hisenda i
d’Administracions Públiques sobre l’aplicació de l’article 25 EBEP determinen que el reconeixement
dels triennis s’efectuarà prèvia sol·licitud de l’interessat, i que produeixen efectes retributius des del
mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
Atès que a dia d’avui la treballadora P.S.G. percep la retribució corresponent als triennis en el grup A1
de la seva actual contractació a l’Ajuntament.
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,
si així ho considera, perquè la Junta de Govern municipal adopti un acord sobre el següent contingut:
PRIMER: Reconèixer a P.S.G. 5 anys corresponents al període de 01/01/2013 al 31/12/2017 a
efectes de triennis (grup A1), amb efectes retributius a partir de febrer de 2018.
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 20/09/2018.
PROPOSA:
Reconèixer a P.S.G. 5 anys corresponents al període de 01/01/2013 al 31/12/2017 a efectes de
triennis (grup A1), amb efectes retributius a partir de febrer de 2018.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
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Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans del
Municipi.
21. PROPOSTA RECONEIXEMENT SERVEIS PRESTATS ALS EFECTES DE TRIENNIS
PERSONAL LABORAL: BMM (EXP. 1505/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat del Servei de Recursos Humans del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«En data 08/02/2018 i registre d’entrada núm. 002020 el/la Sr/Sra. B.M.M., ha presentat una
instància mitjançant la qual sol·licita el reconeixement dels serveis prestats a efectes de triennis.
Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 26/07/2018, que copiat
literalment diu:
"Mitjançant instància del treballador B.M.M., registrada d’entrada el 08/02/2018 amb el núm. 2020,
sol·licita el reconeixement dels triennis que li corresponen per antiguitat.
Consta a les dependències municipals que d’acord amb la resolució de personal 256/2010, de 29 de
juny, es va contractar B.M.M. com a electricista amb categoria d’oficial CMO, amb efectes de
30/06/2010 al 29/06/2011. Mitjançant la resolució de personal núm. 212/2011, 4 de juliol, es contracta
novament B.M.M. com a electricista, amb categoria d’oficial CMO, amb efectes del mateix 04/07/2011
i mentre duri el procés de selecció per a la cobertura de la plaça. Mitjançant la resolució de personal
39/2012, de 22 de febrer, es deixa sense efectes la contractació anterior i es contracta B.M.M. com a
ajudant electricista amb efectes de 01/03/2018, fins a dia d’avui.
Atès l’article 29.1 del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l’Ajuntament de Ciutadella, en la
seva redacció segons Acord de Ple aprovat en sessió extraordinària de 14/06/2018:
«Les retribucions per antiguitat s’abonaran amb els mateixos criteris d’acreditació i quanties que els
reconeguts per a la funció pública de l’Ajuntament de Ciutadella, en relació al nivell de titulació exigit
per a l’accés a cada lloc de treball.
Es reconeixeran igualment, a aquests efectes, els serveis prestats a les distintes administracions tant
en règim de funció pública, contractació administrativa o laboral, amb els mateixos criteris i quanties
que els reconeguts als funcionaris de l’Ajuntament.»
Atès que en el segon punt de l’acord de Ple s’estableix: «Com a règim transitori, es reconeixerà el
complement d’antiguitat, inclosos els serveis prestats en altres administracions, a aquells treballadors
que ho haguessin sol·licitat amb anterioritat a l’aprovació d’aquest acord, amb efectes a partir del
mes següent de la data de la seva sol·licitud.
Atesa la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs a l’Administració
pública, l’article 25 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, sobre retribucions dels funcionaris interins, així com l’’article 10.5
del mateix EBEP, que estableix l’aplicació als funcionaris interins del règim general dels funcionaris
de carrera, en allò que sigui adequat a la seva condició.
Atès que d’acord amb l’anterior, les Instruccions del 25/07/2007 dictades pels Ministeris d’Hisenda i
d’Administracions Públiques sobre l’aplicació de l’article 25 EBEP determinen que el reconeixement
dels triennis s’efectuarà prèvia sol·licitud de l’interessat, i que produeixen efectes retributius des del
mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
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,
si així ho considera, perquè la Junta de Govern municipal adopti un acord sobre el següent contingut:
PRIMER: Reconèixer a B.M.M. la data de 04/07/2010 com a data d’antiguitat, a efectes de triennis
(grup C2), amb efectes retributius a partir de març de 2018.
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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 20/09/2018.
PROPOSA:
Reconèixer a B.M.M. la data de 04/07/2010 com a data d’antiguitat, a efectes de triennis (grup C2),
amb efectes retributius a partir de març de 2018.
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 Recursos Humans del
Municipi.
22. PROPOSTA ABONAMENT COMPLEMENT PRODUCTIVITAT PER FEINES SUPERIOR
CATEGORIA A RAB (EXP. 005611/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del
Servei de Recursos Humans del Municipi de dia 19-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l’informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans, amb data 25/05/2018, que copiat
literalment diu:
“Mitjançant informe del cap de senyalització viària M.A.G. de 16/05/2018, s’exposa que amb motiu de
les seves absències justificades per vacances i altres de l’any 2017 i fins a la data de l’informe de
2018, el treballador que l’ha substituït un total de 34 dies és R.A.B., oficial CMO. A tal efecte, es
sol·licita l’abonament de la diferència retributiva corresponent.
Atès l'article 9 del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l’Ajuntament de Ciutadella:
“9.1 L’Ajuntament, pel temps mínim imprescindible i quan així ho exigeixin les necessitats del servei
excepcionals i peremptòries, podrà encomanar als seus treballadors dins del grup professional en el
que estan enquadrats, el desenvolupament de funcions corresponents a una categoria professional
superior de la mateixa especialitat a la que ostenten, per un període no superior a sis mesos durant
un any, o vuit mesos durant dos anys. Quan es prevegi per a un període superior a tres mesos o
més, caldrà un informe previ del Comitè o Delegat de Personal i autorització del propi Ajuntament.
Si, superats aquests terminis, existís un lloc de treball vacant de la categoria i especialitat indicades,
s’haurà de cobrir a través dels procediments de provisió de vacants establert en el present
Conveni.9.2 Quan desenvolupi treballs de categoria superior, el treballador tindrà dret a la diferència
retributiva entre la categoria assignada i la corresponent a la funció que efectivament realitzi.”
Atesa la competència de l'Alcaldia establerta en l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, en relació a les retribucions complementàries no fixes i
periòdiques, i atesa la previsió sobre complement de productivitat de 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.
I vist que l'Alcaldia, per mitjà de resolució número 137 de 10.07.2015 delegà en la Junta de Govern
diverses competències resolutives en matèria de personal, entre les que hi ha la distribució de les
retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
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:
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PRIMER: Abonar al treballador R.A.B. un complement de productivitat de 485,79 € per la diferència
retributiva entre el seu lloc amb categoria d’oficial CMO, i el lloc de Cap de Senyalització Viària per un
total de 34 dies.
SEGON: Comunicar aquest acord a la part interessada així i com a la representació sindical del
personal laboral.
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 17/09/2018.
PROPOSA:
PRIMER: Abonar al treballador R.A.B. un complement de productivitat de 485,79 € per la diferència
retributiva entre el seu lloc amb categoria d’oficial CMO, i el lloc de Cap de Senyalització Viària per un
total de 34 dies.
SEGON: Comunicar aquest acord a la part interessada així i com a la representació sindical del
personal laboral.
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 Recursos Humans del
Municipi.
23. PROPOSTA ABONAMENT INDEMNITZACIÓ PER RAÓ DEL SERVEI A LA TREBALLADORA
SCP (EXP. 6493/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos
Humans del Municipi de dia 19-09-2018, que literalment copiada, diu:
«En data 05/06/2018 i registre d’entrada núm. 009619 el/la Sr/Sra. S.C.P. ha presentat una instància
mitjançant la qual sol·licita l'abonament de les despeses de desplaçament a un curs a Palma de
Mallorca dia 25 de maig de 2018.
Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 09/08/2018, que copiat
literalment diu:
"Mitjançant sol·licitud de 05/06/2018, registrada d’entrada amb el núm. 9.619, la treballadora S.C.P.,
subscrita també per la Directora de Serveis Socials, sol·licita l’abonament de les dietes per despeses
amb motiu del seu desplaçament a Palma per assistència a un curs de formació en data 25/05/2018.
S’adjunten a la sol·licitud una relació de tiquets i justificants de les despeses corresponents a
desplaçament en taxi a Palma i aparcament a l’aeroport de Menorca del dia 25/05/2018 per un total
de 34,50 €.
L’article 30 del Conveni col·lectiu de personal laboral (BOIB núm. 92 de 01.08.2002), estableix per a
les indemnitzacions per motius de servei que als treballadors «se’ls abonaran les despeses derivades
dels desplaçaments en avió, vaixell, taxi, autobús, etc., mitjançant la presentació del justificant
corresponent».
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,
si així ho considera, perquè pugui ser sotmesa a l’adopció d’un acord per part de la Junta de Govern
municipal sobre el següent contingut:
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PRIMER: Abonar a la treballadora S.C.P. la quantitat de 34,50 € en concepte d’indemnització per raó
de servei pel seu desplaçament a Palma en data 25/05/2018.
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 18/09/2018.
PROPOSA:
Abonar a la treballadora S.C.P. la quantitat de 34,50 € en concepte d’indemnització per raó de servei
pel seu desplaçament a Palma en data 25/05/2018.
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 Recursos Humans del
Municipi.
24. PROPOSTA ABONAMENT INDEMNITZACIÓ PER FINALITZACIÓ CONTRACTE LABORAL
TEMPORAL 3 MONITORS DE TEMPS LLIURE (EXP. 7070/2018).-Es dóna compte d'una proposta
del regidor delegat del Servei de Recursos Humans del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment
copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans, amb data 19/09/2018, que copiat
literalment diu:
"Atès que mitjançant la resolució de l’àrea d’OiSC 1686/2018, de 18 de juliol es va contractar les
següents persones com a monitors de temps lliure del 18/07/2018 al 27/09/2018 a jornada parcial,
segons s’indica en cada cas:
- J.M.B.M., contractació a raó de 25 hores setmanals.
- V.U.R., contractació a raó de 25 hores setmanals.
- M.G.I., contractació a raó de 10 hores setmanals.
Atès l’article 49.1 c) del RDL 2/2015 de 23 d’octubre pel que s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut dels Treballadors, que estableix:
«A la finalització del contracte, excepte en els casos de contracte d’interinitat i dels contractes
formatius, el treballador tindrà dret a rebre una indemnització de quantia equivalent a la part
proporcional de la quantitat que resultaria d’abonar dotze dies de salari per cada any de servei, o
l’establerta, en el seu cas, en la normativa específica que li sigui d’aplicació»
Vist que d’acord amb els càlculs que s’adjunten corresponen al treballadors els següents
abonaments:
- A J.M.B.M.: 2,37 dies a 39,94 €, i que en resulten 94,54 €.
- A V.U.R.: 2,37 dies a 39,94 €, i que en resulten 94,54 €.
- A M.G.I.: 2,37 dies a 16,01 €, i que en resulten 37,90 €.
Per tot l'exposat, procedeix que el regidor delegat en matèria de recursos humans, previ el
corresponent informe per part de l'òrgan interventor, emeti una proposta administrativa, si així ho
considera, per tal que la Junta de Govern adopti un acord sobre el següent:
PRIMER: Abonar al treballador J.M.B.M. la quantitat de 94,54 € en concepte d’indemnització per la
finalització del seu contracte laboral a l’Ajuntament de Ciutadella.
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SEGON: Abonar a la treballadora V.U.R. la quantitat de 94,54 € en concepte d’indemnització per la
finalització del seu contracte laboral a l’Ajuntament de Ciutadella.
TERCER: Abonar a la treballadora M.G.I. la quantitat de 37,90 € en concepte d’indemnització per la
finalització del seu contracte laboral a l’Ajuntament de Ciutadella.
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 24/09/2018.
PROPOSA:
PRIMER: Abonar al treballador J.M.B.M. la quantitat de 94,54 € en concepte d’indemnització per la
finalització del seu contracte laboral a l’Ajuntament de Ciutadella.
SEGON: Abonar a la treballadora V.U.R. la quantitat de 94,54 € en concepte d’indemnització per la
finalització del seu contracte laboral a l’Ajuntament de Ciutadella.
TERCER: Abonar a la treballadora M.G.I. la quantitat de 37,90 € en concepte d’indemnització per la
finalització del seu contracte laboral a l’Ajuntament de Ciutadella.
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 Recursos Humans del
Municipi.
25. PROPOSTA ABONAMENT COMPLEMENT PRODUCTIVITAT PER FEINES SUPERIOR
CATEGORIA A ARS (EXP. 007181/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del
Servei de Recursos Humans del Municipi de dia 19-09-2018, que literalment copiada, diu:
«En data 03/07/2018 i registre d’entrada núm. 011353 el/la Sr/Sra. A.R.S., ha presentat una instància
mitjançant la qual sol·licita l'abonament de la diferència retributiva per feines de superior categoria
com a Coordinadora administrativa de Cementeris, realitzades durant 10 dies hàbils del mes de juny
de 2018.
Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans, amb data 04/07/2018, que copiat
literalment diu:
"Mitjançant instància de la funcionària A.R.S. de 3/07/2018, registrada d’entrada amb el núm. 11.353,
sol·licita l’abonament de la diferència retributiva per treballs de superior categoria per substituir la
Coordinadora administrativa de Cementiris R.R.B..
Atès l’informe emès per l’enginyer J.M.S. de 2/07/2018 on manifesta que la funcionària Antònia
Rosselló Salord ha realitzat durant 10 dies hàbils del mes de juny de 2018 els treballs de
Coordinadora administrativa de cementiris.
Atès l'article 40.1 del Pacte del Personal funcionari de l'Ajuntament de Ciutadella sobre treballs de
categoria superior.
Atesa la competència de l'Alcaldia establerta en l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, en relació a les retribucions complementàries no fixes i
periòdiques, i atesa la previsió sobre complement de productivitat de 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.
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I vist que l'Alcaldia, per mitjà de resolució número 137 de 10.07.2015 delegà en la Junta de Govern
diverses competències resolutives en matèria de personal, entre les que hi ha la distribució de les
retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
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: Abonar a la funcionària A.R.S. un complement de productivitat de 149,83 € per la diferència
retributiva entre el seu lloc d’auxiliar administratiu i el lloc de coord. adm. de cementiris pels 10 dies
indicats.
SEGON: Comunicar aquest acord a la part interessada així i com a la representació sindical 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 18/09/2018.
PROPOSA:
PRIMER: Abonar a la funcionària A.R.S. un complement de productivitat de 149,83 € per la diferència
retributiva entre el seu lloc d’auxiliar administratiu i el lloc de coord. adm. de cementiris pels 10 dies
indicats.
SEGON: Comunicar aquest acord a la part interessada així i com a la representació sindical del
personal funcionari.
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 Recursos Humans del
Municipi.
26. PROPOSTA ABONAMENT INDEMNITZACIÓ PER FINALITZACIÓ CONTRACTE LABORAL
TEMPORAL I LIQUIDACIÓ DE VACANCES PENDENTS DE GAUDIR A TREBALLADORA
FAMILIAR: MMM (EXP. 7246/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei
de Recursos Humans del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans, amb data 19/09/2018, que copiat
literalment diu:
"Resulta que mitjançant la resolució de l’àrea d’OiSC núm. 1609/2018 de 10 de juliol M.M.M. va ser
contractada com a treballadora familiar en règim laboral a jornada complerta, amb efectes de
10/07/2018 i fins el 14/09/2018.
Atès que mitjançant informe de la directora de l’àrea de serveis socials de 11/09/2018 s’exposa que
dita treballadora no ha gaudit de cap dia de vacances durant el període de contractació.
Atès que dita manca de realització de la part proporcional de vacances anuals que li pertocarien, pot
resultar justificada per la motivació de la seva contractació, segons consta a la resolució corresponent
anteriorment referida, que és temporal precisament amb motiu de la cobertura del servei per
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absències previstes per vacances, i no afectar així el funcionament de serveis públics essencials
d’obligat compliment per part dels Ajuntaments.
En aquest sentit, indicar que, amb caràcter general, l'art. 38 del RDL 2/2015 per mitjà del qual
s'aprovà el text refós de l'Estatut dels Treballadors, disposa que el període de vacances anuals
retribuïdes no és substituïble per una compensació econòmica.
Ara bé, l'art. 7.2 de la Directiva 2003/88/CE del Parlament Europeu i del Consell, que regula
determinats aspectes d'ordenació del temps de treball, disposa que: «El període mínim de vacances
anuals retribuïdes no podrà ser substituït per una compensació financera, excepte en cas de
conclusió de la relació laboral», i la jurisprudència ha admès el dret a una compensació econòmica
per vacances que no s'han pogut gaudir pel fet que la relació laboral ha finalitzat abans que el
treballador hagués tingut ocasió de fer ús d'aquest dret a un descans anual (per exemple SSTS
30.04.1996 i 25.02.2003, entre d'altres).
Atès que en el cas que ens ocupa, M.M.M. conclou el 14/09/2018 la seva relació laboral degut a la
finalització del període de contractació previst, sense haver pogut realitzar els dies de vacances que
proporcionalment li correspondrien.
Llavors, resulta que M.M.M. té dret a ser compensada econòmicament per les vacances no gaudides
i que d’acord amb el temps treballat segons càlculs explicatius que s’adjunten a l’expedient
administratiu corresponent, li correspon el gaudi de 4 dies hàbils de vacances (6 dies naturals) la qual
cosa suposa que ha de percebre un import econòmic de 250,03 € que han de ser inclosos dins la
seva liquidació (quitança).
Atès l’article 49.1 c) del RDL 2/2015 de 23 d’octubre pel que s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut dels Treballadors, que estableix:
«A la finalització del contracte, excepte en els casos de contracte d’interinitat i dels contractes
formatius, el treballador tindrà dret a rebre una indemnització de quantia equivalent a la part
proporcional de la quantitat que resultaria d’abonar dotze dies de salari per cada any de servei, o
l’establerta, en el seu cas, en la normativa específica que li sigui d’aplicació»
Vist que d’acord amb els càlculs que s’adjunten corresponen a la treballadora l’abonament de 2,20
dies treballats a 48,53 € el dia, i que en resulten 106,90 €.
Per tot l’exposat, procedeix que el regidor delegat en matèria de recursos humans, previ l’informe
corresponent per part de l’òrgan d’intervenció, emeti una proposta administrativa, si així ho considera,
per tal que la la Junta de Govern adopti un acord sobre el següent:
PRIMER.- Incloure dins la quitança-liquidació de M.M.M. 250,03 € en concepte del seu dret a
vacances que no ha pogut gaudir abans de la finalització del contracte.
SEGON.- Abonar a la treballadora M.M.M. la quantitat de 106,90 € en concepte d’indemnització per
la finalització del seu contracte laboral a l’Ajuntament de Ciutadella.
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a la part interessada i a la representació del personal
laboral.
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 24/09/2018.
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PROPOSA:
PRIMER.- Incloure dins la quitança-liquidació de M.M.M. 250,03 € en concepte del seu dret a
vacances que no ha pogut gaudir abans de la finalització del contracte.
SEGON.- Abonar a la treballadora M.M.M. la quantitat de 106,90 € en concepte d’indemnització per
la finalització del seu contracte laboral a l’Ajuntament de Ciutadella.
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a la part interessada i a la representació del personal
laboral.
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 Recursos Humans del
Municipi.
27. PROPOSTA ABONAMENT COMPLEMENT PRODUCTIVITAT PER FEINES SUPERIOR
CATEGORIA A CSB (EXP. 008209/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del
Servei de Recursos Humans del Municipi de dia 19-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans, amb data 02/08/2018, que copiat
literalment diu:
"Atès l’informe de l’enginyer tècnic d’obres públiques, cap de la brigada municipal, A.P.R. de dia
23/07/2018, en el que informa que C.S.B. va realitzar la substitució del cap electricista per absències
corresponents a l’any 2017 un total de 30 dies:
Atès l'article 9 del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca,
que estableix:
“9.1 L’Ajuntament, pel temps mínim imprescindible i quan així ho exigeixin les necessitats del servei
excepcionals i peremptòries, podrà encomanar als seus treballadors dins del grup professional en el
que estan enquadrats, el desenvolupament de funcions corresponents a una categoria professional
superior de la mateixa especialitat a la que ostenten, per un període no superior a sis mesos durant
un any, o vuit mesos durant dos anys. Quan es prevegi per a un període superior a tres mesos o
més, caldrà un informe previ del Comitè o Delegat de Personal i autorització del propi Ajuntament.
Si, superats aquests terminis, existís un lloc de treball vacant de la categoria i especialitat indicades,
s’haurà de cobrir a través dels procediments de provisió de vacants establert en el present Conveni.
9.2 Quan desenvolupi treballs de categoria superior, el treballador tindrà dret a la diferència retributiva
entre la categoria assignada i la corresponent a la funció que efectivament realitzi.”
Atesa la previsió sobre complement de productivitat de 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. Dit complement no es
regula expressament al Conveni Col·lectiu, tot i que consta una referència a l’article 29.8. No obstant,
existeix constància de l’aplicació d’aquest complement per tal d’efectuar abonaments puntuals per
feines de superior categoria.
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.
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Atesa la competència de l'Alcaldia establerta en l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, en relació a les retribucions complementàries no fixes i
periòdiques.
I vist que l'Alcaldia, per mitjà de resolució número 137 de 10.07.2015 delegà en la Junta de Govern
diverses competències resolutives en matèria de personal, entre les que hi ha la distribució de les
retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
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,
si així ho considera, perquè la Junta de Govern municipal adopti un acord sobre el següent contingut:
PRIMER: Abonar a C.S.B. un complement de productivitat de 1.009,78 € per la diferència retributiva
entre el lloc d’electricista, amb categoria d’oficial CMO, i el lloc de Cap Electricista pels 30 dies de
substitució per absències corresponents a 2017 indicades.
SEGON: Comunicar aquest acord a la part interessada així i com a la representació del personal
laboral.
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 17/09/2018.
PROPOSA:
PRIMER: Abonar a C.S.B. un complement de productivitat de 1.009,78 € per la diferència retributiva
entre el lloc d’electricista, amb categoria d’oficial CMO, i el lloc de Cap Electricista pels 30 dies de
substitució per absències corresponents a 2017 indicades.
SEGON: Comunicar aquest acord a la part interessada així i com a la representació del personal
laboral.
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 Recursos Humans del
Municipi.
28. PROPOSTA ABONAMENT COMPLEMENT PRODUCTIVITAT PER FEINES SUPERIOR
CATEGORIA A PBM (EXP. 008211/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del
Servei de Recursos Humans del Municipi de dia 19-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 02/08/2018, que copiat
literalment diu:
"Atès l’informe de l’enginyer tècnic d’obres públiques, cap de la brigada municipal, A.P.R. de dia
23/07/2018, en el que informa que P.B.M. va realitzar la substitució del cap dels manobres per
absències corresponents a l’any 2017 un total de 38 dies:
Atès l'article 9 del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca,
que estableix:
“9.1 L’Ajuntament, pel temps mínim imprescindible i quan així ho exigeixin les necessitats del servei
excepcionals i peremptòries, podrà encomanar als seus treballadors dins del grup professional en el
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que estan enquadrats, el desenvolupament de funcions corresponents a una categoria professional
superior de la mateixa especialitat a la que ostenten, per un període no superior a sis mesos durant
un any, o vuit mesos durant dos anys. Quan es prevegi per a un període superior a tres mesos o
més, caldrà un informe previ del Comitè o Delegat de Personal i autorització del propi Ajuntament.
Si, superats aquests terminis, existís un lloc de treball vacant de la categoria i especialitat indicades,
s’haurà de cobrir a través dels procediments de provisió de vacants establert en el present Conveni.
9.2 Quan desenvolupi treballs de categoria superior, el treballador tindrà dret a la diferència retributiva
entre la categoria assignada i la corresponent a la funció que efectivament realitzi.”
Atesa la previsió sobre complement de productivitat de 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. Dit complement no es
regula expressament al Conveni Col·lectiu, tot i que consta una referència a l’article 29.8. No obstant,
existeix constància de l’aplicació d’aquest complement per tal d’efectuar abonaments puntuals per
feines de superior categoria.
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.
Atesa la competència de l'Alcaldia establerta en l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, en relació a les retribucions complementàries no fixes i
periòdiques.
I vist que l'Alcaldia, per mitjà de resolució número 137 de 10.07.2015 delegà en la Junta de Govern
diverses competències resolutives en matèria de personal, entre les que hi ha la distribució de les
retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
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,
si així ho considera, perquè la Junta de Govern municipal adopti un acord sobre el següent contingut:
PRIMER: Abonar a P.B.M. un complement de productivitat de 714,93 € per la diferència retributiva
entre el lloc de manobre, amb categoria d’oficial CMO, i el lloc de Cap dels Manobres pels 38 dies de
substitució per absències corresponents a 2017 indicades.
SEGON: Comunicar aquest acord a la part interessada així i com a la representació del personal
laboral.
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 17/09/2018.
PROPOSA:
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PRIMER: Abonar a PB.M. un complement de productivitat de 714,93 € per la diferència retributiva
entre el lloc de manobre, amb categoria d’oficial CMO, i el lloc de Cap dels Manobres pels 38 dies de
substitució per absències corresponents a 2017 indicades.
SEGON: Comunicar aquest acord a la part interessada així i com a la representació del personal
laboral.
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 Recursos Humans del
Municipi.
29. PROPOSTA ABONAMENT COMPLEMENT PRODUCTIVITAT PER FEINES SUPERIOR
CATEGORIA A DCP (EXP. 008568/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del
Servei de Recursos Humans del Municipi de dia 19-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 14/08/2018, que copiat
literalment diu:
"Atès l’informe de l’enginyer municipal J.M.S. de 13/08/2018, en el que informa que D.C.P. va realitzar
la substitució del cap de llauners des de dia 22/07/2018 fins a 04/08/2018 per vacances del titular.
Atès l'article 9 del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca,
que estableix:
“9.1 L’Ajuntament, pel temps mínim imprescindible i quan així ho exigeixin les necessitats del servei
excepcionals i peremptòries, podrà encomanar als seus treballadors dins del grup professional en el
que estan enquadrats, el desenvolupament de funcions corresponents a una categoria professional
superior de la mateixa especialitat a la que ostenten, per un període no superior a sis mesos durant
un any, o vuit mesos durant dos anys. Quan es prevegi per a un període superior a tres mesos o
més, caldrà un informe previ del Comitè o Delegat de Personal i autorització del propi Ajuntament.
Si, superats aquests terminis, existís un lloc de treball vacant de la categoria i especialitat indicades,
s’haurà de cobrir a través dels procediments de provisió de vacants establert en el present Conveni.
9.2 Quan desenvolupi treballs de categoria superior, el treballador tindrà dret a la diferència retributiva
entre la categoria assignada i la corresponent a la funció que efectivament realitzi.”
Atesa la previsió sobre complement de productivitat de 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. Dit complement no es
regula expressament al Conveni Col·lectiu, tot i que consta una referència a l’article 29.8. No obstant,
existeix constància de l’aplicació d’aquest complement per tal d’efectuar abonaments puntuals per
feines de superior categoria.
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.
Atesa la competència de l'Alcaldia establerta en l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, en relació a les retribucions complementàries no fixes i
periòdiques.
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I vist que l'Alcaldia, per mitjà de resolució número 137 de 10.07.2015 delegà en la Junta de Govern
diverses competències resolutives en matèria de personal, entre les que hi ha la distribució de les
retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
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,
si així ho considera, perquè la Junta de Govern municipal adopti un acord sobre el següent contingut:
PRIMER: Abonar a D.C.P. un complement de productivitat de 115,43 € per la diferència retributiva
entre el seu lloc de llauner, amb categoria de tècnic operatiu, i el lloc de Cap Llauners pel període de
22/07/2018 a 04/08/2018 indicat.
SEGON: Comunicar aquest acord a la part interessada així i com a la representació del personal
laboral.
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 17/09/2018.
PROPOSA:
PRIMER: Abonar a D.C.P. un complement de productivitat de 115,43 € per la diferència retributiva
entre el seu lloc de llauner, amb categoria de tècnic operatiu, i el lloc de Cap Llauners pel període de
22/07/2018 a 04/08/2018 indicat.
SEGON: Comunicar aquest acord a la part interessada així i com a la representació del personal
laboral.
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 Recursos Humans del
Municipi.
30. PROPOSTA ABONAMENT INDEMNITZACIÓ PER FINALITZACIÓ CONTRACTE LABORAL
TEMPORAL DE RELLEU MECÀNIC: VTB (EXP. 9008/2018).-Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat del Servei de Recursos Humans del Municipi de dia 25-09-2018, que literalment
copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans, amb data 20/09/2018, que copiat
literalment diu:
"Atès que mitjançant la resolució de l’àrea d’OiSC 1525/2017, de 14 de juny es va contractar V.T.B.
com a cap mecànic amb la categoria de cap CMO com a rellevista del 50% de la jornada de Gabriel
Pons Bibiloni, amb efectes a partir del 15/06/2016 i fins el 17/09/2018.
Atès l’article 49.1 c) del RDL 2/2015 de 23 d’octubre pel que s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut dels Treballadors, que estableix:
«A la finalització del contracte, excepte en els casos de contracte d’interinitat i dels contractes
formatius, el treballador tindrà dret a rebre una indemnització de quantia equivalent a la part
proporcional de la quantitat que resultaria d’abonar dotze dies de salari per cada any de servei, o
l’establerta, en el seu cas, en la normativa específica que li sigui d’aplicació»
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Vist que d’acord amb els càlculs que s’adjunten corresponen al treballador 15,12 dies a 34,48 €, i que
en resulten 521,45 €.
Per tot l'exposat, procedeix que el regidor delegat en matèria de recursos humans, previ el
corresponent informe per part de l'òrgan interventor, emeti una proposta administrativa, si així ho
considera, per tal que la Junta de Govern adopti un acord sobre el següent:
PRIMER: Abonar al treballador V.T.B. la quantitat de 521,45 € en concepte d’indemnització per la
finalització del seu contracte laboral a l’Ajuntament de Ciutadella.
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 24/09/2018.
PROPOSA:
Abonar al treballador V.T.B. la quantitat de 521,45 € en concepte d’indemnització per la finalització del
seu contracte laboral a l’Ajuntament de Ciutadella.
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 Recursos Humans del
Municipi.
31. PROPOSTA D’ABONAMENT GRATIFICACIÓ ESPECIAL A LES TREBALLADORES
FAMILIARS QUE VAN PRESTAR SERVEIS ELS DIES 23 I 24 DE JUNY 2018 (EXP. 9471/2018).-Es
dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans del Municipi de dia
18-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 13/09/2018, que copiat
literalment diu:
"Atès que de les actes de la reunió de la comissió d'estudi de les condicions del personal laboral i
millora del servei de 14/10/2010 i 21/10/2010 es desprèn l'existència d'acord en abonar a les
treballadores familiars la gratificació especial per treball en els dies de Nadal, Cap d'any, dissabte
de Sant Joan i Sant Joan, de forma idèntica a la ja efectuada amb els operadors CEGEM.
Atès el preu abonat als operadors CEGEM en concepte de gratificació especial per a la prestació
de serveis durant les festes de Sant Joan de 2018 segons acord de la Junta de Govern de
25/07/2018.
Atès l'informe de la directora de l'àrea de Serveis Socials, emès en data 12/09/2018, en què
proposa l'abonament de l'esmentada gratificació especial a les treballadores familiars que van
treballar durant els dies 23 i 24 de juny de 2018.
El referit acord no ha estat formalment aprovat pel Ple de l’Ajuntament ni s’ha inclòs al Conveni
Col·lectiu, ni tampoc sembla seguir la previsió de l’article 29.8 del Conveni, que regula una
gratificació especial per serveis extraordinaris durant les festes de Nadal i Sant Joan, que s’exclou
del càlcul del preu de les hores extraordinàries del mateix article, atès que no hi ha constància
que els serveis realitzats en aquests dies objecte de l’abonament siguin fora de la jornada habitual
de treball.
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L’article 35 de l’Estatut dels Treballadors defineix les hores extraordinàries com aquelles hores de
treball que es realitzin sobre la durada màxima de la jornada ordinària de treball.
No obstant, l’Ajuntament de Ciutadella ha realitzat aquest pagament en els darrers anys des del
moment que així s’acordà entre la representació municipal i la dels treballadors.
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 ha subscrit un contracte de serveis per a la realització de la
Relació de Llocs de Treball, que es troba en procés d’elaboració, i que en el marc d’aquesta RLT
s’haurà de definir una valoració dels llocs per definir les retribucions complementàries que els
corresponen.
Per tot l'exposat, procedeix que el regidor delegat de recursos humans, condicionat al pertinent
informe previ per part de l'òrgan interventor, emeti una proposta administrativa, si així ho
considera, per tal que la Junta de Govern municipal adopti un acord sobre el següent:
PRIMER.- Abonar a les treballadores familiars que es relacionen en document adjunt, les
quantitats indicades, en concepte de gratificació especial per a la prestació de serveis durant les
festes de Sant Joan 2018 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 290,74 €.
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 17/09/2018.
PROPOSA:
Abonar a les treballadores familiars que es relacionen a continuació, les quantitats indicades, en
concepte de gratificació especial per a la prestació de serveis durant les festes de Sant Joan 2018
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 290,74 €.
NOM

23 JUNY 24 JUNY TOTAL %

TOTAL €

S.M.P.

50%

50%

100%

96,91

M.M.A.G.

50%

50%

100%

96,91

C.C.B.

50%

50%

48,46

50%

48,46

F.C.M.

50%
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TOTAL

290,74

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 Recursos Humans del
Municipi.
32. PROPOSTA CONCESSIÓ BESTRETA REINTEGRABLE D’UNA MENSUALITAT A CPM (EXP.
9705/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans del
Municipi de dia 19-09-2018, que literalment copiada, diu:
«En data 18/09/2018 i registre d’entrada núm. 016342 el/la Sr/Sra. C.P.M., ha presentat una instància
mitjançant la qual sol·licita una bestreta reintegrable de 1.620 € a retornar en 36 mensualitats.
Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 19/09/2018, que copiat
literalment diu:
"La funcionària municipal C.P.M. ha sol·licitat una bestreta reintegrable per import de 1.620 €
corresponent a una mensualitat segons l’article 50 del Pacte del personal funcionari, i ho ha fet per
mitjà d'instància amb registre d'entrada número 16.342, de data 18/09/2018, a retornar en 36
mensualitats.
El Pacte del Personal Funcionari de l'Ajuntament de Ciutadella, en el seu art. 50è, preveu un règim
de bestretes reintegrables per al personal funcionari. La seva literalitat és la següent:
Article 50. Bestretes.
50.1- El personal funcionari té dret a percebre, com a bestreta reintegrable, l'import de fins a 3
mensualitats de la seva retribució real (en cas que pertanyi als grups A i B), de fins a 5 mensualitats
(en el cas del grup C) i fins a 6 mensualitats (si es tracta dels grups D o E), sempre que concorrin
qualsevol de les circumstàncies que s'indiquen: (...)
50.2.- Aquestes bestretes no produiran cap tipus d'interès i s'hauran de retornar en un termini màxim
de 14, 28 o 36 mensualitats, mitjançant la retenció de les quanties corresponents a la nòmina del
treballador/a. (...).
50.3.- La concessió de bestretes es farà amb la sol·licitud prèvia motivada de la persona interessada,
adreçada a l'Alcaldia, amb la formulació del compromís de devolució i la indicació dels terminis. Per a
la concessió d'una bestreta d'una mensualitat no és necessari cap tipus de justificació. (...)
Vistes les retribucions de la funcionària C.P.M. aprovades pels pressuposts municipals de 2018 de
1.847,20 € mensuals.
Vist que l'Alcaldia, per mitjà de resolució número 137 de 10/07/2015 delegà en la Junta de Govern
diverses competències resolutives en matèria de personal, entre les que hi ha la distribució de les
retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
Per tot l'exposat, procedeix que el regidor delegat de recursos humans emeti una proposta
administrativa, si així ho considera, per tal que la Junta de Govern adopti un acord sobre el següent:
PRIMER.- Concedir a C.P.M. una bestreta per import de 1.620 € a retornar en 36 mensualitats de 45
€ cada una.
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’interessat i a la representació sindical 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."
PROPOSA:
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PRIMER.- Concedir a C.P.M. una bestreta per import de 1.620 € a retornar en 36 mensualitats de 45
€ cada una.
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’interessat i a la representació sindical del personal funcionari.
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 Recursos Humans del
Municipi.
33. PROPOSTA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 1 – JUNY, JULIOL I AGOST 2018- DEL
PROJECTE DE REFORMA DE LES INFRAESTRUCTURES DEL CARRERS MOSSÈN JOSEP
SALORD I FARNÉS I JOSEP M. FIVALLER. (EXP. 9675/2018).-Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat del Servei de Manteniment i Millora de la Via Pública del Municipi de dia 18-09-2018,
que literalment copiada, diu:
«Atès que el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Ciutadella en data 20.02.2018 van signar
un conveni per a regular la col·laboració d'ambdues administracions en el desenvolupament de
projectes financerament sostenibles.
Atès que en data 28.02.2018 la Junta de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella aprovà definitivament
el projecte de reforma de les infraestructures dels carrers Mossén Salord i Farnés i Josep Mª Fivaller
del terme municipal de Ciutadella de Menorca, redactat pels tècnics municipals, amb un pressupost
d’execució per contracte de 392.133,29 €.
Atès que amb data 09.05.2018 es va adjudicar per Junta de Govern l'execució de les obres de
reforma de les infraestructures dels carrers Mossén Salord i Farnés i Josep Mª Fivaller a l'empresa
Antonio Gomila SA , per un import de 364.210,00 euros (IVA inclòs).
Atès que s'ha redactat la certificació número 1 (juny, juliol i agost 2018) corresponent al contracte de
les obres en el projecte de reforma de les infraestructures dels carrers Mossén Salord i Farnés i
Josep Mª Fivaller , per un import de 67.410,99 € (IVA inclòs).
Atès que l'esmentada certificació va degudament signada pel contractista de l'obra F.E.A.B. en
representació de l'empresa Antonio Gomila, SA i pel director de la mateixa, J.M.S. (ECCP) municipal.
PROPOSA:
PRIMER.- Aprovar la certificació núm. 1 (juny , juliol i agost 2018) corresponent al contracte de les
obres de reforma de les infraestructures dels carrers Mossén Salord i Farnés i Josep Mª Fivaller , per
un import de 67.410,99 € (IVA inclòs), adjudicades a l'empresa Antonio Gomila, SA (A074*****) .
SEGON.- Comunicar aquest acord a l'empresa adjudicatària Antonio Gomila, SA i al Consell Insular
de Menorca”.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Manteniment i Millora
de la Via Pública del Municipi.
34. PROPOSTA ACCEPTACIÓ RENÚNCIA I NOVA ADJUDICACIÓ DEL PROJECTE DE
REFORMA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL CARRER CAMÍ DE BAIX – ENTRE ISABEL
II I C/REPÚBLICA ARGENTINA (EXP. 6913/2016).-Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat del Servei d’Aigües del Municipi de dia 17-05-2018, que literalment copiada, diu:
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«En data 26/02/2018 i registre d’entrada núm. 003117 PEDRES CIUTADELLA, SL, ha presentat una
instància mitjançant la qual sol·liciten la renúncia i es deixi sense efectes l'adjudicació de les obres de
"Reforma de la xarxa de clavegueram del camí de Baix -entre l'escala Isabel II i el c. República
Argentina-.
Atès que aquestes obres seran finançades amb els romanents de l’aportació del Consell Insular de
Menorca, com a resultat de les baixes en les adjudicacions de les obres núm. 1,2,3, 4 i 5 de
l’Ajuntament de Ciutadella incloses en el PIC 2015, i que la seva aplicació està condicionada a la
seva execució abans del dia 15 de novembre de 2018 i la seva justificació abans del 15 de desembre
de 2018.
Atès que la Junta de Govern de dia 15.11.2017 va adjudicar les obres de reforma de la xarxa de
clavegueram del camí de Baix -entre escala Isabel II i el c. República Argentina- a l’empresa
PEDRES CIUTADELLA I SERVEIS, SL.
Vist l'informe tècnic emès per l'enginyer de camins J.M.S. i l'enginyer tècnic d'Obres Públiques
T.P.R. , en data 10.05.2018, el qual diu:
"Atès que en data 11.01.2017 la Junta de Govern Municipal va aprovar el projecte d’obres de
«Reforma de la xarxa de clavegueram del Camí de Baix (entre l’escala Isabel II i el c. República
Argentina)» amb un pressupost d’execució per contracta de 38.365,82 € (IVA inclòs).
Atès que en data 15.11.2017 la Junta de Govern va adjudicar les obres de «Reforma de la xarxa de
clavegueram del Camí de Baix (entre l’escala Isabel II i el c. República Argentina)» a l'empresa
Pedres
Ciutadella i Serveis, S.L., per un import total de 36.486,00 € (IVA inclòs).
Atès que l'empresa Pedres Ciutadella i Serveis, S.L., va renunciar a l’execució de les obres
mitjançant escrit de dia 26/02/2018, núm. de registre GE/003117/2018, a causa de problemes de
planificació interna.
INFORMAM:
Ateses les circumstàncies descrites, qui subscriuen no troben inconvenient en que s’accepti la
renúncia i es deixi sense efectes l’adjudicació de les obres a l’empresa Pedres Ciutadella i Serveis,
S.L.
Així mateix, durant el procés de licitació de les obres es van presentar dues ofertes, l’adjudicada a
Pedres Ciutadella i Serveis, S.L., per import de 36.486,00 € (IVA inclòs), i la presentada per
Construcciones Olives, S.L., per un import de 38.338,85 € (IVA inclòs).
En conseqüència, considerant que la segona oferta presentada, reuneix els requisits necessaris per
esser contractada, no es troba inconvenient en què es procedeixi a l’adjudicació de les obres a
l’empresa Construcciones Olives, S.L., per l’import ofertat de 38.338,85 € (IVA inclòs)."
PROPOSA:
Primer.- Acceptar la renúncia i deixar sense efectes l’adjudicació de les obres de "Reforma de la
xarxa de clavegueram del camí de Baix -entre l'escala Isabel II i el c. República Argentina- a
l’empresa Pedres Ciutadella i Serveis, S.L.
Segon.- Adjudicar les obres de "Reforma de la xarxa de clavegueram del camí de Baix -entre l'escala
Isabel II i el c. República Argentina- a l’empresa Construcciones Olives, S.L., per l’import ofertat de
38.338,85 € (IVA inclòs).
Tercer.- Sol·licitar al CIM una ampliació de termini per a finalitzar i justificar les obres especificades
anteriorment fins a 31 de desembre de 2018.
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Quart.- Comunicar el corresponent acord al Consell Insular de Menorca i als interessats.
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’Aigües del Municipi.
35. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
INSULAR DE MENORCA I L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA PER AL
FINANÇAMENT DELS SERVEIS SOCIALS COMUNITARIS BÀSICS PER A L'ANY 2018 (EXP.
3149/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d’Atenció Social del
Municipi de dia 19-09-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR
DE MENORCA I L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA PER AL FINANÇAMENT DELS
SERVEIS SOCIALS COMUNITARIS BÀSICS PER A L'ANY 2018
Atès que el finançament dels serveis socials comunitaris bàsics i dels programes que es presten és a
càrrec de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, del Consell Insular i de les entitats locals de les
illes.
Atès que el 25 d’octubre de 2017, la Conferència Sectorial de Serveis socials de les Illes Balears va
aprovar el Pla de Finançament dels serveis socials comunitaris bàsics, el qual queda incorporat a
l'expedient, que conté la definició de les prestacions que es financen des del Govern de les illes. El
mateix Pla detalla com distribueix per a l’any 2018 el finançament als serveis socials comunitaris
bàsics de balears, amb una aportació total d’11.547.576,94€. Els criteris de distribució s’estableixen
d’acord a la determinació del cost dels programes i d’acord amb les ràtios de professionals.
Atès que en data 5 de març de 2018 es va signar el Conveni de col·laboració entre la Conselleria de
Serveis Socials i Cooperació i el Consell Insular de Menorca per a la gestió dels programes de
serveis socials comunitaris bàsics, pel qual el Govern es compromet a aportar als municipis de l'illa
un import total de 1.180.796,97€, per tal de mantenir i desenvolupar la Xarxa de serveis socials
comunitaris bàsics, gestionada per les corporacions locals.
Atès que, d'altra banda, amb la finalitat de cofinançar els programes dels serveis socials, el Consell
Insular de Menorca disposa en els seus pressuposts una aportació prevista per tots els municipis de
l'illa de 615.577,18€.
Atès que la distribució d'aquests fons, tant del Govern com del Consell, s'ha fet en base als següents
criteris:
-57% segons criteri població, dels quals un 45% segons població total, 6% segons població menor de
14 anys i 6% segons població major de 65 anys.
-40% despesa justificada en projectes del conveni de finançament dels serveis socials comunitaris
bàsics de l'any 2016.
-3% per compensar l'esforç dels municipis menors: 1,80% per a municipis entre 2000 i 5000 habitants
i 1,2% per a municipis de menys de 2000 habitants.
Per tant, de l'aplicació dels esmentats criteris de les aportacions de la CAIB i el Consell Insular resulta
que l'Ajuntament de Ciutadella ha de rebre un finançament per les prestacions dels serveis socials
comunitaris bàsics de 500.915,87€ (50.723,56€ més de finançament en relació al conveni de 2017),
resultant de l'aportació del Consell de 187.749,20€ i del Govern de 313.166,67€.
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Vist el contingut del conveni entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca sobre el finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per a l'any 2018, que consta
incorporat a l'expedient.
A l'informe emès al respecte per part de la tècnic de serveis socials en data 19/09/2018, en quina part
bastant diu:
"Atès que les prestacions incloses en el conveni de finançament dels serveis socials comunitaris
bàsics són les següents:
-Prestacions dels serveis socials comunitaris bàsics:
1, Servei d'informació, valoració, assessorament, intervenció i derivació.
2, Servei d'ajuda a domicili.
3, Servei de teleassistència.
4, Servei d'allotjament alternatiu.
5, Servei de mediació intercultural.
6, Domiciliació i empadronament.
7, Prestacions econòmiques per a la cobertura de necessitats bàsiques a persones, famílies i unitats
de convivència, amb persones menors d'edat a càrrec.
-Prestacions comunitàries
1, Programes/projectes comunitaris.
Atès emperò que l’abonament de la totalitat de l’aportació de 500.915,87€ va vinculada al
compliment, abans de dia 30 de setembre de 2018, de l’equiparació de les figures professionals que
formen part dels serveis socials comunitaris bàsics als nivells i ràtios que estableix el Decret 48/2011,
segons els criteris acordats a la Conferència Sectorial de dia 25 d’octubre de 2017, que van concretar
agafar el número màxim d’habitants fins el tram recollit a l’article 10 de l’esmentat Decret quedant les
ràtios a complir de la següent forma:
- 1 treballador/a social per cada 7.500 habitants
Els serveis socials de Ciutadella haurien de disposar, segons el Decret, de 4 figures professionals,
tenint-ne realment un total de 6 professionals en treball social.
-1 educador/a social per cada 7.500 habitants
Els serveis socials de Ciutadella haurien de disposar, segons el Decret, de gairebé 4 figures
professionals, tenint-ne realment un total de 3 professionals en educació social.
-1 auxiliar administratiu/va per cada 10.000 habitants
Els serveis socials de Ciutadella haurien de disposar, segons el Decret, de gairebé 3 figures
professionals, tenint-ne realment un total d’1 auxiliar administrativa.
Es deprèn, per tant, la necessitat imminent i reiterada per part de qui subscriu el present informe de
dotar, segons el Decret 48/2011 i a efectes de no ser reduïda l’aportació per al finançament dels
serveis socials comunitaris bàsics, d’1 educador/a social més i de 2 auxiliars administratius/ves per tal
de donar compliment a les ràtios professionals exigides pel Govern de les illes.
Tot i la previsió de reducció de l’aportació de 500.915,87€ per l’incompliment de les ràtios
professionals i atès que l’ajuntament de Ciutadella dona compliment a totes les prestacions socials
bàsiques exigides en el present conveni, a través dels serveis socials comunitaris bàsics, PROPÒS
l'aprovació, per l'òrgan competent, del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
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l'ajuntament de Ciutadella per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per a l'any
2018."
Per tot l'anterior,
PROPÒS:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de
Ciutadella per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per a l'any 2018.
Segon. Notificar el present acord al Consell Insular de Menorca i formalitzar-lo a través de la
signatura del conveni.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Atenció Social del
Municipi.
36. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE CARITAS I
L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA PER AL FUNCIONAMENT DEL CENTRE
OBERT ES BARRACÓ (EXP. 6042/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del
Servei d’Atenció Social del Municipi de dia 09-08-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella i Cáritas
Diocesana de Menorca per al funcionament del centre-obert Esplai Es Barracó.
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella i Cáritas Diocesana de Menorca venen col·laborant en l'execució
de diversos programes d'atenció social, com ho és el del centre-obert Esplai Es Barracó, programa
dirigit a oferir un espai educatiu per a infants i joves, especialment, però no exclusivament, de la
barriada de Dalt Sa Quintana, barriada on està ubicat.
Atès que existeix dotació en el pressupost general segons aplicació 2312.48901 per a l'any 2018 per
tal de fer front a una part de les despeses que ocasiona el centre-obert.
Vist l'informe tècnic de serveis socials emès en sentit favorable en data 26 de juliol de 2018.
Per tot l'exposat qui subscriu,
PROPOSA:
Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella i Cáritas Diocesana de Menorca
per al funcionament del centre-obert Esplai Es Barracó per a l'any 2018.
No obstant, la Junta de Govern, amb el seu superior criteri, resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Atenció Social del
Municipi.
37. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE CARITAS I
L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA PER A LA GESTIÓ DEL TALLER MESTRAL
(EXP. 6046/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d’Atenció Social del
Municipi de dia 02-08-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: aprovació conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella i Càritas
Diocesana de Menorca per al funcionament del taller Mestral
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Atès que l'Ajuntament de Ciutadella i Càritas Diocesana de Menorca venen col·laborant en l'execució
de diversos programes d'atenció social i que aquesta col·laboració es materialitza de diferents
formes: cedint espais per a la realització d'activitats, subvencionant econòmicament part dels
projectes d'atenció social i/o treballant conjuntament a nivell tècnic en els plans d'intervenció social.
Atès que ambdues entitats segueixen col·laborant, entre d'altres, mitjançant el conveni per al
funcionament del taller Mestral.
Atès que existeix dotació pressupostària segons partida 2312.48902 del pressupost de l'Ajuntament
de Ciutadella per a l'any 2018 per tal de fer front a una part de les despeses que ocasiona el
funcionament del taller Mestral.
Vist l'informe tècnic de serveis socials emès en en data 26 de juliol de 2018, en sentit favorable.
Per tot l'exposat qui subscriu, PROPOSA:
Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella i Cáritas Diocesana de Menorca
per al funcionament del taller Mestral corresponent a l'exercici de 2018.
No obstant, la Junta de Govern, amb el seu superior criteri, resoldrà.»
La Secretària fa l’observació que en els atesos del conveni es fa una referència a la construcció de
l’edifici que queda fora de lloc.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta esmenada del regidor delegat del Servei d’Atenció Social
del Municipi.
38. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE L'ASSOCIACIÓ
DEMOCRÀTICA DE JUBILATS I L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA PER AL
FOMENT D'ACTIVITATS DIRIGIDES A LES PERSONES MAJORS (EXP. 8255/2018).-Es dóna
compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d’Atenció Social del Municipi de dia 07-08-2018,
que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: Aprovació conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella i l'Associació
Democràtica de Jubilats i Pensionistes per al foment d'activitats dirigides a les persones majors, per a
l'any 2018.
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella, sensible a les necessitats de les persones majors, manté
l'interès de promoure el foment de diverses activitats dirigides a aquest col·lectiu, no només per tal de
garantir-ne el servei assistencial sinó també a través d'activitats educatives i culturals, de salut i de
qualitat de vida, així com d'oci i temps de lleure.
Atès que lliurar suport a les entitats i associacions que vetllen pel benestar de les persones majors de
Ciutadella, suposa una formula adequada i òptima per tal de garantir l'execució dels objectius
plantejats per part de l'entitat local.
Atès que existeix consignació pressupostària per tal d'atorgar una subvenció de 2.500,00€ dins el
present exercici, amb càrrec a la partida pressupostària 2311-489.02 del pressupost per a l'any 2018.
Vist l'informe tècnic de serveis socials emès en sentit favorable en data 2 d'agost de 2018.
Per tot l'exposat qui subscriu, PROPOSA
Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella i l'Associació Democràtica de
Jubilats i Pensionistes per al foment d'activitats dirigides a les persones majors, per a l'any 2018.»

63

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 26.09.2018

Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Atenció Social del
Municipi.
39. RECONEIXEMENT DEL DEUTE GENERAT AMB CREU ROJA PER A LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS ASSISTENCIALS DIVERSOS DURANT EL PERÍODE DEL 08/03/2018 AL 31/07/2018
(EXP. 8381/2018).-Aquest punt s’ha retirat de l’ordre del dia perquè hi mancava l’informe
d’Intervenció.
40. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT
DE CIUTADELLA DE MENORCA I L'EMPRESA ASSISTÈNCIA INTEGRAL MENORCA S.L.U.
PER A LA INCORPORACIÓ D'UN ALUMNE DEL PROGRAMA D'ESCOLARITZACIÓ
COMPARTIDA (PISE) (EXP. 9800/2018).-Aquest punt s’ha retirat de l’ordre del dia perquè hi
mancava l’informe d’Intervenció.
41. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ACORD DE COL·LABORACIÓ PER AL 2018 ENTRE
L'EMPRESA MERCADONA S.A. I L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA, PER A LA
DONACIÓ DE 1000 QUILOS D'ALIMENTS ANUALS DESTINATS A PERSONES I/O FAMÍLIES EN
SITUACIÓ D'ESPECIAL DIFICULTAT ECONÒMICA (EXP. 9802/2018).-Es dóna compte d'una
proposta del regidor delegat del Servei d’Atenció Social del Municipi de dia 20-09-2018, que
literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: APROVACIÓ DE L'ACORD DE COL·LABORACIÓ PER AL 2018 ENTRE L'EMPRESA
MERCADONA S.A. I L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA, PER A LA DONACIÓ DE 1000 QUILOS
D'ALIMENTS ANUALS DESTINATS A PERSONES I/O FAMÍLIES EN SITUACIÓ D'ESPECIAL
DIFICULTAT ECONÒMICA
«Atès que L’Ajuntament de Ciutadella desenvolupa, des dels Serveis Socials Comunitaris bàsics, un
conjunt de programes, projectes i accions d’atenció a persones en situacions socioeconòmiques
desfavorables, i treballa per a la promoció de la seva autonomia personal mitjançant el disseny i
l’execució de plans individuals d’atenció però també a través de programes assistencials de cobertura
de necessitats bàsiques i de subsistència com són la manutenció, aliments i productes de primera
necessitat.
Atès l’objectiu de sumar esforços entre l’administració local, les entitats socials que ja estan
implicades amb la millora de les condicions de vida de les persones i les empreses privades del
municipi sensibles amb els col·lectius especialment vulnerables, del qual sorgeix l’acord de
col·laboració amb l'empresa Mercadona S.A..
Atès que l'objectiu d'aquest acord de col·laboració amb Mercadona S.A. és que les persones en
situacions d’especial necessitat aconsegueixin la cobertura de les seves necessitats més bàsiques i
de subsistència, essent una forma de fomentar la cultura de la solidaritat amb l’establiment d’un
moviment viu i participatiu en benefici dels ciutadans en condicions especials.
Atès que ja és el quart any consecutiu que es vénen signant acords de col·laboració amb la mateixa
finalitat amb l'empresa Mercadona S.A.
Vist l'informe tècnic emès per la tècnic de serveis socials en data 20/09/2018.
Per tot el que s’ha exposat, PROPÒS:
Primer. Aprovar l'Acord de de col·laboració per al 2018 entre l’empresa Mercadona S.A. i l’Ajuntament
de Ciutadella, per a la donació de 1000 quilos d’aliments anuals destinats a persones i/o famílies en
situació d’especial dificultat econòmica.
Segon. Notificar-ho a l'empresa Mercadona S.A. i procedir a la formalització de l'Acord mitjançant la
seva signatura.
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No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Atenció Social del
Municipi.
42. PROPOSTA ABONAMENT FACTURACIÓ CORRESPONENT AL 2N TRIMESTRE DE L'ANY
2018 DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE LA PISCINA COBERTA MUNICIPAL (EXP. 8336/2018).Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d’Esports del Municipi de dia 07-082018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: aprovació i pagament de la factura corresponent al 2n trimestre de l'any 2018 del
contracte de servei i docència a la piscina municipal coberta.
Vist l'informe de la tècnica d'esports, que diu: "Considerant el Plec de clàusules econòmiques
administratives particulars que regeixen el contracte de gestió mitjançant concessió administrativa del
servei públic municipal de piscina coberta i docència d’activitats aquàtiques, a adjudicar mitjançant
procediment obert, tramitació ordinària i diversos criteris d’adjudicació .
I tenint en compte , l'acord de Junta de Govern de dia 30/10/13 on es va aprovar: “l’adjudicació,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, dels contracte de gestió mitjançant concessió
administrativa del servei públic municipal de piscina coberta i docència d’activitats aquàtiques a
Ciutadella de Menorca, a l’entitat MENBIOS S.L amb CIF B574*****, per un import de 69.047,13 €
(IVA inclòs) ”. Import que té caràcter anual, i que es farà efectiu en quatre pagaments trimestrals al
llarg de l’any .
Atenent als punts anteriors , des de l'Àrea d'Espots demanam es pugui abonar la factura presentada
per l’empresa MENBIOS S.L, amb format de factura electrònica registrada dia 3 juliol amb número de
registre de 4583 per un import de 17.261,78 € (IVA inclòs). Aquesta factura fa referència a l’import
corresponent als mesos abril, maig i juny de 2018."
Per tot l'exposat qui subscriu, PROPOSA:
Aprovar i abonar a MENBIOS, S.L. l'import de la factura corresponent al 2n trimestre de l'any 2018
del contracte de gestió de la piscina coberta municipal per import de 17.261,78 € (IVA inclòs).
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.
43. PROPOSTA PER ADQUIRIR GASOIL PEL PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS I LES PISTES
DE TENNIS MUNICIPALS (EXP. 8929/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del
Servei d’Esports del Municipi de dia 20-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Necessitat: Compra de gasoil pel pavelló municipal i pistes de tennis
Justificació:
Vist l'informe de la tècnica d'esports, que diu: "A punt de començar el nou curs, des del servei
d’esports necessitam comprar 4.000 litres de gasoil pel pavelló municipal i pistes de tennis.
Per tot l’exposat s’han demanat els pressuposts que a continuació es detallen, dels quals un cop
revisats es recomana que l'òrgan de contractació esculli el de l’empresa Petroleos Menorquines S.L ,
per import de 4.040,00 € (21% IVA inclòs) per ser la millor oferta econòmica i satisfer les necessitats
exposades."
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Vist l’informe d’autorització de despesa del departament d’Intervenció, de data 20/09/2018.
Per tot el que s'ha exposat, PROPÒS:
Adquirir de l'empresa Petroleos Menorquines S.L (B076*****), 4.000 litres de gasoil pel pavelló
municipal d'esports i les pistes de tennis municipals per import de 4.040,00 € (21% IVA inclòs).»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Esports del Municipi.
44. PROPOSTA CONTRACTACIÓ PÒLISSA D’ACCIDENTS ESPORTIUS PELS USUARIS DE
LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS (PERÍODE 01-09-2018 A 31-08-2019) (EXP.
8930/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d’Esports del Municipi de
dia 18-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Necessitat: Contractació de la pòlissa d'accidents esportius de les instal·lacions esportives
municipals.
Justificació:
Vist l'informe de la tècnica d'esports, que diu: "Atès que les activitats del nostre Servei d'Esports han
de tenir cobertura d’accidents esportius per a tots els fillets/es i adults que participen.
Atès que el nostre servei tenim contractada des de fa uns anys una la pòlissa d'assegurança
d’accidents esportius, amb la mútua PREBAL Previsión Balear, M.P.S, la qual anam renovant cada
any.
Atès el nostre interès per poder contactar amb altres companyies asseguradores, per poder tenir
altres pressupost, hem demanat a la gestoria Pons Orfila Brokers que ens poguessin fer les gestions
oportunes.
Atès que un cop acabat el termini per presentar ofertes, l’única oferta rebuda ha sigut la de Prebal
Previsión Balear, M.P.S, amb la qual actualment ja tenim l’assegurança contractada.
Per tot l’exposat i un cop revisat el pressupost que a continuació es detalla, es recomana que l'òrgan
de contractació esculli el de l’empresa Previsión Balear M.P.S per ser la millor i única oferta
econòmica, i satisfer les necessitats exposades, per un import de 5.720,00 euros (IVA inclòs)."
Vista l'autorització de despesa del servei d'Intervenció de l'Ajuntament de data 17/09/2018. PROPÒS:
Contractar la pòlissa d'accidents esportius pels usuaris de les instal·lacions esportives municipals a
PREBAL Previsión Balear, M.P.S. per import de 5.720,00 euros (IVA inclòs) pel període 01/09/2018 a
31/08/2019.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Esports del Municipi.

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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