ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 24.10.2018

Identificació de la sessió:
Núm.: 40/2018
Caràcter: Ordinària
Dia: 24 d’octubre de 2018.
Hora: de 9.30 h a 12.00 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)
Sr. Sergio SERVERA MORENO (GxC)
Secretaria:
Interventora:

Sra. Caterina BARCELÓ MARTÍ
Sra. Elvira CAPÓ GARCIA

Excusa la seva absència:
Sra. Gràcia MERCADAL MARQUÉS (PSOE)

Ordre del dia:
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR, CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 17
D’OCTUBRE DE 2018.
2. COMUNICACIONS D’ALCALDIA.
3. LLICÈNCIA D’OBRA DE PISCINA A Urb.Caleta-Santandria, AQUARI, carrer del signe, 15
(PROMOTOR/A MIFP, TÈCNIC REDACTOR/A APESTEGUIA NADAL, MIQUEL ANGEL I
CONTRACTISTA OBRES I REFORMES CAPO MOLL SL). (EXP. 881/2018).
4. PERMISOS D’INSTAL·LACIÓ I OBRES:
4.1) INSTAL·LACIÓ I OBRES PER A REFORMA PARCIAL D'EDIFICI I ACTIVITAT DE CENTRE
SOCIO-CULTURAL AMB SERVEI DE CAFETERIA A BORN, plaça des, 19 (PROMOTOR/A
CERCLE ARTÍSTIC DE CIUTADELLA, TÈCNIC REDACTOR/A PONS MERCADAL, JORDI I
CONTRACTISTA OBRES TIAGO Y TONI, SL). (EXP. 1302/2018).
4.2) INSTAL·LACIÓ I OBRES D'AMPLIACIÓ DE NAU INDUSTRIAL D'EMMAGATZEMATGE I
VENDA A L'ENGRÒS DE BEGUDES A SABATERS, carrer dels - POICI, 16 (PROMOTOR/A
GABRIEL RIUDAVETS PONS SL, TÈCNIC REDACTOR/A ENGINYER INDUSTRIAL: BERNAT
COLL MERCADAL I CONTRACTISTA CONSTRUCCIONS BEP ENRICH, SL). (EXP. 3222/2018).
5. RELACIÓ DE FACTURES 37.2018 (EXP. 11052/2018).
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6. PROPOSTA APROVACIÓ ABONAR L’IMPORT DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 19 I ELS
INTERESSOS QUE CORRESPONEN A LES CERTIFICACIONS DEL NÚMERO 1 AL 17 I 19,
DEL PROJECTE D’OBRA PER A LA REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI CAN SAURA MORELL DE
CIUTADELLA DE MENORCA.(5832/18)
7. PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ CERTIFICATS EMESOS PER L’OAC, PERIODE DEL
01.09.18 AL 30.09.18. (EXP. 10824/2018).
8. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER MINUSVALIDESA, FBY (EXP. 2844/2017).
9. PROPOSTA DESESTIMAR AL·LEGACIONS PRESENTADES AL PAGAMENT D’IBI PER
AFECTACIÓ DE BÉNS. (EXP. 2259/2018).
10. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IVTM PER SER VEHICLE HÍBRID, MYJL (EXP.
4862/2018).
11. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IVTM PER SER VEHICLE HÍBRID, JCP (EXP.
4872/2018).
12. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IVTM PER SER VEHICLE HÍBRID, BMA (EXP.
5031/2018).
13. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER MINUSVALIDESA, FSE. (EXP. 5119/2018).
14. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IVTM PER TENIR MÉS DE 30 ANYS, BTM (EXP.
5132/2018).
15. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER SER D’ÚS AGRÍCOLA, FLLF. (EXP.
5382/2018).
16. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IVTM, PER SER VEHICLE HÍBRID. ODBTA. (EXP.
5670/2018).
17. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER SER DÚS AGRÍCOLA, ALBRANXELLA Y
OTROS, SRM (EXP.5711/2018).
18. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER
5739/2018).

MINUSVALIDESA,

RDMA.

(EXP.

19. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER SER D’ÚS AGRÍCOLA, JCC. (EXP.
5762/2018).
20. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER SER D’ÚS AGRÍCOLA, LBS. (EXP.
5763/2018).
21. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IVTM PER SER VEHICLE ELÈCTRIC, BBMJ.
(EXP.5800/2018).
22. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ IVTM
5892/2018).

PER MINUSVALIDESA, JSZ. (EXP.

23. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER TENIR UNA MINUSVALIDESA, JSA. (EXP.
5893/2018).
24. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IVTM PER TENIR MÉS DE 30 ANYS, MLLD. (EXP.
5894/2018).
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25. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER MINUSVALIDESA, DG (EXP. 6014/2018).
26. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IVTM PER TENIR MÉS DE 30 ANYS, MRM. (EXP
6093/2018).
27. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IVTM PER TENIR MÉS DE 30 ANYS, LLJ (EXP.
6095/2018).
28. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER SER D’ÚS AGRÍCOLA, BINIDEUFA, SRM.
(EXP.6172/2018).
29. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER MINUSVALIDESA, RGM. (EXP.6173/2018).
30. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER MINUSVALIDESA, GHG. (EXP. 6237/2018).
31. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER MINUSVALIDESA, PCJ. (EXP. 6242/2018).
32. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ I DEVOLUCIÓ IVTM PER SER D’ÚS AGRÍCOLA,
CASETAS VELLAS SRM (EXP.6557/2018).
33. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER TENIR UNA MINUSVALIDESA, BQC. (EXP.
6575/2018).
34. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER MINUSVALIDESA. CJJ. (EXP. 6678/2018).
35. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IVTM PER TENIR MÉS DE 30 ANYS, FFJ. (EXP.
6684/2018).
36. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER SER D’ÚS AGRÍCOLA, SON CARAVINYA
SRM. (EXP. 6738/2018).
37. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER
6741/2018).

SER

D’ÚS

AGRÍCOLA DIBM,

(EXP.

38. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER SER D’ÚS AGRÍCOLA, BINIMASSO, SRM
(EXP.6748/2018).
39. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IVTM PER TENIR MÉS DE 30 ANYS. ACE(EXP.
6822/2018).
40. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER MINUSVALIDESA, PSJ (EXP. 6873/2018).
41. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER MINUSVALIDESA, JMRP (EXP.
7240/2018).
42. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER SER D’ÚS AGRÍCOLA, FINCA SANTA
TERESA SRM (EXP.7243/2018).
43. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER MINUSVALIDESA, TCI. (EXP.7275/2018).
44. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER
(EXP.7454/2018).

MINUSVALIDESA,

BPGA.

45. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IVTM, PER TENIR MÉS DE 30 ANYS, SCMT(EXP.
7956/2018).
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46. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IVTM PER TENIR MÉS DE 30 ANYS, CFB.
(EXP.7958/2018).
47. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IVTM PER TENIR MÉS DE 30 ANYS, MMJJ. (EXP.
7800/2018).
48. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER ÚS AGRÍCOLA, TORRE D'EN QUART
SRM (EXP. 8077/2018).
49. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IVTM
(EXP. 8802/2018).

PER TENIR MÉS DE 30 ANYS, JDPM.

50. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER MINUSVALIDESA, TPA. (EXP. 8920/2018).
51. PROPOSTA APROVACIÓ DESCÀRREC 22/2018 DEL SERVEI DE RECAPTACIÓ DE
REBUTS DIVERSOS PER REFERÈNCIA A DECLARACIONS DE FALLITS. (EXP. 10565/2018).
52. PROPOSTA APROVACIÓ RELACIÓ D’AUTOLIQUIDACIONS DE TAXES DIVERSES
SATISFETES VIA ON-LINE. APROVACIÓ CÀRREC 156/18. (EXP. 10656/2018).
53. PROPOSTA APROVACIÓ ANUL·LACIONS LIQUIDACIONS. APROVACIÓ DESCÀRRECS
NÚMS. 16/2018 I 19/2018. (EXP. 10661/2018).
54. PROPOSTA APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE
MENORCA I PORT IB PER A LA CESSIÓ TEMPORAL DE LA CASA DEL CONTRAMESTRE I
MIRALL D’AIGUA (EXP. 6269/2018).
55. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE CONTROL, VIGILÀNCIA I
DENUNCIA DE L’ESTACIONAMENT LIMITAT I CONTROLAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA
DE CIUTADELLA DE MENORCA, A L’EMPRESA CONTINENTAL PARKING SL (EXP. 3213/2018)
56. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE
TIPUS CAMIÓ TRABUC AMB DESTÍ A LA BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES DE L'AJUNTAMENT
DE CIUTADELLA DE MENORCA (EXP. 1356/2018).
57. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONSULTES PRELIMINARS DE
MERCAT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA COBERTURA DE DIVERSES ASSEGURANCES
DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA, PER LOTS: LOT 1: ASSEGURANÇA DE
RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL; LOT 2: ASSEGURANÇA COL·LECTIVA
D'ACCIDENTS PER AL PERSONAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT; LOT 3: ASSEGURANÇA
PER AL PARC MÒBIL DE VEHICLES; I LOT 4: ASSEGURANÇA DANYS MATERIALS EDIFICIS
MUNICIPALS (EXP. 8877/2018).
58. PROPOSTA DE DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
PRESENTADA PEL SR. R.M. CONTRA L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA, (EXP.
11186/2016).
59. PROPOSTA ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT D’UN
ETILÒMETRE EVIDENCIAL PORTÀTIL PER POLICIA LOCAL.(EXP. 7830/2018).
60. PROPOSTA LIQUIDACIÓ ANUALITAT 2017 DEL CONVENI ENTRE EL CIM I
L’AJUNTAMENT PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI INSULAR DE SEGURETAT I SALUT
LABORAL DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL (EXP. 382/2018)
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61. PROPOSTA ABONAMENT SERVEIS REFORÇ POLICIES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT
DES MIGJORN DURANT LES FESTES DE SANT JOAN 2017 (EXP. 8235/2017).
62. PROPOSTA D’ABONAMENT ENDARRERIMENTS TRIENNIS NO ABONATS A BMM (EXP,
1505/2018).
63. PROPOSTA ABONAMENT INDEMNITZACIÓ SUBSTITUTÒRIA DE VESTUARI PER
REALITZAR SERVEIS DE SEGONA ACTIVITAT DE PAISÀ AL FUNCIONARI DE LA POLICIA
LOCAL RSC (EXP. 8251/2018).
64. PROPOSTA ABONAMENT INDEMNITZACIÓ SUBSTITUTÒRIA DE VESTUARI PER
REALITZAR SERVEIS DE SEGONA ACTIVITAT DE PAISÀ A LA FUNCIONÀRIA DE LA POLICIA
LOCAL PSM (EXP. 8252/2018).
65. PROPOSTA ABONAMENT INDEMNITZACIÓ SUBSTITUTÒRIA DE VESTUARI PER
REALITZAR SERVEIS DE SEGONA ACTIVITAT DE PAISÀ AL FUNCIONARI DE LA POLICIA
LOCAL FMM (EXP. 8253/2018).
66. PROPOSTA ABONAMENT AJUTS MÈDICS DEL PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI
(EXP. 8652/2018).
67. PROPOSTA ABONAMENT COMPLEMENT PRODUCTIVITAT PER FEINES SUPERIOR
CATEGORIA A ARS (EXP. 9267/2018)
68. PROPOSTA ABONAMENT GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS DEL
PERSONAL LABORAL A OCTUBRE (EXP. 10554/2018 .
69. PROPOSTA ABONAMENT GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS DEL
PERSONAL FUNCIONARI A OCTUBRE (EXP. 10567/2018) .
70. PROPOSTA ABONAMENT HORES COMPLEMENTÀRIES DE TMN REALITZADES EL MES
DE SETEMBRE 2018 (EXP. 10434/2018).
71. PROPOSTA ABONAMENT COMPLEMENT PRODUCTIVITAT PER FEINES EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I SERVEIS X0 DE LA POLICIA LOCAL AGOST 2018 (EXP. 10568/2018).
72. PROPOSTA ABONAMENT COMPLEMENT PRODUCTIVITAT PER SERVEIS NOCTURNS
DELS MEMBRES DE LA POLICIA LOCAL NO ADSCRITS A LA UNITAT NOCTURNA AGOST
2018 (EXP. 10569/2018)
73. PROPOSTA ABONAMENT COMPLEMENT PRODUCTIVITAT PER TREBALLS PENOSOS
REALITZATS EL MES D’AGOST PEL PERSONAL LABORAL (EXP. 10966/2018).
74. PROPOSTA ABONAMENT ENDARRERIMENTS ALS SUBINSPECTORS DE LA POLICIA
LOCAL EN EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA 452/2016 (EXP. 11062/2018)
75. PROPOSTA RECONEIXEMENT DEUTE DE LA FACTURA CORRESPONENT A LA
REPARACIÓ AVARIA CLAVEGUERAM A LA CARRETERA CAP D’ARTRUTX (EXP. 9452/2018).
76. PROPOSTA RECONEIXEMENT DEUTE DE LA FACTURA RELATIVA A LA REPARACIÓ
PAVIMENT CARRER BISBE JUANO ENTRE EL CARRER RUIZ I PABLO I EL CARRER
REPÚBLICA ARGENTINA (EXP, 9454/2018).
77. PROPOSTA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ ÚNICA (FEBRER I MARÇ 2018) DE LES OBRES
DE RESTITUCIÓ AMBIENTAL, CONDICIONAMENT, DELIMITACIÓ I NETEJA DE LA ZONA
RECREATIVA DEL CAMÍ VELL DE SA FAROLA I L’ENTORN DE SA VINYETA (EXP. 9836/2018).
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78. PROPOSTA APROVACIÓ DESPESES PER A LES OBRES DE REPARACIÓ A L’EDIFICI DE
PLAÇA DES BORN NÚMERO (EXP. 10545/2018).
79. PROPOSTA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 2 (SETEMBRE 2018) CORRESPONENT AL
CONTRACTE DE LES OBRES DE REFORMA DE LES INFRAESTRUCTURES DELS CARRERS
MOSSÉN SALORD I FARNÉS I JOSEP M. FIVALLER (EXP. 10734/2048).
80. PROPOSTA D’ACORD DE PRESENTAR SOL·LICITUD PER OPTAR A LES CONCESSIONS
D’AJUTS SEGONS CONVOCATÒRIA DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA PER A LES
ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA PER AL CURS 2017-2018 (EXP. 11006/2018).
81. PROPOSTA APROVACIÓ SOL·LICITUD DE PRÒRROGA SUBVENCIÓ PER A AGENTS
D’OCUPACIÓ DESENVOLUPAMENT LOCAL (EXP. 10915/2018).
82. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT
D’IMPRESSIÓ I INSTAL·LACIÓ DELS VINILS PER A L’EXPOSICIÓ TRANSITÒRIA DE CAN
SAURA «QUE LA TERRA ET SIGUI LLEU» (EXP. 10257/2018).
83. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
DE CIUTADELLA DE MENORCA I L’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN I PENSIONISTES DE
L’ESPLAI PER AL FOMENT D’ACTIVITATS DIRIGIDES A LES PERSONES MAJORS PER A
L’ANY 2018 (EXP. 9801/2018).
84. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
DE CIUTADELLA DE MENORCA I LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE
MENORCA PER AL PROGRAMA PISE (EXP. 10595/2018).
85. PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ D’INGRESSOS DIRECTES A L’ÀREA D’ESPORTS,
2N TRIMESTRE DE L’ANY 2018 (EXP. 11005/2018).
86. PROPOSTA APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA I EL GOB PER A LA REDUCCIÓ DE PLÀSTICS D’UN SOL ÚS AL
MERCAT AGRARI. (EXP. 10414/2018).
PUNT D’URGÈNCIA RELATIU A L’APROVACIÓ DE L'ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
DE PETROLI ALS CENTRES EDUCATIUS. (EXP 10440/18).

Desenvolupament de la sessió:
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR, CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 17
D’OCTUBRE DE 2018.
Sotmesa l’acta esmentada a la consideració de la Junta de Govern la Secretària comenta que, a
l’apartat dels assistents, no s’ha d’incloure el regidor Sergi Servera ja que havia excusat la seva
absència.
Per unanimitat s’acorda aprovar l’acta corresponent a la sessió ordinària de dia 17 d’octubre de 2018.
2. COMUNICACIONS D’ALCALDIA.
2.1. Notificació de la Resolució del Comitè de Qualificació amb registre d’entrada a aquest
Ajuntament núm. 17464 de dia 02/10/18 per la qual es comunica que a l’escorxador municipal no
hi poden entrar pollastres ecològics i també que s’han trobat una sèrie d’etiquetes incorrectes
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procedents d’aquest mateix escorxador. També es comunica que en cas de no estar d’acord amb
aquest resolució, en el termini d’un mes, es pot interposar un recurs davant el President del
Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica.
2.2. Escrit del Jutjat Social núm 1 de Ciutadella de Menorca, amb registre d’entrada a aquest
Ajuntament núm 18427 de dia 16/10/18 sobre l’execució de la sentència del PO 0000083/2018,
instat per un treballador contra la resolució per la qual es resol un expedient disciplinari.
2.3. Escrit del Jutjat Contenciós/Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca, amb registre
d’entrada a aquest Ajuntament núm 18515 de dia 17/10/18 referent al Procediment Abreujat núm.
0000358/18, en el qual s’interposa un contenciós reclamant la responsabilitat patrimonial pels
danys soferts.
2.4. Notificació del Consell Insular de Menorca amb registre d’entrada a aquest Ajuntament núm.
18608 de dia 18/10/18, en la qual es cita a l’Ajuntament de Ciutadella com a part interessada en el
procediment judicial referent a la delimitació provisional de les zones aptes per la comercialització
d’estàncies turístiques en habitatges d’ús residencial a l’illa de Menorca.
2.5. Escrit de la FELIB en el qual comunica a aquest Ajuntament que La Comissió d’Impuls de
Turisme Sostenible va aprovar dia 18 d’octubre de 2018 el Pla Anual per al període 2018.
3. LLICÈNCIA D’OBRA DE PISCINA A Urb.Caleta-Santandria, AQUARI, carrer del signe, 15
(PROMOTOR/A MIFP, TÈCNIC REDACTOR/A APESTEGUIA NADAL, MIQUEL ANGEL I
CONTRACTISTA OBRES I REFORMES CAPO MOLL SL). (EXP. 881/2018).-Es dóna compte
d'una proposta del regidor delegat del Servei d'Ordenament del Municipi de dia 19-10-2018, que
literalment copiada, diu:
«Atès que en data 24.01.2018 (RE 1141) Miquel Àngel Apesteguia Nadal, en representació de
M.I.F.P., sol·licità telemàticament llicència d'obres per a la construcció d’una piscina d’ús privat
annexa a l’habitatge ubicat al carrer Signe Aries, núm. 15, Urb. Sa Caleta de Ciutadella, d’acord amb
el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Miquel Àngel Apesteguia Nadal, visat pel
COAIB en data 18.01.2018, núm. 12/00072/18.
Atès que el projecte es desenvoluparà a un sòl classificat com a sòl urbà, zona residencial turística
extensiva, clau 17j, arts. 326 i concordants del PGOU de Ciutadella.
Atès que consta a l'expedient l'informe favorable de l’arquitecte municipal emès en data 20 de
setembre 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:
«Es projecta l’execució d’una piscina per a un habitatge unifamiliar aïllat existent, amb una làmina
d’aigua de 3x12 m sobre la cota del paviment de planta baixa».
Atesos els fonaments de dret obrants a l'informe jurídic signat electrònicament dia 18.10.2018,
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.
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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 Miquel Àngel Apesteguia Nadal, visat pel COAIB
en data 18.01.2018, núm. 12/00072/18, i documentació per esmena de deficiències visada pel
COAIB en data 12.07.2018, núm. 12/00937/18, i en data 19.09.2018, núm. 12/01201/18.
2.Certificat d’autoria tècnica de l’arquitecte Miquel Àngel Apesteguia Nadal.
3.Full d’Estadística d’edificació i habitatge.
4.Estudi bàsic de seguretat i salut, i Pla de control de qualitat signat per l’arquitecte Miquel Àngel
Apesteguia Nadal, visat pel COAIB en data 18.01.2018, núm. 12/00072/18
5.Assumpció de direcció d’obra de l’arquitecte Miquel Àngel Apesteguia Nadal, visat pel COAIB en
data 18.01.2018, núm. 12/00072/18.
6.Valoració de la gestió de residus de construcció o demolició i contracte amb el gestor autoritzat
J.Taltavull, S.L. (contracte 115/18)
7.Pressupost signat pel contractista Obres i Reformes Capó Moll, SL
8.Justificant d’alta al REA del contractista amb el núm. 04/02/0005399
9.Justificant del pagament de la taxa per a llicència urbanística (0,5% del pressupost de l’obra sense
iva), per import de 116,05 €.
10.Autorització de representació signada per la promotora a favor de l’arquitecte Miquel Àngel
Apesteguia Nadal. S’adjunta escaneig del DNI de la representada.
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
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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.CaletaSantandria, AQUARI, carrer del signe, 15, (registre d’entrada núm. 1141 de dia 24/01/2018, visat del
projecte núm. 12/00072/18, 12/00937/18 i 12/01201/18 de dia 18/01/18, 12/07/18 i 19/09/18).
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Clau 17j.
Referència cadastral número 1862712EE7216S0001EG
Ús: Habitatge.
Superfícies: Làmina d'aigua 35,00m²; Construcció 48,64m².
El pressupost del projecte presentat és de 23.210 euros.
La promotora és M.I.F.P. (Nif núm. 226*****Q), l’arquitecte és APESTEGUIA NADAL, MIQUEL
ÀNGEL i el contractista és OBRES I REFORMES CAPÓ MOLL, 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
Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus no perillosos de Menorca (BOIB núm. 109 de data
3.8.2006).
4. Complir amb l’ordenança municipal de protecció relativa a renous i vibracions.
5. Complir amb el decret 55/2006, de 23 de juny, pel qual s’estableixen les mesures per a la
instal·lació obligatòria de comptadors individuals, lampisteria de baix consum i estalvi d’aigua.
6. Complir amb el Reglament d’abastiment d’aigua potable de l’Ajuntament de Ciutadella.
7. Declarar la modificació física de l’immoble com a resultat de l’execució de l’obra, donat que
constitueix una alteració cadastral d’obligada declaració, segons preveu el RDL 1/2004, de 5 de
març. L’omissió d’aquest deure constitueix una infracció tributària simple (art. 70 de la mateixa
norma). Per formalitzar l’esmentada declaració, en el Departament de Rendes i Exaccions de
l’Ajuntament (carrer Nou de Juliol, 1), es troben a disposició dels obligats els models i formularis
adients i l’assessorament adequat.
Advertències:
1. La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici del dret de terceres persones.
2. D’acord amb l’article 16.1 del RSCL, i l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, la llicència quedarà sense efecte si s'incompleixen les
condicions a les que està subordinada.
La durada de la llicència d'obres és de 18 mesos (art. 31.1 del PGOU).
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 23.210€ x 3’2% …….……. 742,72€
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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. PERMISOS D’INSTAL·LACIÓ I OBRES:
4.1) INSTAL·LACIÓ I OBRES PER A REFORMA PARCIAL D'EDIFICI I ACTIVITAT DE CENTRE
SOCIO-CULTURAL AMB SERVEI DE CAFETERIA A BORN, plaça des, 19 (PROMOTOR/A
CERCLE ARTÍSTIC DE CIUTADELLA, TÈCNIC REDACTOR/A PONS MERCADAL, JORDI I
CONTRACTISTA OBRES TIAGO Y TONI, SL). (EXP. 1302/2018).-Es dóna compte d'una proposta
del regidor delegat del Servei d'Ordenament del Municipi de dia 17-10-2018, que literalment copiada,
diu:
«Atès que en data 31 de gener de 2018 (RE 1540) José Bosch Seguí, en representació del CERCLE
ARTÍSTIC DE CIUTADELLA, va presentar telemàticament una sol·licitud de permís d'instal·lació i
obres per a la reforma parcial d’edifici i activitat de centre socio-cultural amb servei de cafeteria, de
l’edifici conegut com es «Casino Nou», ubicat a la Plaça des Born, núm. 19 de Ciutadella.
Atès que amb l'esmentada sol·licitud i altres registres posteriors, s'adjunta:
·Justificant de pagament de taxa calculat sobre el pressupost d’obra (92.874,71 € x 0’5%= 464,37€ )
·Projecte bàsic i d’execució de reforma parcial en edifici entre mitgeres, situat a la Plaça des Born
núm 19, redactat per l’arquitecte Jordi Pons mercadal, amb visat del COAIB número 12/00111/18 de
data 26.01.2018, i documentació per esmena de deficiències visat del COAIB núm. 12/01024/18 de
data 27.07.2018
·Projecte d’activitats per a centre Socio-cultural ubicat a la plaça des born, número 19, redactat per
l’enginyer industrial Jose Bosch Seguí, signat digitalment en data 24.01.2018, i documentació per
esmena de deficiències signada digitalment en data 05.10.2018.
·Assumeix de direcció d’obres de l’arquitecte Jordi Pons Mercadal amb visat del COAIB número
12/00111/18 de data 26.01.2018.
·Comunicació d’actuació professional de l’arquitecte tècnic Pere Ignasi Llufriu amb visat del COAAT
número 7568 de data 30.01.2018
·Programa de Control de Qualitat firmat digitalment en data 30.01.2018 per l'arquitecte tècnic Pere
Ignasi Llufriu
·Justificant d’inscripció al REA del constructor Obres Tiago i Toni, S.L. amb núm 04/02/0009623.
·Fitxa de valoració i gestió de residus generats en obra amb visat del COAIB número 12/00111/18 de
data 26.01.2018.
·Full d’Estadística d’Edificació i Habitatge signat tant pel tècnic redactor com pel promotor.
·Estudi Bàsic de Seguretat i Salut,redactat per l’arquitecte Jordi Pons Mercadal amb visat del
COAIB número 12/00111/18 de data 26.01.2018.
·Contracte amb gestor autoritzat Excavaciones Moll, S.L. de data 12.01.2018.
·Pressupost detallat signat pel contractista Obres Tiago i Toni, S.L.
·Document acreditatiu de representació a favor de l’enginyer industrial José Bosch Seguí, per a que
actuï en nom i representació del Cercle Artístic de Ciutadella davant l’Ajuntament, DNI del president
R.P.B. i acord de la junta Directiva del cercle Artístic
·Sol·licitud (model normalitzat) de permís d’instal·lacions i obres, signat digitalment en data
26.01.2018 per R.P.B. en representació del Cercle Artístic de Ciutadella.
·Fitxa resum (model normalitzat) de l’activitat permanent major d’ús centre socio-cultural, signada
digitalment en data 31.01.2018 per l’enginyer industrial José Bosch Seguí i en data 26.01.2018 per
R.P.B. en representació del Cercle Artístic de Ciutadella.
·Informe arqueològic previ, signat per l’arqueòleg Antoni Camps Extremera, en data 30 de gener de
2018.
·Declaració responsable davant del departament d’Ordenació Territorial del CIM al estar les obres en
zona de Servitud de Costes.
·Sol·licitud d’informe a Ports de les Illes Balears en data 03.08.2018 atès que l’edificació es troba
confrontant amb la zona de servei del port de Ciutadella. D’acord amb l’article 20.2 de la Llei 10/2005,
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de 21 de juny, de ports de les Illes Balears, l’informe s’ha d’emetre en el termini d’un mes, un cop
transcorregut aquest termini sense que s’hagi emès s’entendrà favorable.
Atès que en data 4 d’abril de 2018, el Conseller executiu de Cultura i Educació, mitjançant Resolució
núm. 2018/52, ha resolt autoritzar l'obra de reforma parcial de l’edifici de la plaça des Born, núm. 19,
Cercle Artístic de Ciutadella amb les següents prescripcions:
«1 – Un arqueòleg/a, a compte del promotor, farà el control arqueològic preventiu amb la preceptiva
autorització d’acord amb l’establert al Decret 14/2011 que aprova el Reglament d’intervencions
arqueològiques.
2 – S’avisarà al Servei de Patrimoni Històric del CIM del començament de les obres per poder fer les
oportunes inspeccions. En tot cas, l’arqueòleg/a, responsable del seguiment avisarà al Servei de
patrimoni del CIM de l’inici del seu treball.
3 – En el cas que apareguessin restes arqueològiques in situ que recomanessin realitzar una
excavació arqueològica, s'adoptaran les mesures per permetre desenvolupar els treballs, a compte
del promotor, i amb l’autorització del Departament de Cultura del CIM.
4 – Les restes mobles aparegudes s’hauran de dipositar en el Museu Municipal de Ciutadella des
Bastió de Sa Font.
5 - Finalitzats els treballs el promotor lliurarà al Departament de Cultura del CIM, la memòria
elaborada i signada per l’arqueòleg/a responsable de la intervenció arqueològica.»
Atès que en data 20 d’abril de 2018 s’emet informe d’usos per part de l’arquitecta municipal on indica
que l’ús pretès cultural i de bar estan admesos en aquest edifici pel PEPCHA.
Atès que en data 14 de maig de 2018 s’emet Certificat de la Secretaria municipal respecte l’exposició
al públic de l’expedient per termini de 10 dies, d’acord amb l’establert a l’article 40 de la Llei 7/2013, a
la web municipal del 26.04.2018 al 10.05.2018, ambdós inclosos, indicant que segons el registre
d’entrada de l’Ajuntament, durant el període esmentat no s’han presentat al·legacions al respecte.
Atès que en data 7 de setembre de 2018 s’emet informe tècnic favorable per part de l’arquitecta
municipal , amb el següent advertiment: «Es recorda que qualsevol actuació que tengui la
consideració d’actuació general segons les determinacions de l’article 4.1.3 del PEPCHA, comportarà
l’adequació de la façana posterior que dóna al port».
Atès que en data 10 d’octubre de 2018 s’emet informe favorable per part de l’enginyer industrial
municipal, amb una sèrie de Prescripcions Generals i Prescripcions Tècniques i Addicionals.
Atesos els fonaments jurídics obrants a l'informe signat electrònicament dia 07.09.2018, següents:
"II.- FONAMENTS JURÍDICS:
Normativa aplicable.
·Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears
·Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes
Balears (Llei d'activitats).
·Llei 12/1998 ,de 21 de desembre, de Patrimoni Històric de les Illes Balears.
·Pla Territorial Insular (PTI) aprovat definitivament el 25/04/2003 i modificat el 26/06/2006.
·Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Ciutadella de Menorca (PGOU), aprovat
definitivament el 28/05/1991 i posteriors modificacions.
·Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric Artístic de Ciutadella de Menorca (PEPCHA), aprovat
definitivament amb prescripcions el 31/03/1999.
·Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LPACAP).
·Llei 8/2017, d’accessibilitat universal de les Illes Balears.
·Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears
·Llei 22/1988, de 28 de juliol de costes i el seu reglament que la desenvolupa
Consideracions jurídiques.
Primera.- Subjecció a llicència urbanística i d'activitats de l'actuació projectada.
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1. De conformitat amb la definició de l'article 4 de la Llei d'activitats, el permís d'instal·lació i obres de
l'activitat és el títol administratiu que permet la implantació d'una activitat o modificació inclosa en
l'article 38.1 de la pròpia llei i, si escau, les obres necessàries per implantar-la.
2. L'article 38.1 de la Llei d'activitats assenyala que necessiten permís d'instal·lació i d'obres de
l'administració competent, entre d'altres, les:
«c) Activitats majors, modificacions que estiguin incloses en els títols I de l'annex I d'aquesta llei,o
infraestructures comuns, amb obres que necessitin projecte d'acord amb l'article 2 de la Llei 38/1999,
de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació (LOE).»
Al cas que ens ocupa, es tracta d'una activitat permanent major amb obres de millores d’accessibilitat
i evacuació d’un edifici existent, amb ús de centre socio-cultural amb servei de cafeteria. Les obres
suposen una intervenció en un edifici que està inclòs dins l’àmbit de protecció del Pla Especial de
Protecció del Conjunt Històric Artístic de Ciutadella de Menorca, pel que conforme a l'article 2.2. b) i
c) de la LOE es requereix d’un projecte d'edificació, i l’activitat es considerarà permanent major.
El PEPCHA determina que es tracta d’un edifici protegit, amb un grau de protecció P2 ja que es tracta
d’un edifici amb valors arquitectònics i històrics significatius en la seva configuració exterior, i sense
valors arquitectònics singulars o ornamentals propis a l’interior perquè l’estructuració interior i
tipologia originaria ha estat alterada majoritàriament o totalment.
4. L'article 38.2 de la Llei d'activitats disposa que la sol·licitud d'inici d'instal·lació i de les obres, si
escau, s'ha de presentar davant l'administració competent i ha d'anar acompanyada de:
a)Projecte integrat acompanyat de la fitxa resum. No obstant això, el titular pot presentar el projecte
d'activitat i el projecte d'obres com a documents específics degudament coordinats quan els tècnics
redactors dels projectes siguin diferents.
S’ha presentat la documentació.
b)La documentació ambiental requerida per la Llei 11/2006, de 14 de setembre, per a les activitats
subjectes al tràmit d'avaluació d'impacte ambiental.
El present projecte no requerix tràmit d’avaluació d’impacte ambiental.
c)Pagament dels tributs corresponents.
S’ha justificat el pagament de la taxa municipal de llicències d’obres.
Disposa el 38.3 que el titular ha d'indicar el termini màxim en el qual preveu iniciar la instal·lació i
l'obra, i el termini màxim que preveu per instal·lar i executar l'obra. En el cas que no s'hagi indicat
serà de 6 mesos i 36 mesos, respectivament. No obstant això, es podran prorrogar els terminis per
una sola vegada, mitjançant la comunicació prèvia abans del venciment dels terminis corresponents.
L'òrgan competent pot modificar els terminis indicats quan es justifiqui que són manifestament
desproporcionats.
5. Les obligacions de l'administració, un cop efectuada la sol·licitud per la persona interessada,
d'acord amb l'article 39, són les següents:
L'òrgan competent té quatre mesos des de la presentació de la documentació per resoldre el permís
d'instal·lació quan es tracti d'activitats incloses en els annexos I i II de la Llei 11/2006, de 14 de
setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes
Balears, i té dos mesos per resoldre en els altres casos. En aquest termini haurà de:
a)Comprovar que la documentació és la que s'exigeix en la normativa.
b)Comprovar que l'ús és compatible amb la normativa urbanística i amb la resta de normativa que hi
sigui d'aplicació. Si l'activitat que es pretén dur a terme no s'ajusta als usos previstos en el
planejament urbanístic, l'òrgan competent haurà de denegar el permís d'inici d'instal·lació i obres de
l'activitat.
c)Sotmetre a informació pública, d'acord amb l'article 40 d'aquesta llei.
d)Sol·licitar, si escau, informes concurrents i declaració d'impacte ambiental. La sol·licitud de
declaració d'impacte ambiental i d'altres informes o acords vinculants interromprà els terminis, d'acord
amb l'article 83.3 de la Llei 30/1992.
e)Redactar l'informe tècnic integrat, d'acord amb l'article 42 d'aquesta llei.
f)Resoldre i atorgar, si escau, el permís d'inici d'instal·lació o el permís d'inici d'instal·lació i obres de
l'activitat, d'acord amb el que disposa l'article 43 d'aquesta llei.
6. Al cas present s'ha emès un informe d'usos favorable. S'hi especifica que en aquest edifici l'ús
cultural i de bar restaurant és admès pel PEPCHA.
7. S'ha redactat el corresponent informe tècnic municipal integrat: informe de l'arquitecta municipal,
emès en sentit favorable en data 7 de setembre de 2018, i de l'enginyer industrial municipal, emès en
12

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 24.10.2018

data 10 d’octubre de 2018 en sentit favorable amb una sèrie de prescripcions generals, tècniques i
addicionals.
Quant al compliment de les condicions d'edificació concretades en el PGOU, el PEPCHA, el PTI i la
NTT em remet als referits informes tècnics municipals.
Tercera.- Òrgan competent per acordar l'atorgament de la llicència sol·licitada.
D'acord amb l'article 6 de la Llei d'activitats, els ajuntaments són els competents per tramitar els
expedients, inspeccionar i exercir la potestat sancionadora sobre les activitats subjectes a la llei
esmentada que es desenvolupin íntegrament dins els seus municipis, sempre que no siguin activitats
incloses en el punt 4 del mateix article.
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 urbanístiques d'obres amb projecte.
Quarta.- Condicions a la llicència urbanística.
L’article 16.1 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de Serveis de les
Corporacions Locals, estableix:
«Les llicències quedaran sense efecte si s'incompleixen les condicions a què estigueren
subordinades, i hauran de ser revocades si desapareixen les circumstàncies que van motivar el seu
atorgament o sobrevingueren altres que, d'haver existit en aquell temps, haurien justificat la
denegació i podran ser-ho si s’adopten nous criteris d'apreciació.»
En el mateix sentit es regula a l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186 de 27 de desembre de 2006).
Tot i estar permès l’atorgament de llicències sotmeses a condició, existeixen certs límits, no obstant,
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 establerts per la jurisprudència."
PROPÒS:
PRIMER: Concedir el permís d'INSTAL·LACIÓ I OBRES PER A LA REFORMA PARCIAL D'EDIFICI I
ACTIVITAT DE CENTRE SOCIO-CULTURAL AMB SERVEI DE CAFETERIA a BORN, plaça des, 19,
(registre d’entrada núm. 1540 de dia 31/01/2018, visat del projecte núm. 12/01024/18 de dia
27/07/2018).
·Projecte bàsic i d’execució de reforma parcial en edifici entre mitgeres, situat a la Plaça des Born
núm 19, redactat per l’arquitecte Jordi Pons mercadal, amb visat del COAIB número 12/00111/18 de
data 26.01.2018, i documentació per esmena de deficiències visat del COAIB núm. 12/01024/18 de
data 27.07.2018
·Projecte d’activitats per a centre Socio-cultural ubicat a la plaça des born, número 19, redactat per
l’enginyer industrial Jose Bosch Seguí, signat digitalment en data 24.01.2018, i documentació per
esmena de deficiències signada digitalment en data 05.10.2018.
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric Artístic.
Referència cadastral número 1484103EE7218S0001FE
Ús: Cultural.
Superfícies d'actuació 65m².
Superfície d'activitat: 683,55m².
El pressupost del projecte presentat és de 88.584,71 euros.
La promotora és CERCLE ARTÍSTIC DE CIUTADELLA (Nif núm. G070*****), l’arquitecte és PONS
MERCADAL, JORDI, l'enginyer industrial és BOSCH SEGUÍ, JOSÉ i el contractista és OBRES
TIAGO Y TONI, SL.
CONDICIONADA al compliment del següent:
1. Compliment prescripcions de la Resolució núm. 2018/52, de data 4 d’abril de 2018, del Conseller
executiu de Cultura i Educació, i que són les següents:
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«1 – Un arqueòleg/a, a compte del promotor, farà el control arqueològic preventiu amb la preceptiva
autorització d’acord amb l’establert al Decret 14/2011 que aprova el Reglament d’intervencions
arqueològiques.
2 – S’avisarà al Servei de Patrimoni Històric del CIM del començament de les obres per poder fer les
oportunes inspeccions. En tot cas, l’arqueòleg/a, responsable del seguiment avisarà al Servei de
patrimoni del CIM de l’inici del seu treball.
3 – En el cas que apareguessin restes arqueològiques in situ que recomanessin realitzar una
excavació arqueològica, s'adoptaran les mesures per permetre desenvolupar els treballs, a compte
del promotor, i amb l’autorització del Departament de Cultura del CIM.
4 – Les restes mobles aparegudes s’hauran de dipositar en el Museu Municipal de Ciutadella des
Bastió de Sa Font.
5 - Finalitzats els treballs el promotor lliurarà al Departament de Cultura del CIM, la memòria
elaborada i signada per l’arqueòleg/a responsable de la intervenció arqueològica.»
2. Compliment de les prescripcions generals, tècniques i addicionals fetes constar en l'informe tècnic
de l'enginyer industrial municipal emès en data 10 d’octubre de 2018, següents:
PRESCRIPCIONS GENERALS
1.En cap cas no es podrà començar l’activitat sense que s’hagi presentat la declaració responsable
d'inici i exercici d'activitat, que haurà de demanar la persona interessada un cop finalitzada l’execució
de les instal·lacions, mitjançant la corresponent sol·licitud a la qual acompanyarà els documents
següents:
·Certificat subscrit per tècnic competent, en que es certifiqui que les instal·lacions i mesures
correctores de l’activitat s’ajusten al projecte redactat pel tècnic director i a les condicions del permís
d’instal·lació i obres. (En cas que existeixin variacions entre el permís d’instal·lació i obres i el
realment executat, el tècnic director està obligat a informar que les variacions no impliquen un nou
permís d'instal·lacions i obres de l'activitat, i s'haurà de presentar una memòria del realment
executat).
2.La concessió d’aquesta llicència s’entendrà atorgada sense perjudici de tercers.
3.La concessió del permís d’instal·lació i obres no eximeix el/la titular de sol·licitar-ne i obtenir-ne en
altres administracions, d’acord amb les normatives que els siguin aplicables.
4.Si durant la direcció de la instal·lació hi hagués modificacions substancials respecte al projecte o/i
de les indicacions del permís, s’haurà de tramitar un nou permís d’instal·lació.
5.Disposarà de pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb els capitals mínims indicats en la
disposició addicional tercera de la Llei 7/2013.
6.Compliment de la Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears.
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I ADDICIONALS
1.Compliment del projecte redactat pel tècnic José Bosch Seguí signat en data 24.01.2018 i l'annex
signat en data 05.10.2018.
2.Compliment del RD. 513/2017, de data 22 de maig, pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions
de protecció contra incendis, especialment en quant al funcionament i manteniment de les
instal·lacions i equips contra incendis.
3.Compliment de les condicions de sectorització interior i d’estabilitat i resistència al foc establertes
en el DB-SI del Codi Tècnic de l’Edificació.
4.Compliment del punt 4 del DB SI del Codi Tècnic de l’Edificació, respecte a la classe dels materials
destinats a decoració i revestiments.
5.Compliment de les condicions establertes en el DB-SUA del Codi Tècnic de l’Edificació.
6.L'aforament màxim de la sala d'actes serà de 65 persones.
7.Compliment de la normativa sectorial de renous, de les ordenances municipals sobre emissió de
renous, així com del DB-HR, especialment les unitats exteriors de climatització.
8.Compliment del RD. 486/1997 de Seguretat i Salut als llocs de feina, especialment l’Annex III
respecte les condicions ambientals i de ventilació, i el punt 10 de l’annex I respecte les vies
d’evacuació i el sentit d’obertura de les portes.
9.En la instal·lació de fontaneria, s’hauran d’instal·lar equips de fontaneria de baix consum i
estalviadors d’aigua, segons el Decret 55/2006, de 23 de juny.
3. El començament de l'obra requerirà, en tot cas, comunicació al municipi amb almenys deu dies
d'antelació (article 139.5 de la LOUS).
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4. Pagament de l'import corresponent en concepte d'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
(Ordenança fiscal núm. 4 / BOIB núm. 72 de 17.05.2011).
5. Dipositar el material sobrant a un centre de tractament de residus autoritzat i complir amb
l’establert en l’estudi de gestió de residus que s’inclou al projecte de conformitat amb l’article 28 del
Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus no perillosos de Menorca (BOIB núm. 109 de data
3.8.2006).
6. La persona interessada haurà de sol·licitar davant l'Ajuntament l'oportuna llicència de primera
ocupació o utilització d'acord amb l'establert en l'article 134.1.m) de la LOUS, havent-se d'acreditar el
compliment de tots els condicionants a què s'ha subjectat la llicència. La llicència de primera
ocupació s'exigirà també per a la contractació definitiva dels serveis d'acord amb l'article 142.2 de la
LOUS.
7. Complir amb l’ordenança municipal de protecció relativa a renous i vibracions.
8. 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.
9. Complir amb el Reglament d’abastiment d’aigua potable de l’Ajuntament de Ciutadella.
Advertències:
1.- D’acord amb l’informe de l’arquitecta municipal, emès en data 7 de setembre de 2018: «Es
recorda que qualsevol actuació que tengui la consideració d’actuació general segons les
determinacions de l’article 4.1.3 del PEPCHA, comportarà l’adequació de la façana posterior que
dóna al port».
2.- La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de terceres persones.
3.- 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 88.584,71 x 3’2% …….….....….. 2.834,71€
-Taxa per llicència d’instal·lació:
·Fins 25m²........................................................................................... 100,00€
·Resta de m²: (683,55m² - 25m²) x 0,60€............................................ 395,13€
- Subtotal instal·lació........................................
495,13€
Total ….............................................. 3.329,84€
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.
4.2) INSTAL·LACIÓ I OBRES D'AMPLIACIÓ DE NAU INDUSTRIAL D'EMMAGATZEMATGE I
VENDA A L'ENGRÒS DE BEGUDES A SABATERS, carrer dels - POICI, 16 (PROMOTOR/A
GABRIEL RIUDAVETS PONS SL, TÈCNIC REDACTOR/A ENGINYER INDUSTRIAL: BERNAT
COLL MERCADAL I CONTRACTISTA CONSTRUCCIONS BEP ENRICH, SL). (EXP.
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3222/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d'Ordenament del
Municipi de dia 18-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Atès que el 21 de març de 2018 (RE 4667) Bernat Coll Mercadal, en representació de Gabriel
Riudavets Pons, S.L., va presentar una sol·licitud de permís d'instal·lació i obres per a l’ampliació
d’una nau industrial existent per a l’activitat d’emmagatzematge i venda a l’engròs de beguda,
ubicada al carrer dels Sabaters, núm. 16 del POICI de Ciutadella.
Atès que consta a l’expedient la documentació següent:
1.Projecte d’obres i activitat redactat per l’enginyer industrial Bernat Coll Benejam, visat pel COEIB
núm. 144130/0001, en data 21.03.2018, per a l’ampliació de nau industrial, i documentació per
esmena de deficiències visada pel COEIB núm. 144130/0002, en data 21.39.2018, i núm.
144130/0003, en data 27.09.2018
2.Fitxa Resum de l’activitat permanent major (model normalitzat) per a una empresa
d'emmagatzematge i distribució de begudes a l’engròs, signada digitalment en data 21.03.2018 pel
representant de Gabriel Riudavets Pons, S.L., Mª Pilar Riudavets Camps, i per Bernat Coll Mercadal,
enginyer industrial.
3.Sol·licitud de permís d’instal·lació i obres (model normalitzat), signat digitalment en data 21.03.2018
per Mª Pilar Riudavets Camps en qualitat de representant de la societat Gabriel Riudavets Pons, SL.
4.Assumpció de direcció tècnica de l’enginyer Bernat Coll Mercadal, signat digitalment en data
21.03.2018.
5.Justificant del pagament de la taxa per a llicència urbanística: 1.404,24 € (0,5% del pressupost de
l’obra sense iva 280.848,74 €)
6.Full d’Estadística d’Edificació i Habitatge
7.Pressupost signat pel contractista Construccions Bep Enrich, S.L.
8.Valoració de la gestió de residus de construcció o demolició, i contracte amb el gestor autoritzat J.
Taltavull SL. (contracte 51/18).
9.Justificant d’inscripció al REA del contractista amb el núm. 04/02/0002550.
10.Autorització de representació davant de l’administració pública a favor de l’enginyer industrial
Bernat Coll Mercadal, signada digitalment en data 21.03.2018 per M.P.R.C. en qualitat de
representant de la societat Gabriel Riudavets Pons, SL. S’adjunta la següent documentació al efecte:
◦Escriptura pública de constitució de la societat limitada «Gabriel Riudavets Pons, SL» atorgada
davant el notari Jesús Mª Ortega Fernández en data 18 de desembre de 1992, on apareixen com a
únics socis fundadors G.R.P. i M. i M.P.R.C.. Es nombra com a administrador únic a G.R.P. per un
termini de 5 anys.
◦Acta de manifestacions de identificació de titularitat real, realitzada per la notaria Teresa Castillo
Moreno, en data 5 d’octubre de 2015, on es fa constar que les dues germanes M. i Mª Pilar
Riudavets Camps són administradores mancomunades de la societat per temps indefinit.
◦Escaneig del DNI de M.P.R.C.
Atès que vist l’informe d’ús favorable, emès en data 20.04.2018 per part de l’arquitecte municipal, per
a l’activitat pretesa.
Atès que en data 14.05.2018 s’ha signat digitalment el Certificat de la Secretària municipal respecte
el tràmit d’exposició pública de l’expedient, per termini de 10 dies d’acord amb l’establert a l’article 40
de la Llei 7/2013, a la web municipal del projecte d’instal·lació i obres per a l’ampliació de nau
industrial dedicada a magatzem de distribució de begudes, ubicada al carrer Sabaters, núm. 16 del
POICI. L’expedient ha estat exposat a informació pública del 26.04.2018 al 10.05.2018, i no s’han
presentat al·legacions al respecte, segons consta al Certificat de la Secretària.
Atès que en data 09.08.2018 s’ha emès informe favorable per part de l’enginyer industrial municipal,
amb una sèrie de prescripcions generals i prescripcions tècniques i addicionals.
Atès que en data 09.10.2018 s’ha emès informe favorable per part de l’arquitecte municipal, amb
condicions.
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Atesos els fonaments jurídics obrants a l'informe signat electrònicament dia 18.10.2018, següents:
"II.- FONAMENTS JURÍDICS:
Normativa aplicable.
·Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB).
·Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes
Balears (Llei d'activitats).
·Pla Territorial Insular (PTI) aprovat definitivament el 25/04/2003 i modificat el 26/06/2006.
·Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Ciutadella de Menorca (PGOU), aprovat
definitivament el 28/05/1991 i posteriors modificacions.
·Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LPACAP).
Consideracions jurídiques.
Primera.- Subjecció a llicència urbanística i d'activitats de l'actuació projectada.
1. De conformitat amb la definició de l'article 4 de la Llei d'activitats, el permís d'instal·lació i obres de
l'activitat és el títol administratiu que permet la implantació d'una activitat o modificació inclosa en
l'article 38.1 de la pròpia llei i, si escau, les obres necessàries per implantar-la.
2. L'article 38.1 de la Llei d'activitats assenyala que necessiten permís d'instal·lació i d'obres de
l'administració competent, entre d'altres, les:
«c) Activitats majors, modificacions que estiguin incloses en el títol I de l'annex I d'aquesta llei, o
infraestructures comunes, amb obres que necessitin projecte d'acord amb l'article 2 de la Llei
38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació (LOE).»
Al cas que ens ocupa, es tracta d'una activitat permanent major amb obres consistent en l’ampliació
d’una nau, per a magatzem de distribució de begudes, ubicada al carrer Sabaters, núm. 16 del
POICI.
El projecte d’activitats inclou la parcel·la del carrer Sabaters núm. 16 del POICI, on ara hi ha la nau,
més una parcel·la confrontant, ubicada a la cantonada de carrer Impressors amb el carrer Mariners i
Pescadors, la qual no està agrupada registralment amb la del carrer Sabaters, 16 pel que són finques
independents.
3. L'article 38.2 de la Llei d'activitats disposa que la sol·licitud d'inici d'instal·lació i de les obres, si
escau, s'ha de presentar davant l'administració competent i ha d'anar acompanyada de:
a)Projecte integrat acompanyat de la fitxa resum. No obstant això, el titular pot presentar el projecte
d'activitat i el projecte d'obres com a documents específics degudament coordinats quan els tècnics
redactors dels projectes siguin diferents.
Consta presentat el projecte d’activitats i d’obres integrat.
b)La documentació ambiental requerida per la Llei 11/2006, de 14 de setembre, per a les activitats
subjectes al tràmit d'avaluació d'impacte ambiental.
No es tracta d’una activitat subjecte al tràmit d’AIA.
c)Pagament dels tributs corresponents.
S’ha justificat el pagament de la taxa municipal.
4. S'ha emès informe d'ús favorable per l’arquitecte municipal en data 20.04.2018 per a l’activitat
pretesa i s’ha sotmès l’expedient a informació pública, de dia 26.04.2018 al 10.05.2018, no havent-se
presentat cap al·legació, segons consta al Certificat de la Secretària signat electrònicament en data
14.05.2018.
5. S'ha redactat el corresponent informe tècnic municipal integrat: informe favorable de l'enginyer
industrial municipal, emès en data 09.08.2018, amb una sèrie de prescripcions generals i
prescripcions tècniques i addicionals, i informe favorable de l'arquitecte municipal, amb condicions,
emès en data 09.10.2018.
Quant al compliment de les condicions d'edificació concretades en el PGOU i el PTI em remet als
referits informes tècnics municipals.
Segona.- Òrgan competent per acordar l'atorgament de la llicència sol·licitada.
D'acord amb l'article 6 de la Llei d'activitats, els ajuntaments són els competents per tramitar els
expedients, inspeccionar i exercir la potestat sancionadora sobre les activitats subjectes a la llei
esmentada que es desenvolupin íntegrament dins els seus municipis, sempre que no siguin activitats
incloses en el punt 4 del mateix article.
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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 urbanístiques d'obres amb projecte.
Tercera.- Condicions a la llicència urbanística.
L’article 16.1 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de Serveis de les
Corporacions Locals, estableix:
«Les llicències quedaran sense efecte si s'incompleixen les condicions a què estigueren
subordinades, i hauran de ser revocades si desapareixen les circumstàncies que van motivar el seu
atorgament o sobrevingueren altres que, d'haver existit en aquell temps, haurien justificat la
denegació i podran ser-ho si s’adopten nous criteris d'apreciació.»
En el mateix sentit es regula a l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186 de 27 de desembre de 2006).
Tot i estar permès l’atorgament de llicències sotmeses a condició, existeixen certs límits:
1.- La condició no pot perseguir una finalitat que no sigui la d’obtenir el ple compliment de la legalitat
urbanística, el que significa que s’exclouen les adoptades de forma discrecional o per raons
d’oportunitat. No pot ser denegada una llicència si s’ajusta a l’ordenament urbanístic aplicable.
2.- La condició, que eventualment s’incorpori, ha d’estar fonamentada en la normativa urbanística
aplicable vigent en el moment de la seva imposició.
3.- Si la condició imposada esdevé inviable o de impossible compliment per causes alienes a la
voluntat del sol·licitant de la llicència, aquest queda exonerat del seu compliment.
Segons el projecte amb visat del COEIB núm. 144130/0002, en data 21.39.2018 l’objecte del projecte
és el següent:
«Se pretende definir las condiciones y requisitos que deben reunir el conjunto de dependencias e
instalaciones de UN ALMACÉN DE DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS, debido a la ampliación de parte
de la nave e incorporación de una parcela adjunta a la parcela ya existente, así como las medidas
correctoras a aplicar para el desarrollo de la actividad de acuerdo con las normativas vigentes».
La «parcel·la adjunta» és la ubicada al carrer Impressors, núm. 10, amb referència cadastral
3392106EE7239S0001IT, i la parcel·la on s’ubica la nau està ubicada al carrer dels Sabaters, núm.
16, amb referència cadastral 3392107EE7239S0001JT. Son dues finques independents però que
formen part del mateix projecte d’activitats.
Qui subscriu considera que en lloc d’exigir una agrupació de finques registrals, és jurídicament
suficient la realització d’una vinculació registral de les finques afectades pel projecte d’activitat,
mitjançant una nota marginal de condició urbanística, imposada a la concessió del permís
d’instal·lació d’activitat i obres, tal i com es preveu a l’article 74 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de
juliol, de normes complementàries al Reglament per a l’execució de la Llei Hipotecària sobre
inscripció al Registre de la Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística.
En el mateix sentit es pronuncia a la Resolució de la Direcció General del Col·legi de Notaris de
Catalunya, de data 22 de juliol de 2010:
«la vinculación establece una relación de dependencia entre las fincas y produce una salvaguardia
de derechos de terceros (el interés público, el ayuntamiento y los futuros adquirentes) en los términos
del artículo 17 de la Ley hipotecaria y no se podrá inscribir ni anotar otra incompatible con ellas. Por
eso, para dejarla sin efecto en el futuro, hará falta que el ente y órgano concedente de la licencia
levante esta vinculación y consienta, si es el caso, su cancelación.»
D’aquesta manera s’aconsegueix el mateix resultat: vincular els immobles afectats pel mateix
projecte d’activitat, però només fins que duri aquesta activitat.
En resum, les condicions que es proposen incorporar a l’atorgament de la present sol·licitud de
llicència urbanística, a criteri de qui subscriu, s’ajusten als límits indicats."
PROPÒS:
PRIMER: Concedir el permís d'INSTAL·LACIÓ I OBRES D'AMPLIACIÓ DE NAU INDUSTRIAL
D'EMMAGATZEMATGE I VENDA A L'ENGRÒS DE BEGUDES a SABATERS, carrer dels - POICI, 16
18
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(registre d’entrada núm. 4667 de dia 21/03/2018, visat del projecte núm. 144130/0001 I 144130/003
de dia 21/03/18 I 27/09/18).
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Clau 21, sector B-6.
Referència cadastral número 3392107EE7239S0001JT/3392106EE7239S0001IT
Ús: Magatzem.
Superfície d'ampliació: 495,70m². Superfície nau existent: 2.237,80m².
Superfície de l'activitat: 2.956,86m².
El pressupost del projecte presentat és de 280.848,80 euros.
La promotora és GABRIEL RIUDAVETS PONS, SL (Nif núm. B075*****), l'enginyer industrial és
COLL MERCADAL, BERNAT i el contractista és CONSTRUCCIONS BEP ENRICH, SL.
CONDICIONADA al compliment del següent:
1. D’acord amb l’article 17 de la Llei Hipotecària (Decret de 8 de febrer de 1946 pel que s’aprova la
nova redacció oficial de la Llei Hipotecària), i amb l’article 74 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de
juliol, de normes complementàries al Reglament per a l’execució de la Llei Hipotecària sobre
inscripció al Registre de la Propietat d’Actes de Naturalesa Urbanística, es condiciona el present
permís d’instal·lació d’activitat i obres a la vinculació registral mitjançant nota marginal, fins que duri
l’activitat d’emmagatzematge i venda a l’engròs de beguda , de les finques de següents:
·carrer dels Sabaters, núm. 16, amb referència cadastral 3392107EE7239S0001JT
·carrer Impressors, núm. 10, amb referència cadastral 3392106EE7239S0001IT
S’haurà de justificar el compliment d’aquesta condició abans de la presentació de la Declaració
responsable d’inici i exercici de l’ampliació de l’activitat.
2. Compliment de les prescripcions generals, tècniques i addicionals fetes constar en l'informe tècnic
de l'enginyer industrial municipal emès en data 09.08.2018
PRESCRIPCIONS GENERALS
1.En cap cas no es podrà començar l’activitat sense que s’hagi presentat la declaració responsable
d'inici i exercici d'activitat, que haurà de demanar la persona interessada un cop finalitzada l’execució
de les instal·lacions, mitjançant la corresponent sol·licitud a la qual acompanyarà els documents
següents:
·Certificat subscrit per tècnic competent, en que es certifiqui que les instal·lacions i mesures
correctores de l’activitat s’ajusten al projecte redactat pel tècnic director i a les condicions del permís
d’instal·lació i obres. (En cas que existeixin variacions entre el permís d’instal·lació i obres i el
realment executat, el tècnic director està obligat a informar que les variacions no impliquen un nou
permís d'instal·lacions i obres de l'activitat, i s'haurà de presentar una memòria del realment
executat).
2.La concessió d’aquesta llicència s’entendrà atorgada sense perjudici de tercers.
3.La concessió del permís d’instal·lació i obres no eximeix el/la titular de sol·licitar-ne i obtenir-ne en
altres administracions, d’acord amb les normatives que els siguin aplicables.
4.Si durant la direcció de la instal·lació hi hagués modificacions substancials respecte al projecte o/i
de les indicacions del permís, s’haurà de tramitar un nou permís d’instal·lació.
5.Disposarà de pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb els capitals mínims indicats en la
disposició addicional tercera de la Llei 7/2013.
6.Compliment de la Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears.
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I ADDICIONALS
1.Compliment del projecte redactat pel tècnic Bernat Coll Mercadal amb visat núm. 143771 de data
16.01.2018.
2.Compliment del RD. 513/2017, de data 22 de maig, pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions
de protecció contra incendis, especialment en quant al funcionament i manteniment de les
instal·lacions i equips contra incendis.
3.Compliment de les condicions de separació respecte les naus colindants, de sectorització interior i
d’estabilitat i resistència al foc establertes en l’Annex II del Reglament de Seguretat Contra Incendis
en Establiments Industrials (RD 2267/2004).
4.Compliement de les condicions de resistència i estabilitat al foc de les estanteries d'acord amb
l'establert a l'article 8.1 de l’annex II del RD 2267/2004, Reglament contra incendis en establiments
industrials.
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5.Compliment dels articles 6 i 7 del RD. 2267/2004, Reglament de seguretat contra incendis en
establiments industrials, respecte a les inspeccions obligatòries en matèria de contra incendis i la
seva periodicitat (5 anys).
6.Compliment de les condicions de sectorització interior i d’estabilitat i resistència al foc establertes
en el DB-SI del Codi Tècnic de l’Edificació.
7.Compliment de les condicions establertes en el DB-SUA del Codi Tècnic de l’Edificació.
8.Compliment del RD 1523/1999, d'1 d'octubre, pel qual es modifica el Reglament d'instal·lacions
petrolíferes.
9.Compliment del RD. 486/1997 de Seguretat i Salut als llocs de feina, especialment l’Annex III
respecte les condicions ambientals i de ventilació, i el punt 10 de l’annex I respecte les vies
d’evacuació i el sentit d’obertura de les portes.
10.En la instal·lació de fontaneria, s’hauran d’instal·lar equips de fontaneria de baix consum i
estalviadors d’aigua, segons el Decret 55/2006, de 23 de juny.
3. Compliment de les condicions establertes a l’informe de l’arquitecte municipal, emès en data
09.10.2018, i que són les següents:
·senyalitzar a la parcel·la les zones reservades al 10% d’aparcament obligatori
·no superar l’alçada de l’actual nau
4. El començament de l'obra requerirà, en tot cas, comunicació al municipi amb almenys deu dies
d'antelació (article 139.5 de la LOUS).
5. 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).
6. 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).
7. La persona interessada haurà de sol·licitar davant l'Ajuntament l'oportuna llicència de primera
ocupació o utilització d'acord amb l'establert en l'article 146.1.m) de la LUIB, havent-se d'acreditar el
compliment de tots els condicionants a què s'ha subjectat la llicència. La llicència de primera
ocupació s'exigirà també per a la contractació definitiva dels serveis.
8. Complir amb l’ordenança municipal de protecció relativa a renous i vibracions.
9. Complir amb el decret 55/2006, de 23 de juny, pel qual s’estableixen les mesures per a la
instal·lació obligatòria de comptadors individuals, lampisteria de baix consum i estalvi d’aigua.
10. Complir amb el Reglament d’abastiment d’aigua potable de l’Ajuntament de Ciutadella.
11. Declarar la modificació física de l’immoble com a resultat de l’execució de l’obra, donat que
constitueix una alteració cadastral d’obligada declaració, segons preveu el RDL 1/2004, de 5 de
març. L’omissió d’aquest deure constitueix una infracció tributària simple (art. 70 de la mateixa
norma). Per formalitzar l’esmentada declaració, en el Departament de Rendes i Exaccions de
l’Ajuntament (carrer Nou de Juliol, 1), es troben a disposició dels obligats els models i formularis
adients i l’assessorament adequat.
Advertències:
1. La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici 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).
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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 280.848,80 x 3’2% …….…....…. 8.987,16€
-Taxa per llicència d’instal·lació:
Fins 25m²........................................................................................... 100,00€
Resta de m²: (2.956,86m² - 25m²) x 0,60€.........................................1.759,12€
- Subtotal instal·lació...................................................1.859,12€
Total …............................................ 10.846,28€
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.
5. RELACIÓ DE FACTURES 37.2018 (EXP. 11052/2018).-Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat del Serveis Econòmics del Municipi de dia 24-10-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: Aprovació relació de factures núm. 37.2018.
INFORME: Vista la relació de factures núm. 37.2018 per un import brut de 346.488,87 € (import líquid
de 347.778,62 € ).
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 Serveis Econòmics del Municipi.
6. PROPOSTA APROVACIÓ ABONAR L’IMPORT DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 19 I ELS
INTERESSOS QUE CORRESPONEN A LES CERTIFICACIONS DEL NÚMERO 1 AL 17 I 19,
DEL PROJECTE D’OBRA PER A LA REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI CAN SAURA MORELL DE
CIUTADELLA DE MENORCA.(5832/18).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del
Servei Econòmic de dia 22-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Atès que l’entitat «UTE CAN SAURA MORELL» (Antonio Gomila, S.A. y Dragados, S.A.) interposà
recurs contenciós administratiu contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació de
quantitat formulada en data 15 de març de 2012 derivada de l’execució de les obres de rehabilitació
de l’Edifici Ca’n Saura Morell de Ciutadella de Menorca.
Atès que la demanda s’estructura en que la part demandada no ha procedit al pagament de la
certificació 19 d’import 68.461,54 euros de les esmentades obres i que les certificacions 1 a 17 no
foren abonades en els terminis establerts per la Llei.
Vista la sentència 352/16 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca.
Per tot l'exposat, qui subscriu,
PROPÒS:
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PRIMER: Abonar a la «UTE CAN SAURA MORELL» (Antonio Gomila, S.A. y Dragados, S.A.) la
quantitat de 68.461,54 euros en concepte de certificació d’obra núm. 19 per a la rehabilitació de
l’edifici Ca’n Saura Morell de Ciutadella de Menorca.
SEGON: Abonar a la «UTE CAN SAURA MORELL» (Antonio Gomila, S.A. y Dragados, S.A.) la
quantitat de 70.535,27 euros en concepte d’interessos de demora, que inclouen els de la demora en
el pagament de les certificacions 1 a 17 i la 19.
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.
7. PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ CERTIFICATS EMESOS PER L’OAC, PERÍODE DEL
01.09.18 AL 30.09.18. (EXP. 10824/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del
Servei Econòmic de dia 10-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vista la liquidació presentada per l'OAC en data 28.09.18, relativa als ingressos en concepte
d'emissió de certificats de resident, d'empadronament, convivència i històrics corresponents al mes
de setembre de 2018, per un import total de 1.309,83€, dels quals 5,00€ correspon a certificats
abonats mitjançant transferència bancària i 1.304,83€ corresponent a certificats abonats en efectiu en
les mateixes dependències de l'OAC.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar la referida liquidació per un import total de 1.309,83€.
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.
8. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER MINUSVALIDESA, FBY (EXP. 2844/2017). Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 04-10-2018,
que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2017/002844
T.R.S.
2042-FBY
FIAT DOBLO
EXEMPCIÓ PER MINUSVALIA
24-03-17
DEFINITIU
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del
peticionari.
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Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3,
reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa
nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris
consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats
externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o
membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits
o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan es
mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com
els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin aquesta
condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius
beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que els
afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà,
sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici
següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de meritament
del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan
competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament de
Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección y
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recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al
ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe emès
pel Cap de Rendes de data 14.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març que
aprova el TRLRHL.
3er.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús exclusiu
del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid no es
troba al seu interior conduint-lo o essent transportat..
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària del
Municipi.
9. PROPOSTA DESESTIMAR AL·LEGACIONS PRESENTADES AL PAGAMENT D’IBI PER
AFECTACIÓ DE BÉNS. (EXP. 2259/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del
Servei de Gestió Tributària de dia 31-07-2018, que literalment copiada, diu:
«Vista la instància presentada per J.A.A.P., de data 26/02/2018, sol·licitant que el deute en concepte
d’IBI de 2009 a 2013, ambdós inclosos per l’immoble del carrer Glosador Vivó, 40, es reclami a qui
era propietari en aquests exercicis.
Vist que el sol·licitant és l’actual titular de l’immoble i que, segons consta en l’informe de la recaptació
municipal, s’intentà el cobrament dels impostos pendents a l’anterior subjecte passiu, amb totes les
actuacions possibles establertes en el procediment de constrenyiment pel seu cobrament, havent-se
interromput la prescripció.
Vista la normativa d’aplicació: Art, 64.1 del RDLeg. 2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals que disposa que en els canvis de titularitat, els béns
immobles transmesos quedaran afectes al pagament de les quotes tributàries pendents, en règim de
responsabilitat subsidiària.
Ateses les raons i justificants aportats amb la instància i la normativa i criteris en vigor, cal desestimar
la sol·licitud del peticionari, ja que les quotes reclamades no han prescrit per mor de les notificacions i
requeriments efectuats a l’anterior subjecte passiu i per estar els béns transmesos afectes al
pagament de les quotes d’IBI pendents.
Conseqüentment amb les circumstàncies exposades, el funcionari qui subscriu emet la següent:
PROPOSTA TÈCNICA:
a) Denegar la petició formulada per les raons anteriorment exposades.
b) Notificar l’acord que s’adopti al Servei de Recaptació.
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No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
10. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IVTM PER SER VEHICLE HÍBRID, MYJL (EXP.
4862/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 05-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/004862
J.L.M.Y.
9351-HTC
TOYOTA AURIS
BONIFICACIÓ DEL 50% PER SER VEHICLE
HÍBRID
04-05-18
2018

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
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transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic
ubà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisit per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe emès
pel Cap de Rendes de data 11.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2018.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
11. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IVTM PER SER VEHICLE HÍBRID, JCP (EXP.
4872/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 03-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
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Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/004872
J.C.P.
9688-KFH
TOYOTA C-HR
BONIFICACIÓ DEL 50% PER SER VEHICLE
HÍBRID
07-05-18
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
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Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisit per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe emès
pel Cap de Rendes de data 11.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
12. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IVTM PER SER VEHICLE HÍBRID, BMA (EXP.
5031/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 03-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/005031
A.B.M.
1031-KGS
TOYOTA YARIS HYBRID
BONIFICACIÓ DEL 50% PER SER VEHICLE
HÍBRID
09-05-18
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im 28
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post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
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Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisit per concedir el benefici fiscal sol·licitat Ii vist l'informe emès
pel Cap de Rendes de data 11.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
13. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER MINUSVALIDESA, FSE. (EXP.
5119/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 03-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/005119
E.F.S.
0396-DHW
RENAULT KANGOO
EXEMPCIÓ PER MINUSVALIA
11-05-18
DEFINITIU
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
30

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 24.10.2018

c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe
emès pel Cap de Rendes de data 14.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
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2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
3er.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid
no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
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.
14. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IVTM PER TENIR MÉS DE 30 ANYS, BTM (EXP.
5132/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 03-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/005132
M.B.T.
B-9559-EP
CITROEN 2 CV6
BONIFICACIÓ DEL 100% PER TENIR MÉS DE
30 ANYS
11-05-18
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
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f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe
emès pel Cap de Rendes de data 14.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
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15. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER SER D’ÚS AGRÍCOLA, FLLF. (EXP.
5382/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 04-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/005382
F.L.F.
KB174470
KVERNELAND GROUP VICON
EXEMPCIÓ PER ÚS AGRÍCOLA
15-05-18
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
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2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitats i vist l'informe
emès pel Cap de Rendes de data 14.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
16. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IVTM, PER SER VEHICLE HÍBRID. ODBTA. (EXP.
5670/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 03-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:

2018/005670
T.A.O.B.
3674-KHJ
TOYOTA C-HR
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Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

BONIFICACIÓ DEL 50% PER SER VEHICLE
HÍBRID
23-05-18
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà,
sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
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a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe
emès pel Cap de Rendes de data 14.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
17. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER SER DÚS AGRÍCOLA, ALBRANXELLA Y
OTROS, SRM (EXP.5711/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de
Gestió Tributària de dia 03-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/005711
ALBRANXELLA Y OTROS, SRM
ZKDDF602WOTS50012
SAME EXPLORER 120
EXEMPCIÓ PER ÚS AGRÍCOLA
23-05-18
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
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Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
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y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe
emès pel Cap de Rendes de data 14.09.l2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
18. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER MINUSVALIDESA, RDMA. (EXP.
5739/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 03-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/005739
M.A.R.D.
IB-8393-CZ
NISSAN MICRA
EXEMPCIÓ PER MINUSVALIA
31-05-18
DEFINITIU
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
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d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe
emès pel Cap de Rendes de data 11.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
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contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
3er.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid
no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
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.
19. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER SER D’ÚS AGRÍCOLA, JCC. (EXP.
5762/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 03-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/005762
J.C.C.
IB-31433-VE
WELGER RP 200
EXEMPCIÓ PER ÚS AGRÍCOLA
24-05-18
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci -
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tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest
article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del vehicle, la
seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe
emès pel Cap de Rendes de data 14.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu,
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.
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20. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER SER D’ÚS AGRÍCOLA, LBS. (EXP.
5763/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 03-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/005763
L.B.S.
L-01197-VE
MASSEY-FERGUSON 227
EXEMPCIÓ PER ÚS AGRÍCOLA
24-05-18
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà,
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sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisit per concedir el benefici fiscal sol·licitat, el funcionari qui
subscriu, emet la següent:
PROPOSTA TÈCNICA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
21. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IVTM PER SER VEHICLE ELÈCTRIC, BBMJ.
(EXP.5800/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
de dia 03-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:

2018/005800
M.J.B.B.
9991-KGN
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Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

RENAULT KANGOO
BONIFICACIÓ DEL 75% PER SER VEHICLE
ELÈCTRIC
25-05-18
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
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a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe
emès pel Cap de Rendes de data 14.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
22. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ IVTM PER MINUSVALIDESA, JSZ. (EXP.
5892/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 04-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/005892
A.J.S.
7029-DJK
OPEL MERIVA
EXEMPCIÓ PER MINUSVALIA
29-05-18
DEFINITIU
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
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Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
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Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe
emès pel Cap de Rendes de data 14.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
3er.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid
no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat..
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.
23. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER TENIR UNA MINUSVALIDESA, JSA.
(EXP. 5893/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
de dia 05-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/005893
A.J.S.
7029-DJK
OPEL MERIVA
EXEMPCIÓ PER MINUSVALIA
29-05-18
DEFINITIU
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
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b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisit per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe emès
pel Cap de Rendes de data 11.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
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1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
3er.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid
no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
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.
24. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IVTM PER TENIR MÉS DE 30 ANYS, MLLD. (EXP.
5894/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 03-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/005894
D.M.L.
IB-53070
LAND ROVER SANTANA
BONIFICACIÓ DEL 100% PER TENIR MÉS DE
30 ANYS
29-05-18
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
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e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisit per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe emès
pel Cap de Rendes de data 11.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
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No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
25. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER MINUSVALIDESA, DG (EXP. 6014/2018).Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 03-10-2018,
que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/006014
G.D.
0676-FKG
KIA CARENS
EXEMPCIÓ PER MINUSVALIA
30-05-18
DEFINITIU
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
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g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisit per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe emès
pel Cap de Rendes de data 11.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
3er.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid
no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
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.
26. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IVTM PER TENIR MÉS DE 30 ANYS, MRM. (EXP
6093/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 03-10-2018, que literalment copiada, diu:
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«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/006093
M.M.R.
B-341800
TRIUMPH DESCAPOTABLE
BONIFICACIÓ DEL 100% PER TENIR MÉS DE
30 ANYS
31-05-18
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
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4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol·licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisit per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe emès
pel Cap de Rendes de data 11.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
27. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IVTM PER TENIR MÉS DE 30 ANYS, LLJ (EXP.
6095/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 03-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:

2018/006095
J.L.L.
IB-5613-AC
VOLKSWAGEN POLO
BONIFICACIÓ DEL 100% PER TENIR MÉS DE
30 ANYS
31-05-18
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Efectes de l’exempció:

2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
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- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisit per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe emès
pel Cap de Rendes de data 11.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
28. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER SER D’ÚS AGRÍCOLA, BINIDEUFA, SRM.
(EXP.6172/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
de dia 02-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/006172
BINIDEUFA, SRM
L-81225-VE
MASSEY FERGUSON MF 3125
EXEMPCIÓ PER ÚS AGRÍCOLA
04-06-18
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
57

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 24.10.2018

a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisit per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe emès
pel Cap de Rendes de data 11.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
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1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
29. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER MINUSVALIDESA, RGM. (EXP.
6173/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 03-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/006173
M.R.G.
0781-JWX
PEUGEOT 3008
EXEMPCIÓ PER MINUSVALIA
04-06-18
DEFINITIU
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci 59
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tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisit per concedir el benefici fiscal sol·licitat, el funcionari qui
subscriu, emet la següent:
PROPOSTA TÈCNICA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
3er.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid
no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
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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.
30. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER MINUSVALIDESA, GHG. (EXP.
6237/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 03-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/006237
G.G.H.
3037-DHV
SUZUKI JIMNY
EXEMPCIÓ PER MINUSVALIA
06-06-18
DEFINITIU
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
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g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe
emès pel Cap de Rendes de data 11.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
3er.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid
no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
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.
31. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER MINUSVALIDESA, PCJ. (EXP.
6242/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 03-10-2018, que literalment copiada, diu:
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«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/006242
J.P.L.
2406-HTX
DACIA SANDERO
EXEMPCIÓ PER MINUSVALIA
06-06-18
DEFINITIU
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
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4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisit per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe emès
pel Cap de Rendes de data 11.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
3er.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid
no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat..
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.
32. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ I DEVOLUCIÓ IVTM PER SER D’ÚS AGRÍCOLA,
CASETAS VELLAS SRM (EXP.6557/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del
Servei de Gestió Tributària de dia 04-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:

2018/006557
CASETAS VELLES.SRM
E-3652-BGV
HERCULANO HSE
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Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

EXEMPCIÓ PER ÚS AGRÍCOLA
13-06-18
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
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El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe
emès pel Cap de Rendes de data 04.10.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Denegar la devolució per tenir efectes la concessió de l’exempció, a partir de l’exercici 2019.
3er.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
33. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER TENIR UNA MINUSVALIDESA, BQC.
(EXP. 6575/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
de dia 04-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/006575
C.B.Q.
1091-HXY
PEUGEOT SPEEDFIGHT
EXEMPCIÓ PER MINUSVALIA
14-06-18
DEFINITIU
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
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Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
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y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe
emès pel Cap de Rendes de data 14.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
3er.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid
no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat..
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.
34. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER MINUSVALIDESA. CJJ. (EXP.
6678/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 04-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/006678
J.C.J.
7838-KLS
HYUNDAI I20
EXEMPCIÓ PER MINUSVALIA
15-06-18
DEFINITIU
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
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b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe
emès pel Cap de Rendes de data 17.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
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1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
3er.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid
no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat..
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.
35. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IVTM PER TENIR MÉS DE 30 ANYS, FFJ. (EXP.
6684/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 04-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/006684
J.F.F.
IB-8918-AH
SEAT PANDA
BONIFICACIÓ DEL 100% PER TENIR MÉS DE
30 ANYS
15-06-18
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
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e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe
emès pel Cap de Rendes de data 17.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
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Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
36. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER SER D’ÚS AGRÍCOLA, SON CARAVINYA
SRM. (EXP. 6738/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària de dia 04-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/006738
SON CARAVINYA, SRM
MAHX897300
JOHN DEERE 6130M
EXEMPCIÓ PER ÚS AGRÍCOLA
15-06-18
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
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h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe
emès pel Cap de Rendes de data 17.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
37. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER SER D’ÚS AGRÍCOLA DIBM, (EXP.
6741/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 04-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:

2018/006741
D.I.B.M.
JLC10282
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Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

NEW HOLLAND BOOMER
EXEMPCIÓ PER ÚS AGRÍCOLA
14-06-18
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
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a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe
emès pel Cap de Rendes de data 17.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
38. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER SER D’ÚS AGRÍCOLA, BINIMASSO, SRM
(EXP.6748/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
de dia 04-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/006748
BINIMASSO, SRM
JJLW03721
NEW HOLLAND T5
EXEMPCIÓ PER ÚS AGRÍCOLA
18-06-18
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
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Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
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y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe
emès pel Cap de Rendes de data 17.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
39. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IVTM PER TENIR MÉS DE 30 ANYS. ACE (EXP.
6822/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 04-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/006822
A.C.E.
2593-GYR
BMW R60
BONIFICACIÓ DEL 100% PER TENIR MÉS DE
30 ANYS
20-06-18
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
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c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe
emès pel Cap de Rendes de data 17.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
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contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
40. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER MINUSVALIDESA, PSJ (EXP. 6873/2018).Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 04-10-2018,
que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/006873
P.S.J.
C-2423-BVW
KYMCO MXU
EXEMPCIÓ PER MINUSVALIA
21-06-18
DEFINITIU
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
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transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe
emès pel Cap de Rendes de data 17.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
3er.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid
no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat..
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.
41. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER MINUSVALIDESA, JMRP (EXP.
7240/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 03-10-2018, que literalment copiada, diu:
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«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/007240
J.M.R.P.
B-4324-NT
DAIHATSU FEROFAZ 300LG
EXEMPCIÓ PER MINUSVALIA
04-07-18
DEFINITIU
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest
article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del vehicle, la
seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
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4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisit per concedir el benefici fiscal sol·licitat, el funcionari qui
subscriu, emet la següent:
PROPOSTA TÈCNICA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
3er.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid
no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
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.
42. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER SER D’ÚS AGRÍCOLA, FINCA SANTA
TERESA SRM (EXP.7243/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de
Gestió Tributària de dia 04-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:

2018/007243
FINCA SANTA TERESA, SRM
SAJ140045
JUSCAFRESA SAJTHH-14
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Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

EXEMPCIÓ PER ÚS AGRÍCOLA
04-07-18
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
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b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe
emès pel Cap de Rendes de data 14.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
43. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER MINUSVALIDESA, TCI. (EXP.7275/2018).Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 04-10-2018,
que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/007275
T.C.I.
5117-CTK
RENAULT KANGOO
EXEMPCIÓ PER MINUSVALIA
05-07-18
DEFINITIU
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
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Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe
emès pel Cap de Rendes de data 14.09.2018, el regidor qui subscriu
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PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
3er.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid
no es troba al
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.
44. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER MINUSVALIDESA, BPGA. (EXP.
7454/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 05-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/007454
B.P.G.A.
5668-KMG
SUZUKI SX4
EXEMPCIÓ PER MINUSVALIA
10-07-18
DEFINITIU
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris
consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o
membres amb status diplomàtic.
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d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits
o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan es
mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com
els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que transporten
amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà,
sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal es
sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de meritament del
tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan
competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient, s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament de
Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al
ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe emès
pel Cap de Rendes de data 14.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març que
aprova el TRLRHL.
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3er.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús exclusiu del
titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid no es troba
al seu interior conduint-lo o essent transportat..
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.
45. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IVTM, PER TENIR MÉS DE 30 ANYS, SCMT (EXP.
7956/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 04-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/007956
S.C.M.T.
IB-7095-AU
VOLKSWAGEN GOLF
BONIFICACIÓ DEL 100% PER TENIR MÉS DE
30 ANYS
20-07-18
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
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Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà,
sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe
emès pel Cap de Rendes de data 17.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.

89

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 24.10.2018

46. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IVTM PER TENIR MÉS DE 30 ANYS, CFB.
(EXP.7958/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
de dia 04-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/007958
C.F.B.
IB-6355-W
CITROEN 2CV
BONIFICACIÓ DEL 100% PER TENIR MÉS DE
30 ANYS
20-07-18
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà,
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sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe
emès pel Cap de Rendes de data 17.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
47. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IVTM PER TENIR MÉS DE 30 ANYS, MMJJ. (EXP.
7800/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 04-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:

2018/007800
M.M.J.J.
IB-9968-CC
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Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

HONDA VT800
BONIFICACIÓ DEL 100% PER TENIR MÉS DE
30 ANYS
17-07-18
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
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a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisist per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe
emès pel Cap de Rendes de data 14.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
48. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER ÚS AGRÍCOLA, TORRE D'EN QUART
SRM (EXP. 8077/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària de dia 04-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/008077
TORRE DEN QUART, SRM
E7000A2569 i CT80710 (2 vehicles)
HERCULANO HSE i CARRUTXO CT.
EXEMPCIÓ PER ÚS AGRÍCOLA
26-07-18
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
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Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest

article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del vehicle, la
seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
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Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe
emès pel Cap de Rendes de data 17.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
49. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IVTM PER TENIR MÉS DE 30 ANYS, JDPM. (EXP.
8802/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 04-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/008802
J.D.P.M.
IB-092057
DUCATI 200 TS
BONIFICACIÓ DEL 100% PER TENIR MÉS DE
30 ANYS
16-08-18
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
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b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe
emès pel Cap de Rendes de data 17.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
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2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
50. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM PER MINUSVALIDESA, TPA. (EXP.
8920/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 04-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassis:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/008920
T.P.A.
3085-JLX
KTM 1050
EXEMPCIÓ PER MINUSVALIA
24-08-18
DEFINITIU
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Im post de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapaci tat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
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Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que
els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal
es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de merita ment del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe
emès pel Cap de Rendes de data 17.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs
contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març
que aprova el TRLRHL.
3er.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el minusvàlid
no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat..
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.
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51. PROPOSTA APROVACIÓ DESCÀRREC 22/2018 DEL SERVEI DE RECAPTACIÓ DE
REBUTS DIVERSOS PER REFERÈNCIA A DECLARACIONS DE FALLITS. (EXP. 10565/2018).Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 08-10-2018,
que literalment copiada, diu:
«Vista la proposta de descàrrec 22/2018 de liquidacions diverses, per referència a declaració a fallits
presentades amb anterioritat per l'empresa col·laboradora RECAUDACION Y GESTION DE
TRIBUTOS LOCALES, S.L.
Vist que en la proposta del Servei de Recaptació consta que aquestes liquidacions pertanyen a
l’exercici corrent i, per tant, l’òrgan competent per aprovar el descàrrec és la Junta de Govern i vist
l'informe emès pel Cap de Rendes de data 05.10.2018 i prèvia la fiscalització econòmic financera que
correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Aprovar el següent descàrrec de rebuts per referència a declaracions de fallits, que corresponen a
l’exercici corrent:
Núm. Descàrrec
22/2018

Import
10.368,95

Exercicis
2018

Motiu
Referència a declaració de fallits

b) Notificar l’acord que s’adopti a l’empresa col·laboradora de recaptació REGESTRIL, S.L.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
52. PROPOSTA APROVACIÓ RELACIÓ D’AUTOLIQUIDACIONS DE TAXES DIVERSES
SATISFETES VIA ON-LINE. APROVACIÓ CÀRREC 156/18. (EXP. 10656/2018).-Es dóna compte
d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 08-10-2018, que literalment
copiada, diu:
«Vistes les autoliquidacions realitzades i les taxes diverses ingressades fins el moment via on-line, a
través de la web de l’ajuntament, pels contribuents que han emprat aquest sistema de pagament
telemàtic.
Vist que les quotes ingressades en els comptes municipals en el període suma el següent import,
segons el detall del llistat adjunt:
Període aproximat
Agost, setembre 2018

Import en euros
3.623,88

Càrrec comptable
156/2018

Atès que cal aprovar les liquidacions i el càrrec al Servei de Recaptació i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 08.10.201 i prèvia fiscalització econòmica per part d'intervenció, el regidor
qui subscriu
PROPOSA:
a) Aprovar les liquidacions que figuren en les relacions annexes, pels conceptes i imports detallats.
b) Aprovar el càrrec de liquidacions del llistat annex i notificar l’acord que s’adopti a l’empresa
col·laboradora de recaptació, REGESTRIL, S.L.
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No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
53. PROPOSTA APROVACIÓ ANUL·LACIONS LIQUIDACIONS. APROVACIÓ DESCÀRRECS
NÚMS. 16/2018 I 19/2018. (EXP. 10661/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat
del Servei de Gestió Tributària de dia 08-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les propostes de descàrrec 16/2018 i 19/2018 de liquidacions per diversos conceptes,
presentades per l'empresa col·laboradora RECAUDACION Y GESTION DE TRIBUTOS LOCALES,
S.L., segons el següent detall:
Núm. Descàrrec
16/2018
19/2018

Import
Exercicis
67.353,73 2018
16.187,64 2018

Estat
Voluntària
Constrenyiment

Motiu
Liquidacions incorrectes.

en base als motius que consten en els informes del Departament de Rendes que acompanyen les
liquidacions.
Vist que en la proposta del Servei de Recaptació consta que aquestes liquidacions pertanyen a
l’exercici 2018, i , per tant, la seva anul·lació i descàrrec s’ha de sotmetre a la Junta de Govern i
vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 08.10.2018 i prèvia la fiscalització econòmic finan cera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Anul·lar les liquidacions i aprovar el seu descàrrec per acord de Junta de Govern, per correspondre a liquidacions de l’ exercici corrent de 2018, segons el detall de les relacions adjuntes:
Núm. Descàrrec
16/2018
19/2018

Import
Exercicis
67.353,73 2018
16.187,64 2018

Estat
Voluntària
Constrenyiment

Motiu
Liquidacions incorrectes.

Les relacions comencen i acaben per les persones que figuren en els llistats, per ser les
LIQUIDACIONS INCORRECTES i, per tant, els rebuts incobrables tal com estan confeccionats.
b) Notificar l’acord que s’adopti a l’empresa col·laboradora de recaptació REGESTRIL, S.L.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
54. PROPOSTA APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE
MENORCA I PORT IB PER A LA CESSIÓ TEMPORAL DE LA CASA DEL CONTRAMESTRE I
MIRALL D’AIGUA (EXP. 6269/2018).-Es dóna compte d'una proposta d'alcaldia de dia 23-102018, que literalment copiada, diu:
«Ports de les Illes Balears, d’acord amb el que preveu la Llei 10/2005, de Ports de les Illes
Balears, té competència en matèria d'instal·lacions portuàries i marítimes, entre les quals s’inclou
el port de Ciutadella. Així, exerceix la gestió dels serveis portuàries així com de les activitats
complementàries o vinculades al servei, i entre les quals la de facilitar la pràctica d’activitats
culturals, docents i esportives en els ports de la seva competència.
A més, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és titular d’un immoble en el moll nord del port
de Ciutadella, afectat pel Pla especial del conjunt històric de Ciutadella, espai òptim per a la
100

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 24.10.2018

realització d’activitats culturals relacionades amb la mar i la pesca per a tots els usuaris del port i
ciutadans en general.
Atès que l'article 68de la Llei 20/2006, municipal i de règim local de les Illes Balears, preveu la
possibilitat de la signatura de convenis entre administracions per a la millora de la gestió dels
serveis i per actuacions de col·laboració administrativa, possibilitat regulada a l’article 47 i
següents de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.
Vist el Conveni de col·laboració interadministratiu que es proposa, que es considera que compleix
amb els requisits de contingut i validesa, i atès que consta l’aprovació del mateix per part de
Consell d’Administració de Ports de les Illes Balears, en sessió celebrada dia 19 d’abril de 2018.
Atès que aquest Conveni de col·laboració no implica contraprestació econòmica més enllà del
previst a la clàusula segona que estableix que l’Ajuntament assumirà les despeses per conceptes
de llum, aigua, telèfon, manteniment, neteja i impost de béns immobles, de les quals i a excepció
de l’IBI, se’n podrà fer càrrec l’entitat o tercer que utilitzi aquest espai.
I vist que aquest local i làmina d’aigua que rebrà l’Ajuntament en cessió d’ús podrà ser destinat a
la realització d’activitats de caràcter cultural i/o socials, donant continuïtat a la tasca que ve
desenvolupant l’entitat Amics de la Mar de Menorca.
Atès que a dia d’avui l’Ajuntament té subscrit un conveni amb Amics de la Mar de Menorca,
qual s’ha de renovar per haver finalitzat la seva vigència inicial i d’acord amb el que sol·licita
pròpia entitat, mitjançant instància registrada en aquest Ajuntament dia 3.10.2018, incloent
cessió d’ús del mirall d’aigua d’enfront la caseta que ara es preveu cedir a l’Ajuntament en
Conveni de col·laboració objecte del present informe.

el
la
la
el

És per tot l’anterior que qui subscriu informa favorablement per tal que l’Alcaldessa proposi a la
Junta de Govern l'adopció del següent acord:
PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre Ports de les Illes Balears i l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca per a la cessió temporal de l’ús de la casa del contramestre i mirall d’aigua,
ubicats en el moll nord del port de Ciutadella, per a activitats de caire cultural relacionades amb el
mar i la pesca per a tots els usuaris del port i ciutadans en general, tal com s’ha presentat i consta
a l'expedient.
SEGON. Notificar aquest acord a Amics de la Mar de Menorca, per al seu coneixement i als
efectes d’iniciar els tràmits per a la signatura d’un nou conveni amb l’objecte de destinar els
espais que rep en cessió d’ús l’Ajuntament a tasques de caràcter cultural que vagin en benefici
dels usuaris del port i a tots els ciutadans en general.
TERCER. Notificar el present acord a Ports de les Illes Balears per al seu coneixement i als
efectes oportuns.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta d'alcaldia.
55. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE CONTROL, VIGILÀNCIA I
DENUNCIA DE L’ESTACIONAMENT LIMITAT I CONTROLAT DE VEHICLES A LA VIA
PÚBLICA DE CIUTADELLA DE MENORCA, A L’EMPRESA CONTINENTAL PARKING SL (EXP.
3213/2018).-Es dóna compte d'una proposta d'alcaldia, en matèria de Serveis Jurídics de dia 0810-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: RATIFICAR RESOLUCIÓ NÚM. 2018/LD3002/0002179, AMB DATA 08/10/2018,
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL, VIGILÀNCIA I DENÚNCIA DE
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L'ESTACIONAMENT LIMITAT I CONTROLAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA DE CIUTADELLA
DE MENORCA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, SUBJECTE
A REGULACIÓ HARMONITZADA, OFERTA MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS
D'ADJUDICACIÓ.
TRÀMIT: REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PREVI A L'ADJUDICACIÓ
Atès que mitjançant resolució de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana,
2018/LD3002/0002179, amb data 08/10/2018, quin contingut literal és el següent:

núm.

"Atès que mitjançant resolució de l'Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana núm.
2018/LD3002/0001782 de data 03/08/2018 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 va convocar-ne la
licitació.
Alhora, va aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques que han de regir la contractació.
Atès que en data 03/08/2018 es va enviar al Diari Oficial de la Unió Europea l'anunci de la licitació
del contracte de servei de control, vigilància i denuncia de l'estacionament limitat i controlat de
vehicles a la via pública de Ciutadella de Menorca, iniciant-se el termini de 35 dies naturals per a
la presentació d'ofertes.
Atès que l'anunci de la licitació va ser publicat en el DOUE núm. DO/S S151-347103 de data
08/08/2018, i en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació, junt amb el Plec de clàusules
administratives i plec de condicions tècniques, en data 07/08/2018.
Atès que en data 08/08/2018 la Junta de govern local va acordar ratificar la resolució de l'Àrea
d'Organització i Seguretat Ciutadana núm. 2018/LD3002/0001782 de data 03/08/2018.
Atès que en data 22/08/2018 la Junta de govern local va acordar esmenar l'error detectat en la
clàusula «A. Criteris d'adjudicació» de l'apartat «1.4 Quadre de criteris d'adjudicació del
contracte» del Plec de clàusules administratives particulars, essent publicat en aquesta data en el
perfil del contractant.
Atès que en data 27.08.2018 es va publicar en el perfil del contractant el document «Resposta a
les consultes i aclariments sol·licitats per empreses interessades en concórrer en la licitació del
servei de control, vigilància i denúncia de l'estacionament limitat i controlat de vehicles a la via
pública de Ciutadella de Menorca».
Atès que en data 06/09/2018 va finalitzar el termini de presentació de proposicions i durant el qual
es van presentar les següents pliques d'acord amb el certificat de secretaria de data 11/09/2018:
1.Registre d'entrada núm. 15434 de dia 06/09/2018, presentat per part de ROYGO GESTIÓ S.L.
(B- 165*****).
2.Registre d’entrada núm. 15647 de dia 11/09/2018, presentat prèviament a les oficines de
correus el dia 06/09/2018 a les 11:00:13h per part de la UTE: Corporación Empresarial Vectalia,
S.A. - Definición Integral Transporte Urbano, S.L.U.
3.Registre d’entrada núm. 15542 de dia 07/09/2018, presentat prèviament a les oficines de
correus el dia 06/09/2018 a les 12:07h per part de CONTINENTAL PARKING S.L.
4.Registre d’entrada núm. 15637 de dia 11/09/2018, presentat prèviament a les oficines de
correus el dia 06/09/2018 a les 12:14:23h per part de DORNIER S.A.
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5.Registre d’entrada núm. 15640 de dia 11/09/2018, presentat prèviament a les oficines de
correus el dia 06/09/2018 a les 12:47:45h per part de ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.
(A-283*****).
6.Registre d’entrada núm. 15642 de dia 11/09/2018, presentat prèviament a les oficines de
correus el dia 06/09/2018 a les 12:52:01h per part de SETEX-APARKI S.A.
7.Registre d’entrada núm. 15644 de dia 11/09/2018, presentat prèviament a les oficines de
correus el dia 06/09/2018 a les 13:11:19h per part de AUSSA APARCAMIENTO URBANOS
SERVICIOS Y SISTEMAS.
8.Registre d’entrada núm. 15639 de dia 11/09/2018, presentat prèviament a les oficines de
correus el dia 06/09/2018 a les 13:12:16h per part de la UTE: Movilidad Urbana Sostenibles S.L.
(B-98014350) i CYCASA Canteras y Construcciones S.A. (A-400*****).
9.Registre d’entrada núm. 15620 de dia 11/09/2018, presentat prèviament a les oficines de
correus el dia 06/09/2018 a les 13:29:57h per part de HINOBEPA S.L.
Vist el contingut de les actes emeses en dates 14/09/2018, 20/09/2018 i 25/09/2018 per a
l'obertura del sobre A (documentació administrativa), en data 25/09/2018 i 3/10/2018 per a
l'obertura i valoració del sobre B (Pla de treball) i vist el contingut de l'acta de data 03/10/2018 per
a l'obertura del cobre C (Oferta econòmica i millores) i en la que els membres de la mesa van
acordar el següent:
«(...) En conseqüència, els membres de la mesa acorden el següent:
- Classificar en el següent ordre decreixent les proposicions presentades pels licitadors d'acord
amb la puntuació total obtinguda:
EMPRESA
1. CONTINENTAL PARKING
S.L
2. DORNIER S.A
3. UTE VECTALIA-DITU
4. EYSA
5. ROYGO GESTIÓ S.L
6. SETEX – APARKI S.A
7. AUSSA
8. UTE URBASSER-CYCASA
9. HINOBEPA S.L

PUNTUACIÓ
OFERTA
ECONÒMICA

PUNTUACIÓ
PUNTUACIÓ
PLA
MILLORES
DE TREBALL

PUNTUACIÓ
TOTAL

80

10

6

96,00

67,10
64,73
62,60
64,18
48,12
47,59
41,03
37,28

10
10
10
10
10
10
10
10

6
7
9
0
6
3
6
5

83,10
81,73
81,60
74,18
64,12
60,59
57,03
52,28

- Requerir a l'empresa CONTINENTAL PARKING S.L (B5816*****) per tal que, en un termini de 10
dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti
telemàticament la següent documentació:
Documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la seguretat social. Els certificats corresponents poden ser emesos per mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics.
Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva determinada en la clàusula 4 del
plec de clàusules administratives.
Documentació justificativa del compliment de les condicions per contractar relacionada en la
clàusula núm. 3.3.3 dels Plecs.
- Comunicar a l’empresa CONTINENTAL PARKING, SL que de no complimentar-se
adequadament aquest requeriment en el termini assenyalat a l'efecte, s'entendrà que el licitador
ha retirat la seva oferta amb els efectes assenyalats a l'article 150.2 de la LCSP.(...)».
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Vista la clàusula 3.6 del Plec de clàusules administratives particulars i l'article 150 de la Llei
9/2015, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Vist el decret d'alcaldia núm. 00161 de 2015 de delegació de competències a la Junta de govern
local, en quin acord tercer determina que: «[...] l’alcaldia es reserva l’exercici de les atribucions
delegades, sense acte exprés de revocació de les mateixes, en aquells casos que estimi urgents
per la pròpia alcaldia [...]».
Per tot això, fent ús de les facultats que m'han estat conferides, a l'emprara de la Disposició
Addicional segona i tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic,
RESOLC:
PRIMER. Classificar pel següent ordre decreixent les proposicions presentades pels licitadors, no
declarades desproporcionades o anormals, d'acord amb la puntuació total obtinguda:
EMPRESA
1. CONTINENTAL PARKING
S.L
2. DORNIER S.A
3. UTE VECTALIA-DITU
4. EYSA
5. ROYGO GESTIÓ S.L
6. SETEX – APARKI S.A
7. AUSSA
8. UTE URBASSER-CYCASA
9. HINOBEPA S.L

PUNTUACIÓ
OFERTA
ECONÒMICA

PUNTUACIÓ
PUNTUACIÓ
PLA
MILLORES
DE TREBALL

PUNTUACIÓ
TOTAL

80

10

6

96,00

67,10
64,73
62,60
64,18
48,12
47,59
41,03
37,28

10
10
10
10
10
10
10
10

6
7
9
0
6
3
6
5

83,10
81,73
81,60
74,18
64,12
60,59
57,03
52,28

SEGON. Requerir a l'empresa «CONTINENTAL PARKING, S.L.» (B58161514) per tal que en el
termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el present
requeriment, presenti telemàticament la següent documentació:
Documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la seguretat social. Els certificats corresponents poden ser emesos per mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics.
Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva determinada en la clàusula 4 del
plec de clàusules administratives, per import de 28.734,83 €.
Documentació justificativa del compliment de les condicions per contractar relacionada en la
clàusula núm. 3.3.3 dels Plecs.
TERCER. Comunicar a l'empresa «CONTINENTAL PARKING, S.L.» (B581*****) que, de no
complimentar-se adequadament aquest requeriment en el termini assenyalat a l'efecte, s'entendrà
que el licitador ha retirat la seva oferta amb els efectes assenyalats a l'article 150.2 de la LCSP.
QUART. Notificar-ho a l'empresa «CONTINENTAL PARKING, S.L.» (B581*****).
CINQUE. Remetre la present resolució a la Junta de govern local per tal de que en la pròxima
sessió que es celebri es procedeixi a la seva ratificació. ”
Examinada la documentació que obra en el present expedient i fent ús de les facultats legalment
conferides, a la Junta de Govern Local PROPÒS:
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Primer.- Ratificar en tots els seus extrems la resolució de l'àrea d'organització i seguretat
ciutadana núm. 2018/LD3002/0002179 de dia 08/10/2018.
Segon.- Publicar-ho en el Perfil del Contractant de l'òrgan de contractació.
Tercer.- Notificar-ho a CONTINENTAL PARKING, S.L i a les empreses que han resultat excloses
de la licitació.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta d'alcaldia, en matèria de Serveis Jurídics.
56. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE
TIPUS CAMIÓ TRABUC AMB DESTÍ A LA BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES DE
L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA (EXP. 1356/2018).-Es dóna compte d'una
proposta d'alcaldia, en matèria de Serveis Jurídics de dia 23-10-2018, que literalment copiada,
diu:
«ASSUMPTE: CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN VEHICLE TIPUS CAMIÓ
TRABUC AMB DESTÍ A LA BRIGADA D'OBRES DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE
MENORCA,
PER
PROCEDIMENT
OBERT,
TRAMITACIÓ
ORDINÀRIA,
OFERTA
ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA I DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ.
TRÀMIT: ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
La Junta de Govern, en sessió ordinària de data 05/09/2018, va aprovar l’expedient de
contractació i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació del contracte per al
subministrament d’un vehicle tipus camió de trabuc amb destí a la brigada municipal d’obres de
l’Ajuntament de Ciutadella, a licitar per procediment obert i tramitació ordinària, amb varis criteris
d’adjudicació.
En data 06/09/2018 es va publicar aquest acord i els plecs de clàusules administratives i
tècniques particulars en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Ciutadella, donant-ne difusió a
la Plataforma de Contractació del Sector Públic del Ministeri d’Hisenda, concedint un termini de 15
dies naturals per a la presentació de proposicions, que va finalitzar el dia 21/09/2018.
Durant el termini per a la presentació d'ofertes, i segons certificat emès per secretaria de data
24/09/2018, es van presentar les següents proposicions:
1. Registre d’entrada núm. 016737, de dia 24 de setembre, presentat prèviament a les oficines de
correus, el dia 19/09/2018, a les 12:24:44 h, per part de l’empresa MECÀNICA BALEAR, SA.
Prèvia determinació de la composició de la mesa de contractació en els Plecs aprovats, la
presidenta de la mesa va convocar els seus membres per dia 26/09/2018 per a l'obertura, en acte
intern, dels «sobres A» i, en cas de no haver-hi deficiències, en acte públic, l'obertura dels
«sobres B».
En data 26/09/2018, en el despatx d’Alcaldia i en acte intern, es va constituir la mesa de
contractació per a la valoració de la documentació presentada en el sobre A (documentació
administrativa) i, un cop revisada, els membres de la mesa van comprovar que la documentació
presentada per part de l’únic licitador MECÀNICA BALEAR, SA no era correcta i van acordar
requerir-lo a presentar, en el termini de 3 dies hàbils, diversa documentació amb la signatura
electrònica.
En data 26/09/2018 i GE/017010/2018, dins el termini concedit a l’efecte, l’entitat licitadora va
presentar la documentació requerida per esmenar les deficiències observades.
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En data 01/10/2018, en el despatx d’Alcaldia i en acte intern, es van reunir els membres de la
mesa per procedir a revisar la documentació presentada, corresponent al sobre A. Una volta
comprovada tota la documentació aportada pel licitador requerit, van acordar admetre la seva
proposta.
En data 01/10/2018, en el despatx d’Alcaldia i en acte públic, la mesa de contractació va procedir
a l'obertura del sobre B (proposició econòmica) i, una volta revisada i valorada la proposta
presentada van procedir a calcular la puntuació, atorgant a l'empresa MECÀNICA BALEAR, S.A la
puntuació següent:
Empresa
Preu
Millora termini lliurament Millora revisions
MECANICA BALEAR, SA 80 punts 10 punts
10 punts

Puntuació total
100 punts

No obstant l’anterior, els membres de la Mesa comprovaren que l’oferta econòmica i els
documents de millores estaven signats a mà en lloc d'estar signats electrònicament i un cop
consultada la clàusula 3.3.1 i la 3.5.5 del Plec de clàusules administratives particulars, acordaren
requerir a MECÀNICA BALEAR, S.A per a què en el termini de 3 dies hàbils, següents a la
publicació de l’acta en el perfil del contractant, presentàs l'oferta econòmica i els documents de
les millores signats electrònicament, sense que en cap cas es pugui alterar l'oferta econòmica i
les millores presentades.
Dins el termini concedit a l’efecte, en data 08/10/2018 i distints registres d’entrada (un per a cada
document) núm. GE/017849/2018, GE/017853/2018, GE/017855/2018 i GE/017859/2018, va
presentar la següent documentació a efectes de donar compliment al referit requeriment:
• Oferta econòmica complimentada segons el model 3.1 de l’annex III dels Plecs, signat
electrònicament i amb signatura validada del legal representant de l’empresa MECANICA
BALEAR, SA., el Sr. A.G.R. (DNI 429*****G).
• Oferta del termini d’entrega complimentada segons el model 3.2 de l’annex III dels Plecs,
signat electrònicament i amb signatura validada del legal representant de l’empresa MECANICA
BALEAR, SA., el Sr. A.G.R. (DNI 429*****G).
• Oferta de millora (revisions periòdiques) complimentada segons el model 3.3 de l’annex III
dels Plecs, signat electrònicament i amb signatura validada del legal representant de l’empresa
MECANICA BALEAR, SA., el Sr. A.G.R. (DNI 429*****G).
• Fitxa tècnica del vehicle ofert, signat electrònicament i amb signatura validada del legal
representant de l’empresa MECANICA BALEAR, SA., el Sr. A.G.R. (DNI 429*****G).
Revisada la documentació presentada es comprova que les signatures estan degudament
validades i els documents no presenten divergències i coincideixen totalment amb els aportats
prèviament dins el sobre B i signats a ma.
La Mesa ja va valorar la única oferta presentada, atorgant-li la màxima puntuació. No obstant açò,
ateses les deficiències observades i requeriment per a la seva esmena, no va fer proposta
d’adjudicació a l’òrgan de contractació.
Una volta revisada pels serveis jurídics la documentació presentada per a l’esmena de les
deficiències observades -indicades en els apartats anteriors- es considera correcta, resultant
innecessària nova convocatòria de la Mesa; atès que sent la única oferta presentada va ser
considerada per la Mesa l’oferta econòmicament més avantatjosa per a l’Ajuntament.
Mitjançant Resolució número 2222 de l'Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana, de data
11/10/2018, es va acordar requerir al licitador que ha presentat la millor oferta MECANICA
BALEAR, SA per tal que, en un termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a
aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti telemàticament la documentació necessària
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prèvia a l’adjudicació, relativa a l’acreditació del compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social, constitució de la garantia i de les condicions per a contractar.
La indicada resolució va ser ratificada per Junta de Govern, en sessió Ordinària de dia
17/10/2018.
El licitador va presentar la documentació següent:
- En data 16/10/2018 i registre d’entrada GE/018377/2018, còpia de l’escriptura de constitució de
la societat MECANICA BALEAR, SA, atorgada davant el Notari Francisco de Asís Sánchez
Ventura Ferrer de Palma de Mallorca, en data 09/06/1986, acreditativa de la seva personalitat i
objecte, segon els seus Estatuts, i en la que es nomena el Sr. V.T.S. administrador únic de la
referida entitat.
- En data 16/10/2018 i registre d’entrada GE/018379/2018, còpia de l’escriptura d’augment de
capital, ampliació de l’objecte social i nomenament de càrrecs i apoderaments de la referida
societat, atorgada davant el Notari Sr. Antonio López-Cerón i Cerón de Barcelona, en data
05/12/1994, per la qual s’atorga apoderament a tots els membres del Consell d’Administració per
a què, actuant mancomunadament dos qualsevol d’ells puguin exercitar les facultats atorgades al
Consell.
- En data 16/10/2018 i registre d’entrada GE/018380/2018, còpia de l’escriptura de poders de la
referida societat, atorgada davant el Notari Sr. Eduardo Urios Camarasa de Palma de Mallorca,
en data 09/04/1997, per la qual s’atorga poder a favor del Sr. A.G.R. per poder contractar en nom
de la societat anònima.
- En data 16/10/2018 i registre d’entrada GE/018381/2018, Informe d’auditoria dels comptes
anuals de la societat a data 31/12/2017, elaborat per auditor independent amb data 09/04/2018, i
inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona.
- En data 16/10/2018 i registre d’entrada GE/018388/2018, un certificat de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària, acreditant que l’empresa MECANICA BALEAR, SA està donada d’alta
en el cens d’Activitats Econòmiques de la AEAT, corresponent a l’exercici 2018 i comunicació de
la targeta acreditativa del nombre d’identificació fiscal (CIF).
- En data 16/10/2018 i registre d’entrada GE/018386/2018, declaració de solvència tècnica sobre
els subministraments realitzats, segons el model de l’annex VIII dels Plecs.
- En data 19/10/2018 i registre d’entrada GE/018843/2018, adjunta declaració responsable per la
que declara que els subministraments realitzats, per acreditar la solvència tècnica, es van dur a
terme d’acord amb les regles que regeixen la professió i segons estricte codi de les bones
pràctiques. Adjunta justificació de les factures de cada un dels subministraments, en les quals
figuren les dades de les empreses subministrades.
- En data 18/10/2018 i registre d’entrada GE/018664/2018, sengles certificats acreditatius d’estar
al corrent amb les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
- En data 18/10/2018 i registre d’entrada GE/018754/2018, justificant de constitució d’aval bancari
amb l’entitat Banc de Sabadell, per un import de 2.525,00 € (5% de l’oferta sense IVA), a manera
d’acreditació de la garantia definitiva determinada en l’apartat H.2 del quadre de característiques i
clàusula 4 dels Plecs.
Revisada la documentació pel TAE assessor jurídic i lletrat de l’Ajuntament, hi dóna la seva
conformitat i la considera suficient per acreditar la seva capacitat per a contractar en aquesta
licitació.
L’adjudicació haurà de recaure en el termini màxim de 5 dies hàbils comptats a partir del dia
següent al de recepció de la documentació requerida de conformitat amb l’article 150.3 de la
LCSP.
D’acord amb la clàusula 6 del plec de clàusules administratives particulars, de conformitat amb
l’article 153.3 de la LCSP, l'adjudicatari del contracte haurà de formalitzar el contracte en el termini
màxim de 15 dies hàbils, a comptar des del següent a la notificació de l'adjudicació del contracte.
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Segons estableix l’apartat Z del quadre de característiques del Plec de clàusules administratives
particulars l'adjudicatari haurà de presentar degudament complimentat i signat amb certificat
digital l'annex VII del plec, referent al compromís de confidencialitat, abans de la formalització del
contracte.
D’acord amb la clàusula 2.4 dels Plecs i els articles 151.1 i 154 de la LCSP, respectivament,
l’adjudicació i la formalització del contracte hauran de ser publicats en el perfil del contractant de
l'òrgan de contractació.
De conformitat amb el disposat en l'article 346.3 de la LCSP, s'hauran de comunicar les dades
bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic i publicar la informació prevista
a l’article 8 de la Llei de Transparència, respecte dels contractes, si bé a tenor de l’article 335.1 de
la LCSP, no serà necessària la remissió de còpia del contracte a la Sindicatura de Comptes.
Vist el decret d'alcaldia núm. 161 de 2015 de delegació de competències en favor de la Junta de
Govern.
Per tot això, examinada la documentació que obra en el present expedient, fent ús de les facultats
que m'han estat conferides a l'empara de la disposició addicional segona de la LCSP,
PROPÒS:
Primer. Adjudicar a l’empresa MECÀNICA BALEAR, S.A (CIF A072*****) el contracte de
subministrament d'un vehicle tipus camió trabuc amb destí a la brigada d'obres de l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca, d'acord amb la seva oferta presentada que consta a l'expedient, amb els
plecs de clàusules administratives particulars i plecs de prescripcions tècniques particulars que
regeixen la licitació de referència i d’acord amb la seva oferta econòmica, per import de seixantaun mil cent-cinc euros (61.105,00 €), IVA inclòs, i millores respecte el termini d’entrega del camió i
revisions periòdiques.
Segon. Requerir a MECÀNICA BALEAR, S.A per què en el termini no superior a 15 dies hàbils, a
comptar des del següent a la notificació del present acord, i en tot cas abans de la formalització
del contracte, procedeixi a la presentació del document de l’annex VII del plec de clàusules
administratives particulars complimentat i signat amb certificat digital.
Tercer. Requerir a l'adjudicatari per a subscriure, dins del termini de 15 dies hàbils següents al de
la notificació del present acord d'adjudicació, el document administratiu de formalització del
contracte.
Quart. Procedir a publicar l'adjudicació i formalització del contracte en el perfil del contractant, tot
de conformitat amb els articles 151.1 i 154 de la LCSP.
Cinquè. Comunicar l’adjudicació del contracte als Serveis Econòmics, Tresoreria i al tècnic
municipal responsable del contracte, junt amb una còpia dels plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques que regeixen el contracte.
Sisè. Comunicar al registre de contractes del sector públic les dades de l'adjudicació del present
contracte d'acord amb l'article 346.3 de la LCSP.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta d'alcaldia, en matèria de Serveis Jurídics.
57. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONSULTES PRELIMINARS DE
MERCAT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA COBERTURA DE DIVERSES ASSEGURANCES
DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA, PER LOTS: LOT 1: ASSEGURANÇA
108

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 24.10.2018

DE RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL; LOT 2: ASSEGURANÇA COL·LECTIVA
D'ACCIDENTS PER AL PERSONAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT; LOT 3: ASSEGURANÇA
PER AL PARC MÒBIL DE VEHICLES; I LOT 4: ASSEGURANÇA DANYS MATERIALS
EDIFICIS MUNICIPALS (EXP. 8877/2018).-Es dóna compte d'una proposta d'alcaldia, en matèria
de Serveis Jurídics de dia 23-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Atès que en data 22.08.2018, per aquesta alcaldia es va emetre providència d'inici, en quina part
suficient es transcriu a continuació:
“(…) Atès que en data 9.06.2019 finalitzarà la vigència del contracte d'assegurança de
responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i dels seus organismes
autònoms i ens públics adjudicat a l'empresa «MAPFRE, ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, SA (A281*****)» per acord de la Junta de govern de data 6.06.2018.
Atès que en data 30.11.2018 finalitzarà la vigència del contracte de servei d'assegurança dels
vehicles (parc mòbil) de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca adjudicat a l'empresa AXA
SEGUROS GENERALES, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS en data 22.12.2015.
Atès que aquest ajuntament no té subscrita actualment cap pòlissa d'assegurança d'accidents
col·lectius pel personal al servei de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, establerta en el vigent
conveni col·lectiu dels treballadors i pacte de funcionaris.
Atès que actualment aquest ajuntament no té subscrita cap pòlissa d'assegurança dels edificis
municipals.
Atès que esdevé necessari que aquest Ajuntament disposi d'una pòlissa d'assegurança que
garantitzi les eventuals conseqüències econòmiques que es puguin donar en relació a eventuals
incidències en les matèries assenyalades.
Per la qual cosa, esdevé necessari iniciar els tràmits necessaris per a la contractació del servei
d'assegurances de l'ajuntament de Ciutadella de Menorca, per lots.
Atesa la dificultat per aquest ajuntament de poder determinar unes condicions que siguin
ajustades a mercat i alhora garantitzin les necessitats municipals, per a la contractació del servei
de les assegurances assenyalades, pel fet que el sector de l'assegurança aplica mètodes propis
per a la determinació de les condicions com ara, càlcul d'hipòtesis actuarials, de probabilitat
teòrica de sinistralitat, tarifes pròpies, entre d'altres aspectes.
Vist l'article 115 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic que preveu la realització per
part dels òrgans de contractació de consultes preliminars de mercat als operadors econòmics que
estiguin actius en e l mateix amb la finalitat de preparar correctament la licitació i informar als
citats operadors econòmics de la licitació de dit servei i dels
requisits que s'exigiran per concórrer al procediment.
Per tot això, DISPÒS:
PRIMER. Que s'iniciïn els tràmits necessaris per a l'aprovació de l'expedient de consultes
preliminars de mercat que ha de servir per a la determinació de les condicions tècniques que
haurà de regir la corresponent licitació del servei d'assegurança de Responsabilitat civil i
patrimonial de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i dels seus organismes autònoms i ens
públics (Lot 1); D'accidents col·lectius pel personal al servei de l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca (Lot 2); Del parc mòbil de vehicles municipals (Lot 3); i D'edificis municipals (Lot 4). (…)
(...)”.
Atès que com a actes preparatoris per a la determinació de les condicions mínimes que han de
servir de base a la consulta preliminar de mercat de diverses pòlisses d'assegurances de
l'ajuntament de Ciutadella de Menorca, es va emetre pels serveis tècnics, jurídics i responsables
municipals la següent documentació i informació:
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Proposta de condicions mínimes tècniques que hauran de regir la contractació de
l'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial i assegurança d'accidents col·lectius per als
treballadors municipals en el marc de l'expedient de consultes prèvies, emès pel servei jurídic
municipal en data 22.08.2018.
Informe jurídic sobre la concreció de les condicions tècniques que han de regir les consultes
prèvies adequades per a l'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial emès per servei jurídic
municipal de l'àrea de responsabilitat patrimonial en data 6.09.2018.
Llistat actualitzat del parc mòbil de vehicles de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca que han
de ser objecte d'assegurança obligatòria, emès pel regidor delegat en data 9.10.2018.
Llistat d'edificis municipals i el seu valor, remès via correu electrònic per l'enginyer industrial
municipal.
Atès que en data 23.10.2018 pel servei jurídic municipal s'ha emès proposta de condicions
tècniques mínimes respecte de cada tipus d'assegurança que han de servir de base als operadors
econòmics per a que puguin fer suggeriments, propostes i quantificació econòmica a les mateixes
a fi i efecte de poder preparar correctament la licitació per a la contractació de les diverses
assegurances.
Vist l'informe jurídic emès en data 23.10.2018 pel servei jurídic municipal favorable a l'obertura
d'un període de consultes preliminars del mercat dirigida a la determinació de les condicions en
què s'haurà de regir la licitació per a la contractació de les pòlisses d'assegurances assenyalades,
en quina part suficient es transcriu a continuació:
«(...) FONAMENTS DE DRET
Primer. D'acord amb l'article 115 de la Llei 9/2015, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (en endavant «LCSP»), els òrgans de contractació podran realitzar estudis de mercat i
dirigir consultes als operadors econòmics que estiguin actius en el mateix amb la finalitat de
preparar correctament la licitació i informar en els citats operadors econòmics referent als seus
plans i dels requisits que s'exigeixen per a concórrer al procediment.
Abans d'iniciar-se la consulta, l'òrgan de contractació publicarà en el perfil de contractant ubicat a
la Plataforma de contractació del sector públic, l'objecte de la mateixa, quan s'iniciarà aquesta i
les denominacions dels tercers que vagin a participar en la consulta, a l'efecte que puguin tenir
accés i possibilitat de fer aportacions tots els possibles interessats.
De les consultes realitzades no podrà resultar un objecte contractual tan concret i delimitat que
únicament s'ajusti a les característiques tècniques d'un dels consultats. El resultat dels estudis i
consultes ha de concretar-se, si s'escau, en la introducció de característiques genèriques,
exigències generals o fórmules abstractes que assegurin una millor satisfacció dels interessos
públics, sense que en cap cas, puguin les consultes realitzades comportar avantatges respecte de
l'adjudicació del contracte per a les empreses participants en aquelles.
Segon.- L'article 115.3 de la LCSP determina que quan l'òrgan de contractació hagi realitzat les
consultes a què es refereix el present article, haurà de fer constar en un informe les actuacions
realitzades.
En l'informe es relacionaran les entitats consultades, les qüestions que se'ls han formulat i les
respostes a les mateixes. Aquest informe estarà motivat, formarà part de l'expedient de
contractació, i estarà subjecte a les mateixes obligacions de publicitat que els plecs de condicions,
publicant-se en tot cas al perfil del contractant de l'òrgan de contractació.
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En cap cas durant el procés de consultes a què es refereix el present article, l'òrgan de
contractació podrà revelar als participants en el mateix les solucions proposades pels altres
participants, sent les mateixes només conegudes íntegrament per aquell.
Amb caràcter general, l'òrgan de contractació en elaborar els plecs haurà de tenir en compte els
resultats de les consultes realitzades; de no ser així haurà de deixar constància dels motius en
l'informe a què es refereix el paràgraf anterior.
La participació en la consulta no impedeix la posterior intervenció en el procediment de
contractació que, si s'escau es tramiti.
Tercer.- En l'assumpte que ens ocupa per aquest Ajuntament es proposa la necessitat de
contractar diverses assegurances que fan necessària la realització de consultes preliminars de
mercat, amb caràcter previ a la corresponent licitació, als operadors econòmics del mercat que es
dediquen en aquest sector per fet que el sector de l'assegurança aplica mètodes propis per a la
determinació de les condicions econòmiques, garanties i cobertures mínimes habituals, etc..., en
les que s'ha de basar un contracte d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial, d'accidents
col·lectius, assegurança obligatòria de vehicles i de danys materials al patrimoni municipal com
ara, càlcul d'hipòtesis actuarials, de probabilitat teòrica de sinistralitat, tarifes pròpies, entre
d'altres aspectes, que fan molt difícil per aquesta administració pública poder determinar una
prima, franquícia i altres condicions que siguin ajustades a mercat i alhora garanteixin les
necessitats municipals.
Quart.- L'òrgan competent per a l'aprovació de l'expedient de consultes prèvies és la Junta de
Govern local com a òrgan de contractació, d'acord amb el decret d'alcaldia 00161 de 2015. (...)».
Atès que l'obertura d'un període de consultes preliminars de mercat servirà per a poder obtenir
suggeriments, valors econòmics i propostes dels diversos operadors econòmics del sector de
l'assegurança privada sobre les condicions tècniques actuals de mercat, les quals permetran a
l'òrgan de contractació concretar i determinar les condicions en les quals s'haurà de basar la nova
licitació dels contractes de les pòlisses de diverses assegurances municipals (assegurança de
responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i dels seus organismes
autònoms i ens públics, assegurança d'accidents col·lectius, assegurança parc mòbil vehicles i
assegurança danys material patrimoni) per tal de que siguin ajustats a mercat.
Vist l'article 115 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Examinada
la documentació i informe que obra en el present expedient, fent ús de les facultats legalment
conferides, a la Junta de govern local PROPÒS:
PRIMER. Aprovar l'expedient de consultes preliminars de mercat als operadors econòmics que
estiguin actius en el mateix amb la finalitat de preparar correctament la licitació dels contractes
d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i dels
seus organismes autònoms i ens públics, d'accidents col·lectius dels empleats públics municipals,
del parc mòbil de vehicles municipal i de danys materials al patrimoni municipal, i informar als
operadors econòmics sobre els requisits que s'exigiran per concórrer en el procediment.
Significant-lis que la consulta preliminar de mercat es portarà a terme de la següent manera:
- Objecte de la consulta: Determinar les característiques tècniques i condicions econòmiques per
a la contractació, per lots, del servei d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i dels seus organismes autònoms i ens públics,
l'assegurança d'accidents col·lectius dels empleats públics municipals, l'assegurança del parc
mòbil de vehicles municipal i l'assegurança de danys materials al patrimoni municipal.
- Termini del període de consultes: vuit (8) dies naturals, següents a la publicació de l'anunci de
l'expedient de consultes prèvies en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació.
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- Condicions tècniques sobre les quals es basa la consulta: Les condicions relacionades en
l'annex I serviran de base per a què les empreses puguin proposar la quantificació de la prima de
cada tipus d'assegurança, suggeriments a les franquícies previstes, proposar cobertures o
garanties mínimes o addicionals o alternatives a les previstes i proposar altres aspectes o
condicions a les establertes en dit annex I que es considerin adequades i convenients a les
necessitats municipals.
- Forma de presentació de les propostes a la consulta dels operadors econòmics: Carpeta
ciutadana
de
l'Ajuntament
de
Ciutadella
de
Menorca.
(URL:
https://www.carpetaciutadana.org/web/portal.aspx?Con=Conexion003)
SEGON. Convidar a les següents empreses del sector de l'assegurança a participar en aquesta
consulta preliminar de mercat :
- AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (A-609*****)
- ZURICH INSURANCE, PLC (W00*****H)
- MAPFRE, ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA (A281*****)
- ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA (A280*****)
- CASER MEDITERRANEO SEGUROS GENERALES SA (A587*****)
- SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (A280*****)
TERCER. Convidar a totes aquelles empreses del sector de l'assegurança que puguin estar
interessades a participar en aquest expedient de consultes preliminars de mercat.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta d'alcaldia, en matèria de Serveis Jurídics.
58. PROPOSTA DE DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
PRESENTADA PEL SR. R.M. CONTRA L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA,
(EXP. 11186/2016).-Es dóna compte d'una proposta d'alcaldia, en matèria de Serveis Jurídics de
dia 17-10-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
PRESENTADA PEL SR. R.M. CONTRA L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA,
RELATIVA A L'EXPEDIENT 11186/2016.
1r. Amb data 28/02/2017, mitjançant la Resolució de l'Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana
núm. 011186 es va admetre a tràmit la reclamació, per la presumpta responsabilitat patrimonial,
del Sr. R.M. (NIE X01*****Q), en relació als danys personals soferts el passat dia 03/09/2016,
arran d'una caiguda en la via pública, a causa del presumpte mal estat de la passarel·la de llenya
ubicada davant l’hotel Cala Galdana, a la urbanització Serpentona d’aquest municipi.
La resolució va ser notificada també a la companyia asseguradora de l’Ajuntament, Mapfre
Seguro de Empresas, Compañía de seguros y reaseguros, S.A., donant-los trasllat de l’expedient.
2n. La reclamació inicial va ser presentada davant l’Ajuntament de Ferreries, en 14/12/2016 i RE
núm. 2672, pensant que la zona on presumptament va caure pertany al dit municipi.
Mitjançant ofici del Batle de Ferreries, de data 15/12/2016 i RS núm. 1954, es va trametre la
reclamació i documentació adjunta íntegra a l’Ajuntament de Ciutadella, municipi al qual pertany la
urbanització de Serpentona.
3r. Mitjançant escrit de reclamació inicial, presentat en data 14/12/2016 i RE núm. 2672 de
l’Ajuntament de Ferreries, la part reclamant va adjuntar la documentació següent:
- Reportatge fotogràfic de l’estat de la passarel·la de llenya on presumptament va caure.
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- Informe mèdic de diagnòstic per imatge RX del Dr. B.O. de Madrid (on resideix habitualment el
reclamant), de data 20/09/2016, i radiografies del genoll afectat.
- Informe mèdic de diagnòstic per imatge RM del Dr. P.M. de Madrid, de data 20/09/2016, i
imatges de la ressonància magnètica del genoll afectat.
- Informe mèdic del fisioterapeuta Dr. F.M. de Madrid, de data 04/09/2016.
- Informe mèdic del Dr. J.S., traumatòleg a Hospitales Nisa de Madrid, de data setembre de 2016.
- Informe mèdic d’especialista (amb signatura il·legible) de Hospitales Nisa de Madrid, de data
03/10/2016.
- Informe mèdic del Dr. J.M.V. de Barcelona, de data 22/10/1985, sobre lesió anterior del genoll
afectat.
- Informe mèdic del Dr. J.M.V. de Barcelona, de data any 2003, sobre lesió anterior del genoll
afectat.
- Relació de despeses de fisioteràpia, mesos de setembre a desembre de 2016, per import total
de 1,500,00 €, sense justificar.
4t. Mitjançant escrit telemàtic de data 28/03/2017 i GE/005083/2017, l’advocat Sr. J.J.J.G., del
bufet Agora Lex, de Palma de Mallorca, va comunicar que les notificacions de l’expedient s’havien
de fer dirigides a ell, com a representant del Sr. M..
5è. Mitjançant ofici d’instrucció, de data 23/05/2017 i RS 8762, es va requerir al Sr. M. que
acreditàs la representació de l’advocat.
6è. Durant la instrucció del procediment es van sol·licitar i emetre els informes següents:
- Informe de l'oficial de la Policia Local, amb CP núm. M030018, de data 08/06/2017, segons el
qual no els consta la seva intervenció i manifesta que, segons conveni, el manteniment de la
passarel·la no correspon a l’Ajuntament.
- Informe de l'enginyer tècnic d'obra pública, cap de la Brigada d'obres, amb data 26/04/2018,
mitjançant el qual va manifestar, contràriament a l’informe de Policia, que el manteniment de la
passarel·la corresponia a l’Ajuntament de Ciutadella. No obstant, diu, no es va poder comprovar
l’estat dels taulons atès que en la data d’emissió d’informe la passarel·la havia estat substituïda
per un nou paviment de formigó en aquell tram.
7è. Amb data 27/04/2018, per acord de l’instructor del procediment, es va concedir tràmit
d'audiència als interessats.
8è. Dins el termini concedit a l’efecte, mitjançant escrit de data 21/05/2018 i GE/008542/2018, el
Sr. Roberto Magagna va presentar noves al·legacions i documents. En el mateix escrit fa proposta
d’acord d’indemnització per import de 53.155 €.
La documentació aportada és la següent:
- Factura de la clínica ICATME SERVICIOS MÉDICOS, SL, per visita del Dr. I.G. (sense
especificar especialitat), per import de 175,00 €.
- Factures núm. 184/16 (de data 30/12/2016), núm. 026/17 (data 30/03/2017), núm. 067/17 (data
04/04/2017), núm. 068/17 (data 05/05/2017), núm. 069/17 (data 02/06/2017), núm. 121/17 (data
04/07/2017), núm. 123/17 (data 01/08/2017), núm. 182/17 (data 30/12/2017) i núm. 029/18 (data
30/03/2018) per diverses sessions de fisioteràpia (un total de 120) al centre de Fisioteràpia del Sr.
J.L.I., per un import total de 5.400,00 €.
- Informe justificatiu del fisioterapeuta Sr. José L.I.R. de les sessions de fisioteràpia, de data
14/05/2018.
- Informe mèdic del Dr. I.G.M. (traumatòleg) de l’hospital Universitari Dexeus, de Barcelona, de
data 24/04/2017, sobre la situació del Sr. M..
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9è. Posteriorment, en data 23/05/2018 i GE/008698/2018, va presentar escrit rectificant errada en
les dades personals de qui al·lega.
10è. En data 10/08/2018 l'instructor del procediment va emetre proposta de resolució per
desestimar la reclamació assenyalada.
11è. En data 22/08/2018 i registre d’entrada núm. 341, l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca
trasllada al Consell Consultiu de les Illes Balears la proposta de resolució i la còpia íntegra de
l’expedient 11186/2016, relativa a la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pel Sr.
M.R., per tal que emetin dictamen preceptiu corresponent.
12è. En data 15/10/2018, mitjançant registre d’entrada núm. 18300, el Consell Consultiu de les
Illes Balears remet a l’Ajuntament de Ciutadella el Dictamen 96/2018, relatiu a la reclamació per
responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. R.M..
Normativa aplicable
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis
causats a les persones en accidents de circulació.
- Reial Decret Legislatiu 8/2004, de 29 d'octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre
responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor.
- Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears.
Consideracions jurídiques
1a. Marc procedimental. Competència per resoldre
Per assegurar l’efectivitat del principi de responsabilitat patrimonial de l’Administració, que ve
consagrat a l’article 106.2 de la Constitució espanyola (CE), l’ordenament jurídic estableix una
acció de responsabilitat regulada en els articles 32 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic (en endavant LRJSP).
Disposa l'article 32 de la LRJSP que els particulars tindran dret a ser indemnitzats per les
administracions públiques corresponents, de tota lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i
drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis
públics llevat dels casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de
suportar d'acord amb la Llei. En tot cas, el dany al·legat haurà de ser efectiu, avaluable
econòmicament i individualitzat amb relació a una persona o grup de persones.
El procediment per a tramitar les reclamacions dels interessats en matèria de responsabilitat
patrimonial de l'Administració pública està regulat a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (en endavant LPACAP).
L'article 67 de la LPACAP, estableix que el dret a reclamar prescriu a l'any de produït el fet o l'acte
que motivi la indemnització o es manifesti el seu efecte lesiu i que les reclamacions es dirigiran a
l'òrgan competent i s’hauran d'ajustar al previst a l'article 66 de la LPACAP, referent al contingut
mínim de les sol·licituds d'iniciació que es formulin, amb les particularitats de l'apartat 2 d'aquest
article 67.
La competència per iniciar i resoldre el procediment està atribuïda a l’Alcaldia, en virtut de l'article
92 de la LPACAP, en relació amb l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local. No obstant açò, l’Alcaldia, mitjançant la Resolució núm. 161, amb data
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12/08/2015, va delegar l’exercici de la competència a la Junta de Govern per autoritzar, disposar i
reconèixer obligacions superiors a l'import de 4.000,00 €.
2a. Els requisits de l’exigència de la responsabilitat patrimonial de l’Administració
Partint de l’anterior marc normatiu, ha estat la jurisprudència que, de manera constant, ha
concretat i establert les condicions que s'han de donar perquè sigui exigible la responsabilitat
patrimonial a l‘Administració Pública. De les innumerables sentències que addueixen aquests
requisits, serveix la sentència de la Secció 4a. de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Suprem, de 22 de juny de 2012, que estableix com a requisits per atribuir responsabilitat
patrimonial per danys a una Administració pública, els següents:
1) L’efectiva realitat del dany o perjudici, no potencial, avaluable econòmicament i individualitzat
en relació amb una persona o amb un grup de persones.
2) Que el dany o lesió patrimonial soferta pel reclamant sigui conseqüència del funcionament
normal o anormal (és indiferent la qualificació) dels serveis públics, amb una relació directa,
immediata i exclusiva de causa efecte, sense la intervenció d’elements estranys que puguin influir,
alterant el nexe causal.
3) Absència de força major.
4) Que el reclamant no tengui el deure jurídic de suportar el dany cabalment causat per la seva
pròpia conducta.
A aquests quatre requisits, s’ha d’afegir un cinquè que consisteix en el termini de prescripció
previst per a aquest tipus de reclamacions, que és d’un any.
La manca de qualsevol d’aquests elements serà motiu suficient per desestimar la reclamació de
responsabilitat patrimonial.
3a. Concurrència dels requisits esmentats en el cas plantejat
La part interessada, durant la narració dels fets va manifestar que el passat dia 03/09/2016,
damunt les 18:00 hores, anava caminant en companyia de la seva família des de la platja de Cala
Galdana cap a l'estacionament ubicat davant de l'Hotel Cala Galdana. En travessar pel petit pont
de llenya existent va caure a l'alçada de l'Hotel, quan va trepitjar uns taulons de llenya que
estaven desenroscats i sense cap tipus de subjecció al terra. Arran de la caiguda manifesta haver
sofert una lesió en el genoll dret, provocant-li una disminució de la mobilitat i rang articular, amb
dolor a la palpació, necessitant tractament de rehabilitació. Anteriorment, l’any 1985 ja havia sofert
una lesió en el mateix genoll, la qual s’ha vist agreujada amb l’accident patit, segons argumenta.
A l'efecte d’establir si va existir una responsabilitat que li fos imputable a aquesta administració,
sobre els fets que li van causar els danys reclamats, s'ha d’analitzar si en aquest supòsit hi van
concórrer els requisits exigits per a l’existència d’aquesta responsabilitat, ja que per açò és
necessari que es doni una relació de causalitat directa, immediata i exclusiva entre els danys i el
funcionament d’aquesta administració:
1) Lesió patrimonial: L’efectiva realitat del dany o perjudici, no potencial, avaluable
econòmicament i individualitzat en relació amb una persona o amb un grup de persones, tal com
estableix l’article 32 de la Llei 40/2015.
Així idò, són tres les característiques que han de concórrer en la lesió:
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a) Que el dany sigui efectiu: Perquè la pretensió indemnitzadora sigui viable és necessari que el
dany causat sigui real (no hipotètic) i efectiu, no sent indemnitzables els danys merament
eventuals o les expectatives.
Pel que fa a la càrrega de la prova del dany, aquesta correspon a qui l’afirma, és a dir, a qui
reclama la indemnització, i així resulta de diverses sentències, que com exemple es poden citar
les de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, de 27/11/1985, 09/06/1986,
22/09/1986, 29/01/1990, 13/01/1998, i 21/09/1998, a les quals ens remet la Sentència del Tribunal
Superior de Justícia del País Basc, amb data 30 de maig del 2003 (JUR 2003\183021).
Per acreditar els fets, únicament va aportar unes fotografies de la zona on va caure, que no tenen
virtualitat per acreditar la relació de causalitat única, estricta o rellevant, o més eficient, en relació
amb els danys causats. En les fotografies no s'observa un mal estat general de la passarel·la (a
excepció de taulons concrets), ni de cap obstacle insalvable que hagués pogut provocar una
caiguda, si es transita amb la deguda diligència per la via pública.
El reclamant va fer esment a què l'acompanyava la seva família. No obstant açò, no va aportar
cap declaració escrita ni signada, així com tampoc va aportar les dades necessàries perquè
poguessin ser citats com testimonis per declarar sobre els fets ocorreguts. Tampoc no va aportar
cap testimoni, ni va citar cap persona concreta, que fos testimoni directe dels fets i no tingués
relació familiar.
La Policia Local no va intervenir en l'accident. Tampoc va intervenir el Servei d'Ambulàncies, per
assistir-lo en el lloc del l'accident. Entre la documentació aportada tampoc consta l'informe de
primera assistència en el Servei d'Urgències que pugui relacionar l'accident patit amb les lesions
sofertes i que confirmi el dia i l'hora de la primera atenció rebuda.
Sí que consten radiografies d’unes setmanes posteriors a la caiguda en una clínica de Madrid (lloc
de residència del reclamant).
L’informe de servei de l’enginyer tècnic municipal d’obra pública, manifesta que no es va poder
comprovar cap dels desperfectes dels taulons de fusta degut a què la passarel·la ja no existeix en
aquell tram, perquè ha estat substituïda per un nou paviment de formigó estampat.
El primer requisit, l’efectiva realitat del dany o perjudici causat, és un element que, per tant, s’ha
de posar en qüestió. De fet, més que el dany en sí, és la realitat de l’accident la que no ha estat
acreditada per la part reclamant, tot i que li correspon la càrrega de la dita prova. L’únic element
que en tenim és la seva declaració, però no, en canvi, un argument extern que justifiqui com es
van produir les lesions. Tampoc cap informe mèdic determina que la lesió sigui conseqüència
directa de la caiguda i no derivada d’un agreujament de la lesió anterior que el mateix reclamant
manifesta que tenia.
En una situació semblant, el Consell Consultiu de les Illes Balears, en el Dictamen 67/2001, de 6
de setembre, va dir el següent:
«Entram, doncs, en el trencadís món de les presumpcions i, sense dubtar del mal estat del
paviment (avalat per les fotografies tretes per la Policia), ni del seriós accident patit per la Sra. C.,
aquest Consell Consultiu no pot més que presumir i suposar, no podent de cap manera defugir
que la càrrega de la prova correspon a la part interessada, no a l’Administració, i ja s’ha vist que
ningú no va presenciar l’accident i pel que respecta al lloc del mateix accident tan sols tenim la
conjectura recolzada en la paraula de la perjudicada, trencant-se així el fet probatori i, en
conseqüència, l’acreditació del necessari nexe causal, en particular tenint en compte que la
primera reacció es va produir un mes i mig després dels fets, quan el fill de la lesionada, el
24.08.1998, es va trobar al carrer amb dos membres de la Policia Local.»
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En aquest sentit hi ha multitud de sentències sobre la càrrega de la prova del dany sofert. Valguin
com exemples:
La sentència 94/2014, de 7 de febrer de 2014 (Rec. 679/2011) del Tribunal Superior de Justícia
del País Basc, Sala Contenciosa-administrativa, Secció 3ª, quan diu en el seu fonament de dret
tercer:
«TERCERO.- Que la primera cuestión que se plantea en las apelaciones se refiere a que la
sentencia apelada ha incurrido en error en la valoración de la prueba al no haberse acreditado la
relación de causalidad entre el siniestro y las obras que se realizaban en la calle pues, por un
lado, los informes médicos constatan las lesiones sufridas por la actora pero no cómo ni dónde se
produjeron, por otro, el informe policial sólo constata que la calle a la que se refiere la interesada
había obras, debiendo concluirse que no hay prueba directa de lo sucedido.
Pues bien, siendo un dato jurídicamente incuestionado que la exigencia de relación de causalidad
es imprescindible para declarar la responsabilidad patrimonial de una Administración pública, tal
relación de causalidad exige, como elemento esencial determinar el lugar concreto en el que,
dada la naturaleza de este caso, se ha producido la caída, cara a analizar la actuación de la
Administración demandada.
Tanto la sentencia apelada como la propia interesada parten del dato de que no existe prueba
directa de los hechos.
Los elementos probatorios tenidos en cuenta por la sentencia apelada son dos: a) los informes
médicos y b) el informe de la Policía Municipal.
En cuanto a los informes médicos, constatan que la interesada ha sufrido unas lesiones derivadas
de una caída pero no dónde se ha producido dicha caída.
Respecto al informe de la Policía Municipal, constata la situación en la que se encontraba el lugar
en el que la apelada dice haber sufrido la caída sin poder constatar la existencia del siniestro.
Con todo ello, la Sala ha de concluir que no se ha probado el lugar concreto en el que se ha
producido la caída, con lo que no puede afirmarse la existencia de relación de causalidad entre el
ervicio público y la caída, lo que ha de conllevar que la presente apleación sea estimada por la
Sala.»
La sentència 865/2016, de 23 de novembre de 2016 (Rec. 243/2016) del Tribunal Superior de
Justícia del Principat d’Astúries, Sala Contenciosa-administrativa, Secció 1ª, quan diu en el seu
fonament de dret segon:
«.../... Y seguidamente es preciso tener en cuenta que en el caso de autos no se ha practicado
prueba alguna que permita afirmar, sin ningún género de dudas, que la recurrente sufrió la caída
en el lugar, fecha y circunstancias que afirma, elemento determinante y esencial para poder
plantearse la existencia de responsabilidad patrimonial, a estos efectos, en la sentencia recurrida
se señala que "no resultan acreditadas las circunstancias en las que se produce la caída de la
actora y ello a pesar de que se alega que iba en compañía de su consuegra. Por lo que, cuando
menos, existe un testigo directo de los hechos, y causa extrañeza que no haya prestado
declaración, ni en vía administrativa, ni se haya propuesto su declaración en el acto del juicio",
omisión probatoria que afecta directamente a la carga que sobre quien demanda recae, como es
acreditar que efectivamente la caída de la actora se produjo en el lugar y fecha que indica.
Además, en la sentencia recurrida se valoran las diversas pruebas practicadas en relación con el
conjunto de alegaciones hechas por la actora, citándose también las resoluciones judiciales
relacionadas con diversos detalles de la cuestión objeto de controversia, así en lo concerniente al
pretendido desnivel de las chapas puestas en la zona de obras, por considerar ese aspecto, entre
otros, uno de los relevantes en el conjunto de lo actuado, toda vez que, en último término, la
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actora sufrió una caída al tropezar con las chapas puestas en las obras, según refiere. En suma,
cabe afirmar que no se cuestiona la caída, pero sin duda ha de convenirse con la sentencia de
instancia que no se ha probado por quien pretende la indemnización por responsabilidad
patrimonial, como ya señalamos, que la caída se haya producido, precisa y exactamente, en el
lugar en que se dice sucedió, sin que incluso pueda servir a tal fin la fotografía obrante al folio 281
del expediente administrativo, a la que se hace referencia en diversas ocasiones, toda vez que
esa foto ni acredita la fecha y en la misma la apelante camina sola y no en compañía de su
consuegra. Por tanto, de acuerdo con los razonamientos expuestos procede desestimar el
recurso.»
b) Que el dany sigui econòmicament avaluable: Segons l’article 32.2 de la LRJSP, el dany ha de
ser avaluable econòmicament. També la jurisprudència, aplicant els principis generals sobre la
càrrega de la prova, sosté que és necessari que qui reclama provi complidament la realitat dels
danys i la seva quantia. La Sentència del Tribunal Suprem, de 19 d’octubre de 1990, recorda la
constant jurisprudència d’aquesta sala al respecte.
Tractant-se de danys personals s’ha d’aplicar per a la quantificació el barem publicat en la
legislació sobre responsabilitat civil i d’assegurança. L'article 34 de la LRJSP indica que la quantia
es valorarà en referència al dia en què la lesió efectivament es va produir.
Per valorar els danys i les lesions corporals, s’estarà al barem de la Llei 35/2015, de 22 de
setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones
en accidents de circulació, en relació amb el Text Refós de la Llei sobre responsabilitat civil i
assegurança en la circulació de vehicles de motor, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2004, de
29 d'octubre.
La quantificació econòmica final de la reclamació d'indemnització per danys i perjudicis efectuada
pel reclamant és per un import de 53.155,00 €, la qual es desglossa de la forma següent:
1. Factura de la clínica ICATME SERVICIOS MÉDICOS, SL, per visita del Dr. I.G. (sense
especificar especialitat), per import de 175,00 € i de data 04/04/2017.
A la factura s’acompanya informe del Dr. I.G.M. (traumatòleg), de l’hospital Universitari Dexeus, de
Barcelona, de data 24/04/2017, sobre la situació del Sr. M.. Conclou l’informe que atesa la
patologia del Sr. M. podria ser candidat a osteotomia normocorrectora (refusat pel pacient) i
recomana realitzar tractament pal·liatiu amb fisioteràpia i tractament d’infiltracions intraarticular de
visco-suplementació y/o PRP.
2. Factura de l’AVE a Barcelona, des de Madrid, per import de 180,00 €. No aporta factura ni
justifica el motiu del desplaçament a Barcelona.
3. Factures núm. 184/16 (de data 30/12/2016), núm. 026/17 (data 30/03/2017), núm. 067/17 (data
04/04/2017), núm. 068/17 (data 05/05/2017), núm. 069/17 (data 02/06/2017), núm. 121/17 (data
04/07/2017), núm. 123/17 (data 01/08/2017), núm. 182/17 (data 30/12/2017) i núm. 029/18 (data
30/03/2018) per diverses sessions de fisioteràpia (un total de 120) al centre de Fisioteràpia del Sr.
J.L.I., per un import total de 5.400,00 €.
Per justificar les sessions de fisioteràpia, adjunta també un informe justificatiu del fisioterapeuta
Sr. J.L.I.R., de data 14/05/2018.
Les factures aportades són des del mes de desembre de 2016 fins el mes de març de 2018. El
referit informe no determina però la consolidació de les lesions ni concreta tampoc seqüeles
funcionals.
Tampoc refereix l’informe que les sessions de fisioteràpia tenguin relació directa amb el suposat
accident patit i no a causa d’un agreujament de la lesió anterior indicada pel propi reclamant.
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4. Quantifica un total de 32.400,00 € per 10 anys de tractament regular de fisioteràpia, a raó de
3.240,00 €/any, sense base en cap informe mèdic.
5. Quantifica 15.000,00 € per una futura operació d’implantació de pròtesi de genoll, sense
justificar tampoc.
D’acord amb la documentació aportada no poden ser tingudes en compte les indemnitzacions per
seqüeles, atès que no consten en cap informe mèdic.
Segons l’article 37.1 de la Llei 35/2015, la determinació i mesurament de les seqüeles i de les
lesions temporals ha de realitzar-se mitjançant informe mèdic ajustat a les regles d'aquest
sistema.
La part reclamant no aporta cap informe mèdic de valoració de les seqüeles i lesions temporals
ajustat a les citades regles. Per tant, no poden ser tingudes en compte i han de ser restades del
total de la reclamació.
Segons el ja manifestat en la consideració anterior, sobre que el dany ha de ser efectiu, cal
recordar que el dany causat ha de ser real (no hipotètic) i efectiu. No són indemnitzables els
danys futurs o merament eventuals o les expectatives.
En aquest sentit s’ha pronunciat de forma reiterada la jurisprudència. Valguin com exemple les
sentències següents:
Sentència 492/2016, de 3 d’octubre de 2016 (Rec. 279/2015), de l’Audiència Nacional, Sala
Contenciosa-administrativa, Secció 8ª, que en el seu fonament de dret quart diu:
«CUARTO: No cabe acoger la pretensión de que se incremente en 14.252 € la indemnización ya
reconocida por el Ministerio de Fomento, para cubrir futuras adaptaciones de vehículo. Tal
pretensión carece de justificación y responde a unos cálculos que de forma aleatoria realiza la
parte actora, partiendo de premisas que carecen de respaldo probatorio y de una seria y fundada
previsibilidad.
En este sentido, la Sala 3ª, del Tribunal Supremo tiene dicho, entre otras en sentencias de
22/12/2008 y de 23/03/11, que en la responsabilidad patrimonial no se "puede pretender una
indemnización por daños futuros".
.../...»
Efectivament, diu la Sentència, de 23 de març de 2011 (Rec. 3038/2009) del Tribunal Suprem,
Sala Contenciosa-administrativa, Secció 4ª:
«La parte actora hace referencia en su demanda a unos "hipotéticos y futuros daños que pudieran
producirse en la actividad de la misma". Pues bien, esos daños, no son, todavía, como es obvio,
daños efectivos y ciertos, que es necesario que se acrediten, para que pueda haber
responsabilidad patrimonial. En este sentido, la Sala 3ª, del Tribunal Supremo tiene dicho, por
ejemplo en sentencia de la Sec. 5ª S22/12/2008, rec 7763/2004. Pte: C.R.E., que en la
responsabilidad patrimonial no se "puede pretender una indemnización por daños futuros". «
En resum, no queda justificada cap de quantitats econòmiques reclamades:
No justifica que les sessions rebudes de fisioteràpia, per import total de 5.400,00 € i la visita al Dr.
I.G. (sense especificar especialitat), per import de 175,00 €, siguin a conseqüència directa de la
lesió soferta amb la caiguda al·legada i no justificada.
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No aporta factura ni justifica la despesa de l’AVE a Barcelona, des de Madrid, per import de
180,00 €.
No justifica els 32.400,00 € per 10 anys de tractament regular de fisioteràpia, ni tampoc els
15.000,00 € per una futura operació d’implantació de pròtesi de genoll, a més de ser unes
despeses presumptes i futures.
c) Que el dany sigui individualitzat amb relació a una persona o amb un grup de persones:
S’exigeix la individualització del dany, ja que si el fonament darrer de la responsabilitat patrimonial
és el principi d’igualtat entre les càrregues públiques, és evident que únicament seran
indemnitzats els danys que afectin individualment a una persona o a un grup de persones, i no els
que afectin amb caràcter general a tots els administrats.
En aquest cas la persona afectada és el Sr. R.M..
2) Termini de prescripció: L'article 67.1 de la Llei 39/2015 disposa que el dret a reclamar prescriu
a l'any d'haver-se produït el fet o l'acte que motivi la indemnització, o de manifestar-se el seu
efecte lesiu. En cas de danys físics o psíquics a les persones, el termini es començarà a computar
des de la curació o des de la determinació de l'abast de les seqüeles.
L’abast de les seqüeles no ha estat determinat mèdicament. No obstant açò, en aquest cas, el
reclamant va indicar que els fets que li van originar els danys van ocórrer dia 03/09/2016. La data
de presentació de l’escrit que va iniciar aquest procediment és de dia 14/12/2016, per tant dins el
termini adequat a Llei.
3) Antijuridicitat: Perquè la lesió patrimonial sigui indemnitzable és necessari que sigui antijurídica.
Antijuridicitat que no ve determinada pel fet que la conducta que l’hagi produïda sigui antijurídica
en sí, sinó perquè el subjecte que la pateix no té el deure jurídic de suportar-la.
En aquest cas, l'antijuridicitat vindria donada, en cas d'acceptar la tesi de la part reclamant, per la
manca de diligència i cura en el manteniment de la via pública, de la qual derivaria la lesió soferta
i que no tindria deure de suportar, sempre que hagués mantingut la deguda diligència al transitar
per la via pública.
No obstant açò, de les fotografies aportades no s’observa tampoc un mal estat general que
impossibiliti o dificulti el trànsit de persones sobre la passarel·la, observant la deguda diligència.
No s’observa cap obstacle insalvable que hagués pogut provocar una caiguda, si es transita amb
la deguda diligència per la via pública.
La persona reclamant no va acreditar la relació directa entre la lesió soferta i el funcionament de
l'Administració. No va aportar testimonis que poguessin acreditar que van observar el nivell de
diligència exigible al vianant mentre circulava per la via pública, les circumstàncies dels fets, i que
la culpa exclusiva de la seva caiguda va ser el mal estat de la passarel·la no tenint el deure jurídic
de suportar el resultat lesiu. Per tant, no es pot atribuir el resultat lesiu a aquest ajuntament, per
no quedar acreditada una situació antijurídica creada per l'Ajuntament.
En aquest sentit es manifesta la Sentència núm. 1148/2013, de 5 de novembre de 2013 (Rec.
364/2012) del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa,
Secció 4a., disposa:
«Y considera en consecuencia que no cabe deducir la responsabilidad patrimonial del Ajuntament
de Tortosa pues si bien compete de acuerdo con la ley a la administración municipal el cuidado y
atención del estado de sus aceras y calzadas, lo cierto es que la socialización de riesgos no
permite extender la responsabilidad objetiva de la administración a un evento como el que nos
ocupa en el que el estado del lugar en el que cayó la recurrente no constituye un elemento de
riesgo que no resulte fácilmente superable o que exija un nivel de atención en los términos ya
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expuestos. En las fotografías se revela el estado de conservación de la acera y que ésta es
suficientemente ancha lo que permite que con un nivel de atención medio se pueda evitar el
tropiezo en la baldosa en cuestión y deambular sin ningún problema. Por otra parte la visibilidad
permitía primero observar y luego salvar el posible obstáculo que se fuera percibiendo al caminar.
Finalmente cabe señalar que, valorando cuanto antecede conforme a las reglas de la sana crítica
al igual que lo ha hecho la juez a quo, se llega a la conclusión de que la parte actora como le
correspondería no ha acreditado suficientemente con la documental y testifical aportada, ni el
nexo causal ni la antijuricidad del daño, que son requisitos exigibles para que pudiera prosperar
su pretensión.»
4) Actuació de l’administració i relació de causalitat: Imputabilitat a una Administració pública:
Perquè pugui prosperar l’acció de responsabilitat és necessari que la lesió patrimonial sigui
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics en una relació directa,
immediata i exclusiva de causa efecte, sense la intervenció d’elements estranys que puguin influir,
alterant el nexe causal.
Perquè una entitat pública véngui obligada a indemnitzar cal que li sigui imputable el dany causat.
És necessari que el fet o l'acte que hagi causat la lesió estigui emmarcat dins de la gestió pública,
donant-se un dels criteris d’imputació, que són:
a) S'exigeix que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal del servei públic.
b) La creació del risc per l’Administració. Aquest criteri suposa l’exclusió dels casos de força
major. Açò és, aquell supòsit que, segons definició del Tribunal Suprem no sigui previsible, o que
previst, resulti inevitable (Sentència del Tribunal Suprem, de 19 d’abril de 1997).
En aquest cas concret s’ha de fer l’observació que la passarel·la, segons diu l’informe del tècnic
municipal, fou construïda l’any 2003 per la Demarcació de Costes en Illes Balears, depenent del
Ministeri de Medi Ambient. No obstant la promoció era del Ministeri, per acord de 20/05/2003 la
conservació i manteniment de les obres anava a càrrec dels respectius ajuntament de Ciutadella i
Ferreries (en els trams respectius que discorren per cada un dels municipis). Actualment, la
passarel·la ja no existeix, i fou substituïda per paviment de formigó estampat, gràcies a les obres
realitzades pels Amics del Riu de Cala Galdana, amb el corresponent permís de l’Ajuntament.
Determinat que el manteniment corresponia a l’Ajuntament de Ciutadella, en el tram on
suposadament va caure la persona afectada, val dir que són nombroses les declaracions
jurisdiccionals que insisteixen en què és funció inequívoca dels ajuntaments conservar i mantenir
les voravies amb un estat que en permeti el trànsit de vianants, finalitat a la qual hi estan
destinades, en condicions de seguretat. Extrapolable també a la passarel·la en qüestió. Com a
resultat igualment indiscutible és la competència dels municipis de pavimentar les vies públiques
urbanes, la qual cosa, n'inclou, necessàriament, el seu manteniment, segons allò que preveuen
els articles 25.2 d, i 26.1 a, de la Llei 7/1985.
Per altra banda però, està clar que no es pot exigir als ajuntaments una extrema conservació
d'aquestes, duita a l'extrem d'excloure als usuaris la necessària atenció i adequació en les seves
obligacions. I més, si perceben de forma clara l'existència de desperfectes.
En aquest sentit hi ha una diversitat de sentències, i a manera d'exemple es poden citar les
següents:
Sentència 762/2012, de 12 de setembre de 2012 (Rec. 800/2010) del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 2a., que diu:
«Y, finalmente las declaraciones prestadas en sede administrativa por los testigos presenciales
donde se alude a la existencia de una baldosa un poquito levantada, o dos o tres baldosas sueltas
desprendiéndose de la valoración conjunta de toda la prueba citada como acertadas las
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conclusiones que alcanza el juez de la instancia, conclusiones que esta Sala comparte
plenamente, al considerar que la existencia de tales desperfectos es un riesgo socialmente
admitido, habida cuenta de la levedad de los mismos y ello implica la ruptura del nexo causal
necesario para imputar a la administración la responsabilidad patrimonial que se pretende por lo
que se debe concluir, sin más, con la íntegra desestimación de la demanda confirmando la
resolución impugnada desestimando el recurso de apelación formulado confirmando,
íntegramente, la Sentencia apelada.»
En termes semblants es pronuncia la Sentència 92/2014, de 6 de maig de 2014 (Rec. 79/2014)
del Tribunal Superior de Justícia d'Extremadura, Sala Contenciosa Administrativa:
«En consecuencia, el referido obstáculo no se considera relevante para entender existente la
requerida relación de causalidad pues no se consideran idóneas las pequeñas deficiencias
existentes en una acera para provocar la caída que se produjo, atendiendo a factores de
adecuación para la producción del resultado lesivo que tuvo lugar, la mínima diligencia y atención
que es exigible para deambular por la vía pública a todos los peatones y al estándar de eficacia
que es exigible a los servicios municipales de ejecución y conservación, pues, en otro caso, se
llegaría a la exigencia de un estándar de eficacia que excedería de los que comúnmente se
reputan obligatorios en la actualidad y convertiríamos a las Administraciones Públicas en
aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad
desfavorable o dañosa para los administrados con independencia del actuar administrativo,
transformando el sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas en un sistema
providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico, como ha dicho el Tribunal
Supremo en las sentencias de fechas 5 de Junio de 1998 (Aranzadi 1998/5169) y 13 de
Septiembre de 2002 ( 2002/8649).
En términos similares, se pronuncia la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 17 de Mayo de
2001 (El Derecho 2001/32887 ) en el caso de un tropiezo con una bola ubicada en la acera para
impedir el estacionamiento de vehículos que era visible y de regular tamaño. La sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 29 de Julio de 2002 (referencia Aranzadi 2002/253996
), en un supuesto de loseta de dos centímetros de grosor levantada por las raíces de un árbol. La
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 11 de Enero de 2003 (Aranzadi
2003/127683), que contempla el supuesto de falta de una loseta en una vía pública céntrica y
principal de la ciudad, señalando la Sala que la causa de la caída es la desatención y descuido de
la demandante cuando caminaba por aquel lugar en que faltaba la loseta. Esta Sala de Justicia
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha ofrecido idéntica solución para supuestos
similares. Sirvan como ejemplo, el caso de una baldosa suelta en el cementerio municipal de
Cáceres (recurso contencioso-administrativo número 715/2000), el mantenimiento de un poste
metálico para colocar un cartel informativo o publicidad que era un elemento visible tanto en su
altura como en su base y estaba situada al lado de una zona donde cambia la línea de baldosas
de la acera (recurso número 13/2001), agujeros y baldosas rotas de escasa entidad en la acera
de la C/ Gil Cordero de Cáceres (recurso número 283/2001), grietas en el asfalto de una calle
urbana (recurso número 1200/2001), baldosa levantada (recurso número 1538/2001), rebaje en el
asfalto junto a un imbornal (recurso número 1556/2001), hueco entre baldosas (recurso número
355/2002), rebaje de una alcantarilla en un paso de peatones número (recurso número
1181/2002), falta de baldosas en una rampa en Badajoz (recurso número 346/2003) o baldosa
rota y levantada en la avenida de la Hispanidad de Cáceres (recurso de apelación número
70/2009), aplicando ahora la misma doctrina por su evidente similitud, lo que nos conduce a la
desestimación del presente recurso de apelación.»
També és expressiva la Sentència 551/2009, de 23 juliol de 2009 (Rec. 96/2009) del Tribunal
Superior de Justícia de Les Illes Balears, Sala Contenciosa-administrativa, que diu:
«El Ayuntamiento se encuentra obligado a mantener las vías públicas abiertas a la circulación
peatonal y viaria.
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Además, esas vías públicas deben encontrarse en condiciones tales de mantenimiento para su fin
específico que la seguridad de quienes las utilizan se halle normalmente garantizada -artículo
25.2.d. de la Ley 7/85 -.
De ese modo, los obstáculos a la normal circulación, sea peatonal o de vehículos, precisan la
adopción de medidas de señalización adecuadas o la adopción de medidas pertinentes de
prevención.
Con todo, el peatón también tiene un deber de diligencia, siendo ésta la que, en expresión del
Código Civil, corresponde al buen padre de familia. Ese deber de diligencia, que se desprende de
lo previsto en el artículo 1902 del Código Civil y que bien cabría especificar mediante ordenanza
municipal, al fin, comporta que el peatón tiene que ser consciente de sus actos, esto es, que el
peatón, desde luego, tiene que ser prudente y, por tanto, que el peatón tiene que mirar por donde
camina y qué es lo que pisa.
Por consiguiente, en todos los casos de accidentes por mal estado de la vía pública no basta con
la constatación del desperfecto sino que debe también ponderarse en qué medida ha cooperado
en el daño -o ha sido decisiva- la actuación negligente de la víctima.»
Consegüentment, per tot l'exposat, es considera que no es donen els elements necessaris per
imputar responsabilitats a l’Ajuntament de Ciutadella.
4a. Informes preceptius
Durant la tramitació del procediment es van sol·licitar i emetre els corresponents informes de
servei el funcionament dels quals va ocasionar la presumpta lesió indemnitzable, segons estableix
l'article 81.1 de la Llei 39/2015.
L’article 18.12 a, de la Llei 5/2010, de 16 de juny, que regula el Consell Consultiu de les Illes
Balears, disposa que el Consell Consultiu serà consultat preceptivament en el cas de
procediments tramitats per les Administracions públiques de les Illes Balears en els quals la Llei
exigeixi preceptivament el dictamen de l’òrgan consultiu, referits, entre altres, a la matèria sobre
reclamacions d’indemnització per danys i perjudicis formulades davant l’Administració de la
Comunitat Autònoma, els Consells Insulars i les corporacions locals, sempre que la quantitat
reclamada sigui superior a 30.000,00 €.
També l’article 81.2 de la mateixa LPACAP, estableix com preceptiu l’informe del corresponent
òrgan consultiu de la Comunitat Autònoma.
La quantitat econòmica reclamada supera la quantitat de 30.000,00 € i, per tant, és preceptiu la
petició d'aquest dictamen.
A aquests efectes, diu l’article 81.3, l'òrgan instructor, en el termini de deu dies a comptar de la
finalització del tràmit d'audiència, ha de remetre a l'òrgan competent per sol·licitar el dictamen una
proposta de resolució, que s'ajustarà al que preveu l'article 91, o, si escau, la proposta d'acord pel
qual es podria acabar convencionalment el procediment.
5a. Procediment
Duita a terme la instrucció del procediment, i en virtut de l’article 91 de la LPACAP, sobre la
terminació de l'expedient en matèria de responsabilitat patrimonial.
Conclusió
Per tot l’exposat, i d’acord amb el Dictamen 96/2018 del Consell Consultiu de les Illes Balears i
amb l’article 4.3 de la Llei 5/2010, de 16 de juny,
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RESOLC:
Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. R.M. (NIE
X019*****Q), contra l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, en relació amb els danys personals
soferts el passat dia 03/09/2016, arran d’una presumpta caiguda en la via pública, a causa del
presumpte mal estat de la passarel·la de llenya ubicada davant l’hotel Cala Galdana, a la
urbanització Serpentona d’aquest municipi, pels motius fonamentats en les consideracions
jurídiques, atès que no han quedat provats ni el fet denunciat ni les circumstàncies dels fets i la
seva antijuridicitat, ni que els danys hagin estat a conseqüència del funcionament dels serveis
públics de l’Ajuntament, amb una relació directa, immediata i exclusiva de causa efecte, sense la
intervenció d’elements estranys que haguessin pogut influir, alterant el nexe causal, així com
tampoc la quantia de la indemnització reclamada.
Segon. Notificar la present resolució a les persones interessades, juntament amb una còpia del
Dictamen 96/2018 del Consell Consultiu de les Illes Balears.
Tercer. Trametre còpia de l'acord adoptat al Consell Consultiu de les Illes Balears, en el termini de
15 dies següents a la seva adopció.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta d'alcaldia, en matèria de Serveis Jurídics.
59. PROPOSTA ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT D’UN
ETILÒMETRE EVIDENCIAL PORTÀTIL PER POLICIA LOCAL.(EXP. 7830/2018).-Es dóna
compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Seguretat Ciutadana de dia 19-10-2018, que
literalment copiada, diu:
«Assumpte: Contracte Menor Adquissició Etilòmetre Evidencial per a la Policia Local.
Atès que s’han sol·licitat ofertes a les següents empreses: COMERCIAL MEDICA REMEX SL.,
GRUPO TECNOLOGIA DEL TRAFICO (Gtt), TELERED i QUIRUMED SLU..
Atès que únicament s’ha presentat la següent oferta:
1.- COMERCIAL MEDICA REMEX SL (B072*****) , per un import total de 6.836,50 € (5.650 + 21%
d’IVA).
Atès que, d'acord amb l'informe tècnic municipal, la proposta presentada per, COMERCIAL MEDICA
REMEX SL per un import de 6.836,50 €, resulta ser la proposta més avantatjosa, pels següents
motius:
- Ser l’única i la millor oferta econòmica
Atès l’apartat 3 de l’article 138 del TRLCSP, que assenyala que els contractes menors es podran
adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació
professional necessària per realitzar la prestació, complint amb les normes fixades en l’article 111 de
la mateixa llei; considerant-se contractes menors aquells amb import inferior a 50.000 euros, IVA
exclòs, quan es tracti de contractes d'obres i amb import inferior a 18.000 euros, IVA exclòs, en la
resta de contractes.
Atès que, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia núm. 161 de 2015, les competències resolutives en
matèria de contractacions i concessions d'import superior a 4.000 euros estan delegades a la Junta
de Govern.
Per tot l’exposat, qui subscriu, vist l'informe favorable a l'autorització de la despesa emès pels Serveis
econòmics.
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PROPOSA:
Primer. Adjudicar el contracte menor de subministrament a l'empresa , segons l’oferta presentada i
que consta a l’expedient; sense possibilitat de pròrroga ni de revisió de preus.
Segon. El pagament s'efectuarà en el COMERCIAL MEDICA REMEX SL (B072*****) , per un import
total de 6.836,50 € IVA (21%) inclòs termini que legalment resulti aplicable prèvia presentació de la
corresponent factura en el Registre de factures de l'Ajuntament, d'acord amb l'assenyalat a la Llei
25/2013, de 27 de desembre, de factura electrònica i creació del Registre comptable de factures en el
sector públic.
Tercer. Notificar l'acord als interessats, als efectes que corresponguin i amb indicació dels recursos
pertinents.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Seguretat Ciutadana.
60. PROPOSTA LIQUIDACIÓ ANUALITAT 2017 DEL CONVENI ENTRE EL CIM I
L’AJUNTAMENT PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI INSULAR DE SEGURETAT I SALUT
LABORAL DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL (EXP. 382/2018).-Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 23-10-2018, que literalment copiada, diu:
«En data 02/01/2018 i registre d’entrada núm. 000017 el/la Sr/Sra. CONSELL INSULAR DE
MENORCA, ha presentat una instància mitjançant la qual sol·licita l'abonament del càrrec per al
pagament de l'anualitat 2017 cen Conveni entre el CIM i els Ajuntaments de l'Illa de Menorca
Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans, amb data 19/03/2018, que copiat
literalment diu:
"Mitjançant registre d’entrada núm. 17/2018, de 2 de gener, el Consell Insular de Menorca presenta
càrrec a l’Ajuntament de Ciutadella per al pagament de la liquidació de l’anualitat 2017 del Conveni
entre el CIM i els Ajuntaments de l’illa per a la prestació del Servei Insular de Seguretat i Salut
Laboral de l’Administració Local de l’illa de Menorca, per un import de 22.211,09 €.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Ciutadella, en sessió extraordinària de dia 21/12/2010, va acordar
l’aprovació del Conveni entre el CIM i els Ajuntaments de l’illa per a la prestació del Servei Insular de
Seguretat i Salut Laboral de l’Administració Local de l’illa de Menorca, i que dit Conveni té prorrogada
la seva vigència fins a 31/12/2018.
Atesa la liquidació presentada pel Consell Insular de Menorca, en la que es relacionen les
aportacions al SISSL que efectua cada administració, amb determinació del percentatge de
participació del CIM i de cada un dels municipis en la despesa d’acord amb l’annex 2 del Conveni i
les dades que consten a l’addenda de pròrroga per al finançament del servei.
Vist que l’Ajuntament de Ciutadella té un percentatge de participació del 12,86% de les despeses del
SISSL.
Per tot l’exposat, i sens perjudici de l’informe corresponent per part de l’òrgan d’intervenció, qui
subscriu informa favorablement l’abonament de la liquidació de l’anualitat 2017 del Conveni entre el
CIM i l’Ajuntament de Ciutadella per a la prestació del Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral, per
un import de 22.211,09 €.
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
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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 22/10/2018.
PROPOSA:
Abonar la liquidació de l’anualitat 2017 del Conveni entre el CIM i l’Ajuntament de Ciutadella per a la
prestació del Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral, per un import de 22.211,09 €.
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.
61. PROPOSTA ABONAMENT SERVEIS REFORÇ POLICIES MUNICIPALS DE
L’AJUNTAMENT DES MIGJORN DURANT LES FESTES DE SANT JOAN 2017 (EXP.
8235/2017).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de
dia 18-10-2018, que literalment copiada, diu:
«En data 14/08/2017 i registre d’entrada núm. 013360 el/la Sr/Sra. AJUNTAMENT DES MIGJORN
GRAN, ha presentat una instància mitjançant la qual sol·licita l'abonament dels serveis de reforç
policial realitzat durant les festes de Sant Joan 2017.
Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans, amb data 19/06/2018, que copiat
literalment diu:
"Mitjançant ofici de l’Ajuntament d’Es Migjorn Gran registrat d’entrada en aquest Ajuntament el
14/08/2017 amb el núm. 13360 s’adjunta certificat de la Secretària municipal de les despeses
derivades de la prestació de serveis per part de policies locals a Ciutadella durant les festes de Sant
Joan de 2017, per un import que en total ascendeix a 1978 € d’acord amb el Conveni signat entre els
dos Ajuntaments.
Atès l’informe de l’Oficial M030007 del gabinet administratiu i de suport de la policia local en què es
comunica que totes les dades i quantitats que obren a l’expedient són correctes.
Atès el Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament d’Es Migjorn Gran i l’Ajuntament de Ciutadella
pel reforç de les plantilles policials per circumstàncies especials o per causes extraordinàries.
Per tot l’exposat,
Qui subscriu informa que no veu inconvenient, previ informe favorable de l’òrgan interventor, que la
Junta de Govern adopti un acord amb el següent contingut:
PRIMER.- Acordar abonar a l’Ajuntament d’Es Migjorn Gran l’import de les despeses suportades pels
reforços per serveis prestats a les festes de Sant Joan 2017 en el marc del Conveni de Col·laboració
entre l’Ajuntament d’Es Migjorn Grani l’Ajuntament de Ciutadella i que -en global- ascendeix a 1.978€.
De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra consideració
millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no obstant, amb el seu
superior criteri, resoldrà, prèvia la incorporació a l'expedient dels informes addicionals d'altres
departaments municipals que, si així es considera, es puguin sol·licitar."
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 15/10/2018.
PROPOSA:
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Abonar a l'ajuntament d'Es Migjorn Gran, l'import de les despeses suportades pels reforços per
serveis prestats a les festes de Sant Joan 2017 en el marc del Conveni de Col·laboració entre
l'ajuntament d'Es Migjorn Gran i l'ajuntament de Ciutadella, i que -en global- ascendeix a 1.978 €.
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.
62. PROPOSTA D’ABONAMENT ENDARRERIMENTS TRIENNIS NO ABONATS A BMM (EXP,
1505/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de
dia 22-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 18/10/2018, que copiat
literalment diu:
"Atès que mitjançant reunió de la Junta de Govern de 26/09/2018, punt 21è, es va acordar el
reconeixement del dia 04/07/2010 com a data d’antiguitat a efectes de triennis del treballador B.M.M.,
amb efectes econòmics a partir del 01/03/2018.
Atès que dels càlculs efectuats, segons costa en la documentació de l’expedient 001505/2018, es
desprèn que dels dos triennis que corresponia abonar d’endarreriments en les mensualitats de març
a agost de 2018, segons la data d’antiguitat reconeguda, només se’n va preveure un.
Atès l’article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques sobre rectificació d’errors materials, de fet, o aritmètics existents en els
seus actes.
Per tot l’exposat, procedeix que el regidor delegat de personal, previ informe 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 a B.M.M. 129,50 € en concepte dels endarreriments corresponents al trienni no
abonat els mesos de març a agost segons l’acord de Junta de Govern de 26/09/2018, punt 21.
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 18/10/2018.
PROPOSA:
Abonar a B.M.M. 129,50 € en concepte dels endarreriments corresponents al trienni no abonat els
mesos de març a agost segons l’acord de Junta de Govern de 26/09/2018, punt 21.
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.
63. PROPOSTA ABONAMENT INDEMNITZACIÓ SUBSTITUTÒRIA DE VESTUARI PER
REALITZAR SERVEIS DE SEGONA ACTIVITAT DE PAISÀ AL FUNCIONARI DE LA POLICIA
LOCAL RSC (EXP. 8251/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de
Recursos Humans de dia 22-10-2018, que literalment copiada, diu:
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«En data 27/07/2018 i registre d’entrada núm. 012924 el/la Sr/Sra. R.S.C., ha presentat una instància
mitjançant la qual sol·licita l'abonament de les despeses de vestuari per a l'any 2018.
Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 10/08/2018, que copiat
literalment diu:
"Mitjançant sol·licitud de 27/07/2018, registrada d’entrada amb el núm. 12924, el funcionari de la
Policia Local de Ciutadella Sr. R.S.C. sol·licita l’abonament de quantitat substitutòria del vestuari de
l’any 2018.
Exposa en la seva instància que està autoritzat a treballar sense l’uniforme reglamentari, pel que
sol·licita que li sigui abonada la quantitat estipulada per despeses de vestuari corresponents a l’any
2018.
Atès l’informe del Cap de la Policia Local de 08/08/2018, que exposa:
«Atès que l’agent de la policia local Sr. R.S.C., carnet professional número M030033, en situació de
segona activitat amb destí, sol·licita per instancia amb registre d’entrada GE/012924/2018 de data
27/07/2018 indemnització per no portar vestuari de policia local i fer el seu servei de paisà.
Atès la LLEI 4/2013, DE 17 DE JULIOL, DE COORDINACIÓ DE LES POLICIES LOCALS DE LES
ILLES BALEARS, text consolidat a 24 de desembre de 2017, que diu:
«Article 48 Drets individuals
1. En la seva condició de funcionaris, els membres dels cossos de policia local i els policies en els
ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local tenen els drets que els atribueix la legislació
vigent en matèria de règim local, els que conté la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i
cossos de seguretat, els derivats del seu règim estatutari i d’aquesta llei i, en especial, els següents:
..//..
c) Al vestuari i l’equip adequat al lloc de treball que ocupen, que ha de proporcionar la corporació
local respectiva. Qui presti serveis sense fer ús de l’uniforme reglamentari tindrà dret a una
indemnització substitutòria per aquest concepte.»
Atès l’annex de la policia local del pacte de funcionaris de l’ajuntament de Ciutadella que diu el
següent:
«Article 22. Equipament i vestuari.
Amb la finalitat de complir l'obligació legal de proveir d'equip i vestuari als agents, l'Ajuntament
sufragarà o subministrarà el vestuari adient com a taxa anual de renovació. Aquestes despeses o
subministres han de ser per un import mínim de 400 euros per funcionari, revisat anualment segons
l'IPC publicat oficialment.
Qui presti serveis policials sense fer ús de l'uniforme reglamentari tindrà dret a una indemnització
d’aquest import, substitutori per aquest concepte.»
Atès a l’aprovació definitiva del nou Reglament regulador de la segona activitat de membres del Cos
de la Policia Local de Ciutadella de Menorca (exp. 2014/009008), BOIB Núm. 36, de data 14 de març
de 2015, que diu el següent:
«Article 16
Quan la destinació requereixi que es desenvolupi la funció amb uniforme policial, el funcionari o la
funcionària treballarà amb l’uniforme de Policia. Per açò, s’assignarà anualment al funcionari o a la
funcionària, per a vestuari, el 70% de la quantitat de diners que s’assigni per als policies en actiu. El
funcionari o la funcionària també rebrà a càrrec de l’Ajuntament un anorac blau, impermeable i
transpirable, amb distintius policials, que es renovarà en cas de desgast o canvi d'uniforme.»
Per tot l’anteriorment exposat considero que li correspon un indemnització de 280 € anuals
per prestar el servei de segona activitat de paisà.»
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De l’anteriorment exposat en l’informe del Cap de la Policia Local cal fer les següents consideracions:
L’article 22 de l’annex de policia preveu destinar un import mínim de 400 € per funcionari a despeses
de vestuari, revisat anualment segons l’IPC publicat oficialment. Efectivament cal tenir present que
dita despesa és l’assignada al servei actiu de la policia local, mentre que per a vestuari dels
funcionaris de la policia local en segona activitat el Reglament regulador de la segona activitat de
membres del Cos de la Policia Local de Ciutadella de Menorca preveu assignar un 70% de la
quantitat de diners que s’assigni per als policies en actiu. Per tant, correspondria assignar segons
l’anterior una quantitat de 280 € com a indemnització substitutòria per aquells funcionaris de policia
local que realitzin el seu servei de paisà.
No obstant, cal tenir present també que es preveu que l’import mínim de 400 € anuals destinats a
vestuari s’ha de revisar anualment segons l’IPC publicat oficialment, i atès que l’annex de policia local
va ser aprovat per acord de Ple de 10/05/2012, correspon aplicar a partir de 2013 l’increment d’IPC
anual:
Any
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Increment anual IPC any anterior
2,90%
0,30%
-1,00%
0%
1,6%
1,1%

Import
411,60
412,83
408,71
408,71
415,25
419,8

Així, per a 2018 l’import mínim per a vestuari o la indemnització substitutòria que correspondria per
als funcionaris de la policia local en segona activitat seria de 293,87 €.
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:
PRIMER: Abonar al funcionari Sr. R.S.C. 293,87 € en concepte d’indemnització substitutòria de
vestuari per realitzar les seves funcions de policia local en segona activitat corresponents a l’exercici
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 18/10/2018.
PROPOSA:
Abonar al funcionari Sr. R.S.C. 293,87 € en concepte d’indemnització substitutòria de vestuari per
realitzar les seves funcions de policia local en segona activitat corresponents a l’exercici 2018.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
64. PROPOSTA ABONAMENT INDEMNITZACIÓ SUBSTITUTÒRIA DE VESTUARI PER
REALITZAR SERVEIS DE SEGONA ACTIVITAT DE PAISÀ A LA FUNCIONÀRIA DE LA
POLICIA LOCAL PSM (EXP. 8252/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del
Servei de Recursos Humans de dia 22-10-2018, que literalment copiada, diu:
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«En data 27/07/2018 i registre d’entrada núm. 012952 el/la Sr/Sra. P.S.M., ha presentat una instància
mitjançant la qual sol·licita l’abonament de les despeses de vestuari per a l’any 2018.
Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 10/08/2018, que copiat
literalment diu:
"Mitjançant sol·licitud de 27/07/2018, registrada d’entrada amb el núm. 12952, la funcionària de la
Policia Local de Ciutadella Sra. P.S.M. sol·licita l’abonament de quantitat substitutòria del vestuari de
l’any 2018.
Exposa en la seva instància que està autoritzada a treballar sense l’uniforme reglamentari, pel que
sol·licita que li sigui abonada la quantitat estipulada per despeses de vestuari corresponents a l’any
2018.
Atès l’informe del Cap de la Policia Local de 08/08/2018, que exposa:
«Atès que l’agent de la policia local Sra. P.S.M., carnet professional número M030014, en situació de
segona activitat amb destí, sol·licita per instancia amb registre d’entrada GE/012952/2018 de data
27/07/2018 indemnització per no portar vestuari de policia local i fer el seu servei de paisà.
Atès la LLEI 4/2013, DE 17 DE JULIOL, DE COORDINACIÓ DE LES POLICIES LOCALS DE LES
ILLES BALEARS, text consolidat a 24 de desembre de 2017, que diu:
«Article 48 Drets individuals
1. En la seva condició de funcionaris, els membres dels cossos de policia local i els policies en els
ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local tenen els drets que els atribueix la legislació
vigent en matèria de règim local, els que conté la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i
cossos de seguretat, els derivats del seu règim estatutari i d’aquesta llei i, en especial, els següents:
..//..
c) Al vestuari i l’equip adequat al lloc de treball que ocupen, que ha de proporcionar la corporació
local respectiva. Qui presti serveis sense fer ús de l’uniforme reglamentari tindrà dret a una
indemnització substitutòria per aquest concepte.»
Atès l’annex de la policia local del pacte de funcionaris de l’ajuntament de Ciutadella que diu el
següent:
«Article 22. Equipament i vestuari.
Amb la finalitat de complir l'obligació legal de proveir d'equip i vestuari als agents, l'Ajuntament
sufragarà o subministrarà el vestuari adient com a taxa anual de renovació. Aquestes despeses o
subministres han de ser per un import mínim de 400 euros per funcionari, revisat anualment segons
l'IPC publicat oficialment.
Qui presti serveis policials sense fer ús de l'uniforme reglamentari tindrà dret a una indemnització
d’aquest import, substitutori per aquest concepte.»
Atès a l’aprovació definitiva del nou Reglament regulador de la segona activitat de membres del Cos
de la Policia Local de Ciutadella de Menorca (exp. 2014/009008), BOIB Núm. 36, de data 14 de març
de 2015, que diu el següent:
«Article 16
Quan la destinació requereixi que es desenvolupi la funció amb uniforme policial, el funcionari o la
funcionària treballarà amb l’uniforme de Policia. Per açò, s’assignarà anualment al funcionari o a la
funcionària, per a vestuari, el 70% de la quantitat de diners que s’assigni per als policies en actiu. El
funcionari o la funcionària també rebrà a càrrec de l’Ajuntament un anorac blau, impermeable i
transpirable, amb distintius policials, que es renovarà en cas de desgast o canvi d'uniforme.»
Per tot l’anteriorment exposat considero que li correspon un indemnització de 280 € anuals
per prestar el servei de segona activitat de paisà.»
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De l’anteriorment exposat en l’informe del Cap de la Policia Local cal fer les següents consideracions:
L’article 22 de l’annex de policia preveu destinar un import mínim de 400 € per funcionari a despeses
de vestuari, revisat anualment segons l’IPC publicat oficialment. Efectivament cal tenir present que
dita despesa és l’assignada al servei actiu de la policia local, mentre que per a vestuari dels
funcionaris de la policia local en segona activitat el Reglament regulador de la segona activitat de
membres del Cos de la Policia Local de Ciutadella de Menorca preveu assignar un 70% de la
quantitat de diners que s’assigni per als policies en actiu. Per tant, correspondria assignar segons
l’anterior una quantitat de 280 € com a indemnització substitutòria per aquells funcionaris de policia
local que realitzin el seu servei de paisà.
No obstant, cal tenir present també que es preveu que l’import mínim de 400 € anuals destinats a
vestuari s’ha de revisar anualment segons l’IPC publicat oficialment, i atès que l’annex de policia local
va ser aprovat per acord de Ple de 10/05/2012, correspon aplicar a partir de 2013 l’increment d’IPC
anual:
Any
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Increment anual IPC any anterior
2,90%
0,30%
-1,00%
0%
1,6%
1,1%

Import
411,60
412,83
408,71
408,71
415,25
419,81

Així, per a 2018 l’import mínim per a vestuari o la indemnització substitutòria que correspondria per
als funcionaris de la policia local en segona activitat seria de 293,87 €.
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:
PRIMER: Abonar a la funcionària Sra. P.S.M. 293,87 € en concepte d’indemnització substitutòria de
vestuari per realitzar les seves funcions de policia local en segona activitat corresponents a l’exercici
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 18/10/2018.
PROPOSA:
Abonar a la funcionària Sra. P.S.M. 293,87 € en concepte d’indemnització substitutòria de vestuari
per realitzar les seves funcions de policia local en segona activitat corresponents a l’exercici 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.
65. PROPOSTA ABONAMENT INDEMNITZACIÓ SUBSTITUTÒRIA DE VESTUARI PER
REALITZAR SERVEIS DE SEGONA ACTIVITAT DE PAISÀ AL FUNCIONARI DE LA POLICIA
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LOCAL FMM (EXP. 8253/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de
Recursos Humans de dia 23-10-2018, que literalment copiada, diu:
«En data 01/08/2018 i registre d’entrada núm. 013246 el/la Sr/Sra. F.M.M., ha presentat una instància
mitjançant la qual sol·licita l'abonament de les despeses de vestuari corresponents al 2018
Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 10/08/2018, que copiat
literalment diu:
"Mitjançant sol·licitud de 01/08/2018, registrada d’entrada amb el núm. 13246, el funcionari de la
Policia Local de Ciutadella Sr. F.M.M. sol·licita l’abonament de quantitat substitutòria del vestuari de
l’any 2018.
Exposa en la seva instància que està autoritzat a treballar sense l’uniforme reglamentari, pel que
sol·licita que li sigui abonada la quantitat estipulada per despeses de vestuari corresponents a l’any
2018.
Atès l’informe del Cap de la Policia Local de 08/08/2018, que exposa:
«Atès que l’agent de la policia local Sr. F.M.M., carnet professional número M030059, en situació de
segona activitat amb destí, sol·licita per instancia amb registre d’entrada GE/013246/2018 de data
01/08/2018 indemnització per no portar vestuari de policia local i fer el seu servei de paisà.
Atès la LLEI 4/2013, DE 17 DE JULIOL, DE COORDINACIÓ DE LES POLICIES LOCALS DE LES
ILLES BALEARS, text consolidat a 24 de desembre de 2017, que diu:
«Article 48 Drets individuals
1. En la seva condició de funcionaris, els membres dels cossos de policia local i els policies en els
ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local tenen els drets que els atribueix la legislació
vigent en matèria de règim local, els que conté la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i
cossos de seguretat, els derivats del seu règim estatutari i d’aquesta llei i, en especial, els següents:
..//..
c) Al vestuari i l’equip adequat al lloc de treball que ocupen, que ha de proporcionar la corporació
local respectiva. Qui presti serveis sense fer ús de l’uniforme reglamentari tindrà dret a una
indemnització substitutòria per aquest concepte.»
Atès l’annex de la policia local del pacte de funcionaris de l’ajuntament de Ciutadella que diu el
següent:
«Article 22. Equipament i vestuari.
Amb la finalitat de complir l'obligació legal de proveir d'equip i vestuari als agents, l'Ajuntament
sufragarà o subministrarà el vestuari adient com a taxa anual de renovació. Aquestes despeses o
subministres han de ser per un import mínim de 400 euros per funcionari, revisat anualment segons
l'IPC publicat oficialment.
Qui presti serveis policials sense fer ús de l'uniforme reglamentari tindrà dret a una indemnització
d’aquest import, substitutori per aquest concepte.»
Atès a l’aprovació definitiva del nou Reglament regulador de la segona activitat de membres del Cos
de la Policia Local de Ciutadella de Menorca (exp. 2014/009008), BOIB Núm. 36, de data 14 de març
de 2015, que diu el següent:
«Article 16
Quan la destinació requereixi que es desenvolupi la funció amb uniforme policial, el funcionari o la
funcionària treballarà amb l’uniforme de Policia. Per açò, s’assignarà anualment al funcionari o a la
funcionària, per a vestuari, el 70% de la quantitat de diners que s’assigni per als policies en actiu. El
funcionari o la funcionària també rebrà a càrrec de l’Ajuntament un anorac blau, impermeable i
transpirable, amb distintius policials, que es renovarà en cas de desgast o canvi d'uniforme.»
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Per tot l’anteriorment exposat considero que li correspon un indemnització de 280 € anuals
per prestar el servei de segona activitat de paisà.»
De l’anteriorment exposat en l’informe del Cap de la Policia Local cal fer les següents consideracions:
L’article 22 de l’annex de policia preveu destinar un import mínim de 400 € per funcionari a despeses
de vestuari, revisat anualment segons l’IPC publicat oficialment. Efectivament cal tenir present que
dita despesa és l’assignada al servei actiu de la policia local, mentre que per a vestuari dels
funcionaris de la policia local en segona activitat el Reglament regulador de la segona activitat de
membres del Cos de la Policia Local de Ciutadella de Menorca preveu assignar un 70% de la
quantitat de diners que s’assigni per als policies en actiu. Per tant, correspondria assignar segons
l’anterior una quantitat de 280 € com a indemnització substitutòria per aquells funcionaris de policia
local que realitzin el seu servei de paisà.
No obstant, cal tenir present també que es preveu que l’import mínim de 400 € anuals destinats a
vestuari s’ha de revisar anualment segons l’IPC publicat oficialment, i atès que l’annex de policia local
va ser aprovat per acord de Ple de 10/05/2012, correspon aplicar a partir de 2013 l’increment d’IPC
anual:
Any
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Increment anual IPC any anterior
2,90%
0,30%
-1,00%
0%
1,6%
1,1%

Import
411,60
412,83
408,71
408,71
415,25
419,81

Així, per a 2018 l’import mínim per a vestuari o la indemnització substitutòria que correspondria per
als funcionaris de la policia local en segona activitat seria de 293,87 €.
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:
PRIMER: Abonar al funcionari Sr. F.M.M. 293,87 € en concepte d’indemnització substitutòria de
vestuari per realitzar les seves funcions de policia local en segona activitat corresponents a l’exercici
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 18/10/2018.
PROPOSA:
Abonar al funcionari Sr. F.M.M. 293,87 € en concepte d’indemnització substitutòria de vestuari per
realitzar les seves funcions de policia local en segona activitat corresponents a l’exercici 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.
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66. PROPOSTA ABONAMENT AJUTS MÈDICS DEL PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI
(EXP. 8652/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos
Humans de dia 17-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 05/10/2018, que copiat literalment diu:
"Han arribat a l'àrea de recursos humans diverses peticions d'ajuts mèdics (factures de dentista,
d'òptica...) de personal laboral i funcionari municipal, a fi i efecte que l'Ajuntament aboni, a la nò mina d'aquests empleats públics, els ajuts mèdics que demanen.
Atès l’article 51 del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l’Ajuntament de Ciutadella, així
com l’article 52 del Pacte del Personal Funcionari de l’Ajuntament de Ciutadella.
Ateses les sol·licituds del personal funcionari i laboral d'aquest Ajuntament, i verificada la concurrència dels requisits exigits per a la concessió d’ajuts mèdics d’acord amb els requisits i els criteris
establerts en el Conveni Col·lectiu i el Pacte del Personal Funcionari de l’Ajuntament de Ciutadella, així com les respectives comissions paritàries segons la llista d’ajuts mèdics que consta en
l’expedient 008652/2018.
La vigent Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2018 deixa clar
en el capítol I del títol III (despeses del personal al servei del sector públic), en concret a l’article
18.Quatre diu que: «...es considera que les despeses en concepte d’acció social són beneficis,
complements o millores distints a les contraprestacions pel treball realitzat la finalitat de les quals
és satisfer determinades necessitats conseqüència de circumstàncies personals dels treballadors.
Aquestes despeses d’acció social, en termes globals, no podran experimentar cap increment el
2018 respecte a les de l’any 2017». Per aquest motiu, s’han de tenir en compte les quanties corresponents a l’exercici pressupostari de 2017.
Per tot l’exposat, procedeix que el regidor delegat de recursos humans, previ informe 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 contingut:
PRIMER.- Abonar a la nòmina corresponent al mes d’octubre de 2018 del Personal relacionat en
quadre adjunt, les quantitats que s'indiquen, en concepte d’ajuts mèdics prevists al Conveni Collectiu del Personal Laboral i el Pacte del Personal Funcionari de l’Ajuntament de Ciutadella, per un
import total de 8.780,87 €.
De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra conside ració millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no obstant, amb
el seu superior criteri, resoldrà, prèvia la incorporació a l'expedient dels informes addicionals d'altres departaments municipals que, si així es considera, es puguin sol·licitar."
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 15/10/2018.
PROPOSA:
Abonar a la nòmina corresponent al mes d’octubre de 2018 del Personal relacionat a continuació,
les quantitats que s'indiquen en concepte d’ajuts mèdics prevists al Conveni Col·lectiu del Personal Laboral i el Pacte del Personal Funcionari de l’Ajuntament de Ciutadella, per un import total de
8.780,87 €:
TITULAR

TIPUS FACTURA

NÚM FACTURA

IMPORT
AJUT

A.N.J.
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FRA. DENTISTA

119659

16,00 €

FRA. DENTISTA

117587

48,00 €

FRA. DENTISTA

1343

28,80 €

FRA. DENTISTA

1500

22,40 €

FRA. DENTISTA

302

16,00 €

FRA. DENTISTA

1164

28,80 €

FRA. PODÒLEG

701

22,40 €

FRA. DENTISTA

1042

28,80 €

FRA. ÒPTICA

24366594

109,60 €

FRA. ÒPTICA

24366594

41,54 €

FRA. DENTISTA

1531

16,00 €

FRA. DENTISTA

1661

46,72 €

FRA. ÒPTICA

17550

99,00 €

FRA. DENTISTA

1750

48,00 €

FRA. DENTISTA

1607

48,00 €

FRA. DENTISTA

113

44,80 €

FRA. DENTISTA

134

22,40 €

FRA. DENTISTA

150

22,40 €

FRA. ÒPTICA

24366370

37,62 €

FRA. ÒPTICA

24366370

109,60 €

FRA. DENTISTA

14445

32,00 €

FRA. DENTISTA

1177

22,40 €

FRA. DENTISTA

1424

19,20 €

FRA. DENTISTA

1426

11,20 €

FRA. DENTISTA

1354

22,40 €

FRA. DENTISTA

1514

22,40 €

A.G.M.
A.P.J.

A.M.J.

A.S.A.

A.S.A.
A.S.F.

B.C.M.

B.C.J.

B.M.P.
B.A.J.J.

B.M.M.
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FRA. DENTISTA

767

14,40 €

FRA. DENTISTA

7234

25,60 €

FRA. ÒPTICA

17159

54,80 €

FRA. ÒPTICA

17284

45,00 €

FRA. ÒPTICA

17159

88,45 €

FRA. ÒPTICA

357

50,00 €

118552

20,40 €

FRA. ÒPTICA

11123314

43,09 €

FRA. ÒPTICA

11123314

85,91 €

FRA. ÒPTICA

11123315

43,09 €

FRA. ÒPTICA

11123315

85,91 €

FRA. DENTISTA

101

32,00 €

FRA. DENTISTA

84

144,00 €

FRA. DENTISTA

125

32,00 €

FRA. DENTISTA

1329

36,80 €

FRA. DENTISTA

1523

56,00 €

FRA. DENTISTA

117493

9,60 €

FRA. DENTISTA

1557

11,20 €

FRA. DENTISTA

1278

19,20 €

FRA. DENTISTA

1130

156,48 €

FRA. DENTISTA

1189

151,36 €

FRA. DENTISTA

1013

22,40 €

FRA. ÒPTICA

565009196

100,00 €

FRA. ÒPTICA

11943

16,88 €

FRA. ÒPTICA

11943

109,60 €

FRA. DENTISTA

118857

14,40 €

B.C.J.
B.P.M.J.

B.S.J.
B.P.L.
FRA. DENTISTA
B.T.M.

C.B.I.

C.G.E.

C.M.F.
C.G.I.

C.R.V.

C.S.A.
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FRA. DENTISTA

118856

14,40 €

FRA. DENTISTA

1867

32,00 €

FRA. ORTOPEDIA

691

54,40 €

FRA. DENTISTA

1789

32,00 €

FRA. DENTISTA

1939

32,00 €

FRA. DENTISTA

119016

16,00 €

FRA. DENTISTA

15716

35,20 €

FRA. DENTISTA

119645

24,48 €

FRA. DENTISTA

7335

14,40 €

FRA. DENTISTA

15836

12,80 €

FRA. ÒPTICA

100017576

33,60 €

FRA. ÒPTICA

100017576

100,37 €

119764

20,40 €

24367103

28,54 €

119720

20,40 €

24367103

32,21 €

FRA. DENTISTA

16002

12,80 €

FRA. DENTISTA

119107

20,40 €

FRA. DENTISTA

15804

12,80 €

FRA. DENTISTA

119571

20,40 €

FRA. DENTISTA

15805

14,40 €

FRA. DENTISTA

15803

14,40 €

FRA. ÒPTICA

17292

54,80 €

FRA. ÒPTICA

17292

109,60 €

FRA. DENTISTA

631

19,20 €

FRA. DENTISTA

7095

22,40 €

FRA. DENTISTA

7504

16,00 €

FRA. DENTISTA

7641

38,40 €

D.M.C.
D.C.N.

F.P.B.
F.S.P.
G.G.M.A.

G.F.J.L.
FRA. DENTISTA
FRA. ÒPTICA
FRA. DENTISTA
FRA. ÒPTICA

G.B.P.

J.F.J.
J.C.T.

137

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 24.10.2018

L.M.J.
FRA. DENTISTA

15137

32,00 €

FRA. ÒPTICA

18082

109,60 €

FRA. ÒPTICA

18082

54,80 €

FRA. DENTISTA

114762

48,00 €

FRA. DENTISTA

116340

8,00 €

FRA. DENTISTA

119093

83,20 €

FRA. DENTISTA

119092

17,60 €

FRA. DENTISTA

118634

48,00 €

FRA. DENTISTA

119700

108,80 €

FRA. ORTOPÈDIA

1045

41,60 €

FRA. DENTISTA

640

48,00 €

FRA. DENTISTA

662

16,00 €

FRA. DENTISTA

1197

107,20 €

FRA. DENTISTA

1431

30,40 €

FRA. PODÒLEG

884

57,60 €

FRA. DENTISTA

317

22,40 €

FRA. ÒPTICA

747

109,60 €

FRA. DENTISTA

508

16,00 €

FRA. ÒPTICA

11125461

54,80 €

FRA. ÒPTICA

11125461

109,60 €

FRA. ÒPTICA

11125462

76,00 €

FRA. DENTISTA

15656

25,60 €

FRA. DENTISTA

334

25,60 €

FRA. DENTISTA

255

16,00 €

L.L.J.

L.P.A.

M.C.I.

M.M.M.

M.R.J.A.
M.V.J.B.

M.A.G.M.
M.M.J.

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

M.C.F.
M.L.F.
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FRA. DENTISTA

1454

32,00 €

FRA. DENTISTA

1767

33,60 €

FRA. DENTISTA

1833

33,60 €

FRA. DENTISTA

15896

14,40 €

FRA. DENTISTA

15895

14,40 €

FRA. DENTISTA

15894

14,40 €

FRA. DENTISTA

1917

33,60 €

FRA. DENTISTA

1905

33,60 €

FRA. DENTISTA

1755

33,60 €

FRA. DENTISTA

1845

33,60 €

FRA. DENTISTA

7358

252,80 €

FRA. DENTISTA

7643

128,00 €

FRA. DENTISTA

1071

19,20 €

FRA. DENTISTA

1269

19,20 €

FRA. DENTISTA

7321

16,00 €

FRA. DENTISTA

118496

20,40 €

FRA. DENTISTA

118778

19,20 €

FRA. DENTISTA

15374

16,00 €

FRA. DENTISTA

118396

20,40 €

FRA. DENTISTA

101

21,76 €

FRA. DENTISTA

112

58,48 €

FRA. DENTISTA

73

58,48 €

FRA. DENTISTA

66

21,76 €

FRA. DENTISTA

141

29,92 €

FRA. DENTISTA

1526

16,00 €

FRA. PODÒLEG

886

57,60 €

FRA. DENTISTA

117685

312,00 €

FRA. DENTISTA

117263

20,40 €

M.C.R.

M.C.A.

M.G.A.

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

M.C.J.

M.C.M.
P.P.F.
P.H.D.
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FRA. DENTISTA

116277

20,40 €

FRA. DENTISTA

13758

14,40 €

FRA. DENTISTA

13296

12,80 €

FRA. OPTICA

427

109,60 €

FRA. OPTICA

427

54,80 €

FRA. DENTISTA

71

22,40 €

FRA. DENTISTA

1383

14,40 €

FRA. DENTISTA

7489

48,00 €

FRA. ÒPTICA

17343

31,56 €

FRA. ÒPTICA

421

109,60 €

FRA. ÒPTICA

421

50,00 €

FRA. DENTISTA

1494

19,20 €

FRA. DENTISTA

0

19,20 €

FRA. DENTISTA

6813

19,20 €

FRA. DENTISTA

7607

19,20 €

FRA. DENTISTA

7274

19,20 €

FRA. DENTISTA

827

32,00 €

FRA. DENTISTA

808

16,00 €

FRA. DENTISTA

1659

39,36 €

FRA. DENTISTA

1372

5,12 €

FRA. DENTISTA

1415

5,12 €

FRA. DENTISTA

118622

20,40 €

FRA. DENTISTA

118498

20,40 €

FRA. DENTISTA

15215

16,00 €

FRA. DENTISTA

15974

12,80 €

FRA. DENTISTA

1184

48,00 €

FRA. DENTISTA

1259

51,20 €

P.H.J.

P.G.J.

P.P.G.

P.C.A.

P.R.A.
P.T.C.

P.B.M.

R.M.J.

R.B.J.

R.C.J.
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FRA. DENTISTA

1039

15,68 €

FRA. DENTISTA

586

12,80 €

FRA. DENTISTA

7283

9,60 €

FRA. DENTISTA

15338

16,00 €

FRA. DENTISTA

7114

22,40 €

FRA. DENTISTA

782

32,00 €

FRA. DENTISTA

783

32,00 €

FRA. DENTISTA

539

38,40 €

FRA. PODÒLEG

886

57,60 €

FRA. DENTISTA

270

16,00 €

FRA. DENTISTA

271

22,40 €

FRA. PODÒLEG

1037

56,00 €

FRA. DENTISTA

418

194,24 €

FRA. DENTISTA

15149

28,80 €

FRA. DENTISTA

576

22,40 €

FRA. DENTISTA

1248

32,00 €

FRA. ORTOPÈDIA

136

25,54 €

FRA. ÒPTICA

584

109,60 €

FRA. ÒPTICA

584

54,80 €

FRA. DENTISTA

7305

22,40 €

FRA. ÒPTICA

18088

54,80 €

FRA. DENTISTA

119090

17,60 €

FRA. ÒPTICA

18088

109,60 €

FRA. DENTISTA

118996

14,40 €

FRA. DENTISTA

1313

19,20 €

R.F.A.
R.C.C.

R.T.S.
R.S.A.

R.M.A.
R.M.J.
S.A.M.
S.F.R.

S.B.S.

S.M.E.
S.A.J.

S.F.C.
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FRA. DENTISTA

1746

112,00 €

FRA. DENTISTA

1503

76,80 €

FRA. DENTISTA

1669

110,40 €

FRA. DENTISTA

1857

24,32 €

FRA. DENTISTA

7187

14,40 €

FRA. DENTISTA

118208

16,00 €

FRA. DENTISTA

601

44,80 €

FRA. DENTISTA

119884

65,28 €

FRA. ÒPTICA

18095

80,00 €

FRA. ÒPTICA

18095

54,80 €

526

60,80 €

24366768

36,00 €

119581

24,00 €

24366768

54,80 €

1035

44,80 €

FRA. DENTISTA

117893

24,00 €

FRA. DENTISTA

119448

14,40 €

FRA. DENTISTA

118409

24,00 €

FRA. PODÒLEG

800

48,00 €

S.C.R.
S.C.L.
T.P.D.
T.P.R.
V.B.J.

FRA. DENTISTA
V.I.F.
FRA. ÒPTICA
FRA. DENTISTA
FRA. ÒPTICA
FRA. ORTOPÈDIA

Y.N.W.
8.780,87 €
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.
67. PROPOSTA ABONAMENT COMPLEMENT PRODUCTIVITAT PER FEINES SUPERIOR
CATEGORIA A ARS (EXP. 9267/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del
Servei de Recursos Humans de dia 23-10-2018, que literalment copiada, diu:
«En data 04/09/2018 i registre d’entrada núm. 015290 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.
Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans, amb data 05/09/2018, que copiat
literalment diu:
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"Mitjançant instància de la funcionària A.R.S. de 04/09/2018, registrada d’entrada amb el núm.
15.290, sol·licita l’abonament de la diferència retributiva per treballs de superior categoria per
substituir la Coordinadora administrativa de Cementiris S.B.F..
Atès l’informe emès per l’enginyer J.M.S. de 4/09/2018 on manifesta que la funcionària A.R.S. ha
realitzat durant 5 dies hàbils del mes d’agost 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.
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 76,22 € per la diferència
retributiva entre el seu lloc d’auxiliar administratiu i el lloc de coord. adm. de cementiris pels 5 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 22/10/2018.
PROPOSA:
PRIMER: Abonar a la funcionària A.R.S. un complement de productivitat de 76,22 € per la diferència
retributiva entre el seu lloc d’auxiliar administratiu i el lloc de coord. adm. de cementiris pels 5 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.
68. PROPOSTA ABONAMENT GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS DEL
PERSONAL LABORAL A OCTUBRE (EXP. 10554/2018).-Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 23-10-2018, que literalment copiada, diu:
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«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 18/10/2018, que copiat
literalment diu:
"Han arribat a l'àrea de recursos humans diverses peticions d'abonament d'hores extraordinàries
de diferent personal municipal contractat en règim laboral.
En concret, han arribat les següents peticions de les àrees corresponents (les quals es troben
incorporades a l’expedient 010554/2018):
- Informe de relació d’hores extres de la brigada municipal d’obres i serveis corresponent al mes
d’agost de 2018. Sol·licituds realitzades pel regidor de manteniment i millora de via pública, en la
que es demana l’abonament de diverses hores extraordinàries a diferent personal de la Brigada
municipal de data 24/09/2018.
- Sol·licituds realitzades per part de la regidora delegada en matèria de salubritat pública i canera,
de dates 03/09/2018 i 01/10/2018, per mitjà de la qual es demana l’abonament d’hores
extraordinàries corresponents als mesos d’agost i setembre del caner-llacer municipal.
- Sol·licitud del treballador J.C.C., del servei d’aigües, subscrita per responsable del servei, i per
regidora delegada, d’abonament d’hores extres realitzades el mes d’agost de 2018.
- Sol·licitud de 11/09/2018 d’abonament d’hores extres realitzades el mes d’agost de la
treballadora RT.P., subscrita per part de la pròpia empleada i del regidor delegat.
- Sol·licitud de 24/09/2018 d’abonament d’hores extres realitzades el mes de setembre del
treballador M.P.F., subscrita per part del propi empleat, del director de cultura i del regidor delegat.
- Sol·licitud de 02/10/2018 d’abonament d’hores extres realitzades el mes de setembre de la
treballadora L.S.J., subscrita per la pròpia empleada i la regidora delegada.
- Sol·licitud de 03/10/2018 d’abonament d’hores extres realitzades els mesos de juliol i setembre
del treballador S.V.R., subscrita pel propi treballador i la regidora delegada.
- Sol·licitud de 03/09/2018 d’abonament d’hores extres realitzades el mes de setembre del
treballador J.R.M., subscrita pel propi treballador, la responsable del servei, i per la regidora
delegada.
- Sol·licitud de 29/09/2018 d’abonament d’hores extres realitzades el mes de setembre del
treballador C.L.G., subscrita pel propi treballador i la regidora delegada.
- Informes de 28/08/2018 i de 19/09/2018 de la tècnica d’esports, amb el vist i plau del regidor
delegat, d’abonament d’hores extres realitzades els mesos de juny a setembre per part de
treballadors de l’àrea d’esports.
- Informe i full quadrant-resum dels serveis extraordinaris i dels serveis especials del mes d’agost
de 2018 que s'han de retribuir complementàriament als operadors cegem, subscrit pel cap
accidental de la policia local i el regidor delegat, en matèria de Policia local i seguretat ciutadana.
Al respecte, la normativa que és d'aplicació és la següent:
El vigent RDL 2/2015 per mitjà del qual s'aprovà el TR de l'Estatuts dels Treballadors diu el
següent:
Article 35 Hores extraordinàries
1.Tindran la consideració d’hores extraordinàries aquelles hores de treball que es realitzin sobre la
durada màxima de la jornada ordinària de treball, fixada d’acord amb l’article anterior. Mitjançant
conveni col·lectiu o, en el seu defecte, contracte individual, s’optarà entre abonar les hores
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extraordinàries en la quantia que es fixi, que en cap cas podrà ser inferior al valor de l’hora
ordinària, o compensar-les per temps equivalents de descans retribuït. En absència de pacte al
respecte, s’entendrà que les hores extraordinàries realitzades hauran de ser compensades
mitjançant descans dins dels quatre mesos següents a la seva realització.
2.El número d’hores extraordinàries no podrà ser superior a vuitanta a l’any, tret del previst a
l’apartat 3. Per als treballadors que per la modalitat o durada del seu contracte realitzassin una
jornada en còmput anual inferior a la jornada general a l’empresa, el nombre màxim anual d’hores
extraordinàries es reduirà en la mateixa proporció que existeixi entre tals jornades.
Als efectes del disposat en el paràgraf anterior, no es computaran les hores extraordinàries que
hagin estat compensades mitjançant descans dins dels quatre mesos següents a la seva
realització.
El Govern podrà suprimir o reduir el nombre màxim d’hores extraordinàries per temps determinat,
amb caràcter general o per certs sectors d’activitat o àmbits territorials, per a incrementar les
oportunitats de col·locació dels treballadors en situació de desocupació.
3.No es tindrà en compte, a efectes de la durada màxima de la jornada ordinària laboral, ni per al
còmput del nombre màxim de les hores extraordinàries autoritzades, l’excés de les treballades per
a prevenir o reparar sinistres i altres danys extraordinaris i urgents, sense perjudici de la seva
compensació com a hores extraordinàries.
4.La prestació de treball en hores extraordinàries serà voluntària, tret que la seva realització s’hagi
pactat en conveni col·lectiu o contracte individual de treball, dins dels límits de l’apartat 2.
5.A efectes del còmput d’hores extraordinàries, la jornada de cada treballador es registrarà dia a
dia i es totalitzarà en el període fixat per a l’abonament de les retribucions, lliurant còpia del resum
al treballador en el rebut corresponent.
Per altra part, el vigent Conveni col·lectiu del personal laboral, en el seu article 20è, diu el
següent:
“20.1 - L’Ajuntament es compromet, com a mesura per aconseguir un major foment d’ocupació, a
suprimir la prestació de treball en hores extraordinàries.
20.2 - Cap treballador/a podrà excedir de 70 hores extraordinàries anuals, tret de raons
justificades de força major. En qualsevol cas, el Comitè o, si escau, els delegats de Personal
podran emetre un informe sobre aquest tema.”
Pel que respecta al règim retributiu/de compensació de les hores extraordinàries del personal
laboral, l'art. 29 (relatiu als complements salarials) del Conveni col·lectiu municipal regula en el
seu punt 8è els serveis extraordinaris dient que:
Tenint en compte l’article 20 d'aquest conveni, les hores extraordinàries realitzades s'hauran
d'abonar amb un recàrrec del 100 % sobre el preu de l’hora bruta, si no és que el/la treballador/a
opti per la compensació amb temps de descans.
Si la realització d’aquests serveis extraordinaris es realitza entre les 22.00 h i les 06.00 h, es
considerarà com a hora extraordinària nocturna i s'abonarà amb un recàrrec del 125% sobre el
preu de l’hora bruta, si no és que el/la treballador/a opti per la compensació amb temps de
descans.
Si la realització d’aquests serveis extraordinaris es fes en un dia de descans setmanal del
treballador/a es considerarà com a hora extraordinària festiva i seran abonades amb un recàrrec
del 150 % damunt el preu de l’hora bruta, a menys que el treballador/a opti per la seva
compensació amb temps de descans.
En cas d’horari nocturn el recàrrec serà del 175%. A l’efecte del còmput anterior, es considera
retribució anual el conjunt de conceptes retributius, exceptuant-ne el complement de productivitat.
En qualsevol cas, els serveis extraordinaris seran sempre de prestació voluntària per part del/de
la treballador/a.
Així i tot, per a la realització de serveis extraordinaris serà del tot necessària l’autorització prèvia i
per escrit del/de la regidor/a delegat/da de l’Àrea que correspongui. El Comitè o el/la delegat/da
de personal podrà emetre un informe referent a la realització de cadascun dels serveis
extraordinaris.
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S’exclouen expressament del càlcul anterior els serveis extraordinaris realitzats durant les festes
de Sant Joan i/o Nadal, que seran objecte d’una gratificació especial prèviament acordada entre
les parts, i/o qualsevol altre servei extraordinari que sigui retribuït amb una gratificació especial.”
Ara bé, arribats aquí s’ha de ressaltar i advertir del següent:
De les dades que obren a l’àrea de recursos humans, dels empleats públics municipals,
contractats en règim laboral, per als quals es demana l’abonament d’hores extraordinàries, els
següents sobrepassen el límit màxim anual permès d’hores extres:
- El caner llacer municipal porta ja realitzades 129 hores extraordinàries (excedint-se tant del límit
previst al Conveni col·lectiu d’aplicació com del RDL 2/2015 del TRLET).
Enlloc consta que aquestes hores s’hagin dut a terme per raons de força major o bé per a prevenir
o reparar sinistres o altres danys extraordinaris i urgents (supòsits d’excepció d’aquest límit
màxim).
Així les coses, s’ha de dir que el límit màxim d’hores extraordinàries previst per TRLET és una
norma de dret necessària i obligatòria que no pot ser objecte de variació ni per la via de la
negociació col·lectiva ni tampoc per acord inter partes.
I a més, transgredir el límit màxim d’hores extraordinàries és una infracció administrativa prevista
per l’art. 7.5 del RDL 5/2000, de 4 d’agost, per mitjà del qual s’aprovà el TRLISOS, el qual diu que
són infraccions greus -entre d’altres-: «La transgressió de les normes i els límits legals o pactats
en matèria de jornada, treball nocturn, hores extraordinàries, hores complementàries, descansos,
vacances, permisos i, en general, el temps de treball a què es refereixen els articles 12, 23 i 34 de
l’Estatut dels Treballadors».
Ara bé açò no significa que aquests empleats públics no hagin de cobrar i cotitzar per les hores
extraordinàries que els han estat encomanades i que han realitzat en excés, atès que en cas
contrari es produiria un enriquiment injust per part de la corporació municipal, i que també podria
donar lloc a responsabilitat patrimonial de l’Administració.
Finalment, indicar que l'import total corresponent a les hores extraordinàries presentades per a
cobrar per part del personal laboral que es relacionen en document adjunt, i que s’han d’abonar a
la nòmina, pugen en total el següent per als diferents col·lectius:
- Operadors cegem: 1.223,04 €
- Cementiris: 117,70 €
- Esports: 937,14 €
- Turisme: 169,44 €
- Obres: 1.081,10 €
- Cultura: 549,48 €
- Escorxador: 300,14 €
- Caner: 1.021,05 €
- Aigües: 33,67 €
Per tot l'exposat, procedeix que el regidor delegat de recursos humans, previ informe de l’òrgan
interventor, adopti una proposta administrativa, si així ho considera, i tenint en compte els
advertiments realitzats, per tal que la Junta de Govern municipal adopti un acord sobre el següent:
PRIMER: Abonar al personal laboral que es relaciona en document adjunt les hores
extraordinàries sol·licitades de conformitat amb el previst a l'ET i el Conveni de personal laboral,
la totalitat de les quals ascendeix als següents imports segons els diferents col·lectius de personal
següents:
- Operadors cegem: 1.223,04 €
- Cementiris: 117,70 €
- Esports: 937,14 €
- Turisme: 169,44 €
- Obres: 1.081,10 €
- Cultura: 549,48 €
- Escorxador: 300,14 €
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- Caner: 1.021,05 €
- Aigües: 33,67 €
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 18/10/2018.
PROPOSA:
Abonar al personal laboral que es relaciona a continuació, les quantitats indicades en concepte
d’hores extraordinàries sol·licitades de conformitat amb el previst a l'ET i el Conveni de personal
laboral:
CEGEM

BRIGADA

S.A.M.

235,20

B.M.J.A.

226,57

F.G.J.

235,20

B.M.P.

173,61

M.C.I.

376,32

C.C.R.

23,54

M.C.M.T.

188,16

L.G.C.

36,08

P.P.G.

188,16

M.R.L.

621,30

TOTAL

1223,04

TOTAL

1081,1

CEMENTERI
R.M.J.

CULTURA
117,70

ESPORTS

T.P.R.
ESCORXADOR

T.P.J.

105,19

V.R.S.

P.F.M.

369,98

CANER

P.S.P.

461,97

Y.N.W.

TOTAL

937,14

SERVEI AIGÜES

TURISME
S.J.L.

549,48

C.C.J.

300,14
1021,05
33,67

169,44

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.
69. PROPOSTA ABONAMENT GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS DEL
PERSONAL FUNCIONARI A OCTUBRE (EXP. 10567/2018).-Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 24-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 17/10/2018, que copiat literalment diu:
"Ha arribat a l'àrea de recursos humans un informe subscrit pel cap de la Policia local i pel regidor
delegat de l'àrea a efectes que es tramiti l'abonament de complements salarials de personal
laboral i funcionari adscrit a la prefectura de la Policia local. Amb l'informe, de data 10/09/2018, hi
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ha un quadrant-resum dels serveis extraordinaris i dels serveis especials que s'han de retribuir
complementàriament als membres del cos de la Policia local com a personal funcionari de
l’Ajuntament de Ciutadella.
Així mateix, hi ha peticions d’abonament de gratificacions per serveis extraordinaris prestats de
personal divers d’oficines municipals, en concret:
- Sol·licituds de 31/08/2018 i 01/10/2018 d’abonament de serveis extraordinaris realitzats els
mesos d’agost i setembre de la funcionària N.T.P., subscrites per l’empleada i el regidor delegat.
- Sol·licitud de 05/09/2018 d’abonament de serveis extraordinaris realitzats els mesos de juliol,
agost i setembre del funcionari J.M.S., subscrita pel propi empleat i la regidora delegada.
- Sol·licitud de 20/08/2018 d’abonament de serveis extraordinaris realitzats el mes de juliol del
funcionari M.M.M., subscrita pel propi empleat i el regidor delegat.
Sol·licitud de 30/08/2018 d’abonament de serveis extraordinaris realitzats el mesos de juliol i
agost de la funcionària C.P.M., subscrita per la pròpia empleada i l'alcaldessa.
- Sol·licitud de 31/08/2018 d’abonament de serveis extraordinaris realitzats el mes d’agost del
funcionari D.M.F., subscrites pel propi empleat i el regidor delegat.
- Sol·licituds de 03/08/2018 i de 02/10/2018 d’abonament de serveis extraordinaris realitzats els
mesos de juliol i setembre de la funcionària E.F.B. subscrites per la pròpia empleada i el regidor
delegat.
- Sol·licituds de 06/08/2018 i 03/10/2018 d’abonament de serveis extraordinaris realitzats els
mesos de juliol i setembre del funcionari L.B.P. subscrites pel propi empleat i el regidor delegat.
Al respecte, indicar que pel que fa a les retribucions dels funcionaris, l'art. 23è de l'encara vigent
Llei 30/1984 de mesures per a la reforma de la funció pública preveu com a retribucions
complementàries dels funcionaris -entre d'altres-: les gratificacions per serveis extraordinaris
(realitzats fora de la jornada normal, que en cap cas poden ser fixes en la seva quantia ni
periòdiques en la seva meritació).
L'art. 93 LRBRL ens adverteix que les retribucions complementaries dels funcionaris de
l'administració local (com és el nostre municipi) s'han d'atendre a la mateixa estructura i criteris de
valoració objectiva que els de la resta de funcionaris públics. La seva quantia global ha de ser
fixada pel Ple de la corporació dins dels límits màxims i mínims que es senyalin per l'Estat.
El mateix RD 861/1986 RRFAL, en el seu art. 6 è, i pel que respecta a les gratificacions per serveis
extraordinaris, repeteix que correspon al Ple de la corporació fixar en el pressupost la quantia
global designada a l'assignació de gratificacions dins dels límits màxims assenyalats a l'art. 7.2.c
del mateix RFFAL i és l'Alcalde qui les assigna de manera individual, amb subjecció als criteris
que, en el seu cas, hagués establert el Ple de la corporació municipal. I es recorda que les
gratificacions, en cap cas poden ser fixes en la seva quantia ni periòdiques a la seva meritació, i
han de correspondre a serveis extraordinaris realitzats fora de la jornada normal de treball.
Mitjançant el vigent Pacte aplicable al personal funcionari municipal, es pactà i aprovà
plenàriament un règim de gratificacions extraordinàries lligat a un valor/hora extra. En concret,
l'art. 47 del Pacte esmentat diu el següent:
47.1 Es consideren serveis extraordinaris en dies festius els realitzats fora de la jornada normal de
treball, el dissabte, els realitzats en diumenge, en dia de festa marcat en el calendari laboral o en
els dies de llicència indicats en aquest pacte.
47.2 Es tendirà a la supressió de les hores i dels serveis de caràcter extraordinari estructural fora
de la jornada normal de treball.
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47.3 En qualsevol cas, i amb l’autorització prèvia de l’Alcaldia o del/de la regidor/a-delegat/a,
durant l’any només es permetrà un màxim de 70 hores per persona fora de la jornada normal de
treball.
47.4 Quan, per necessitats urgents o imprevisibles es realitzin hores extraordinàries fora de
l’horari normal de treball, el càlcul serà del següent:
Hora ordinària = Retribucions anuals : núm. hores jornada anual
Hora extraordinària = valor hora ordinària x 100 %
Hora extraordinària nocturna = valor hora ordinària x 125 %
Hora extraordinària festiva = valor hora ordinària x 150 %
Hora extra. festiva i nocturna = valor hora ordinària x 175 %
Nota: (*) A l’efecte del còmput anterior, es considera retribució anual el conjunt de conceptes
retributius, exceptuant-ne el complement de productivitat i la indemnització per residència.
47.5 S’exclouen expressament del càlcul anterior els serveis extraordinaris realitzats durant les
festes de Sant Joan i Nadal, que seran objecte d’una gratificació especial, prèviament acordada
entre les parts, que es desenvoluparà de manera reglamentària per al seu compliment, i qualsevol
altre servei extraordinari que sigui retribuït amb una gratificació especial.
47.6 Les compensacions per treballs extraordinaris es podran efectuar en temps de la jornada
laboral, a elecció del funcionari, en les mateixes proporcions que l’indicat al punt 47.4. S'entén
que aquest punt s’acorda amb l’establert a l’art. 23.3.d) de la Llei 30/1984 i l’art. 6.3 del Reial
decret 861/1986, atès que no es refereix a gratificacions sinó a compensacions pels serveis
extraordinaris realitzats en temps de jornada laboral, en lloc de retribuir-los econòmicament.»
En resum, el Pacte de funcionaris preveu un règim de gratificacions per serveis extraordinaris,
establint diferents supòsits (nocturnitat, festius...). Aquests extrems han estat aprovats pel Ple de
l'Ajuntament.
Vista la documentació incorporada a l’expedient de referència 010567/2018.
També s'ha d’advertir que els següents funcionaris s’han excedit en el límit màxim de 70 hores
anuals realitzades per serveis extraordinaris establerts a l’art. 47 del Pacte de funcionaris:
- José Benejam Martorell, s’ha excedit 5,5 hores (total: 75,5 h).
- Lluís Bosch Pons, s’ha excedit 47,8 hores (total: 117,8 h).
- David Fernández Canet, s’ha excedit 0,5 hores (total 70,5 h).
Indicar que el fet que aquests funcionaris hagin sobrepassat el límit màxim d’hores extra
permeses per pacte no és obstacle perquè l’Ajuntament l’hagi de rescabalar per açò, atès que el
contrari seria un enriquiment injust per part de la corporació si aquesta li ha ordenat la prestació
dels serveis extraordinaris realitzats. Ara bé, açò és sens perjudici de la responsabilitat en què
pugui incórrer -si procedeix- qui efectua una comanda de realització d’hores extraordinàries que
excedeixin el límit màxim anual establert per Pacte de funcionaris, aprovat pel Ple de
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 emeti una proposta
administrativa, si així ho considera, perquè la Junta de Govern municipal adopti un acord sobre el
següent:
PRIMER.- Abonar als funcionaris municipals que es relacionen en document adjunt els imports
que en cada cas s’indiquen en concepte de gratificacions per serveis extraordinaris prestats, la
totalitat dels quals ascendeix als següents imports segons els diferents col·lectius de personal:
- Policia Local: 8.024,98 €
- Oficines Generals: 1.063,90 €
- Urbanisme: 3.318,23 €
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- Serveis Generals: 1832,48 €
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 24/10/2018.
PROPOSA:
Abonar, als funcionaris municipals relacionats a continuació, els imports que en cada cas s’indiquen en concepte de gratificacions per serveis extraordinaris prestats:
POLICIA

P.V.G.

318,60

A.P.M.

302,24

R.C.J.

342,94

A.M.F.

24,34

R.F.A.

318,60

B.M.J.

857,13

S.S.J.

670,60

C.M.F.

329,66

S.G.F.

59,74

F.C.D.

389,40

T.C.F.

329,66

F.R.J.L.

283,20

TOTAL

G.G.J.L.

35,40

8,024,98

OFICINES GENERALS

G.J.J.

566,40

B.P.L.

945,62

G.F.C.

672,60

P.M.C.

118,28

G.P.J.

433,65

TOTAL

1063,9

M.M.J.M.

318,60

URBANISME

M.M.L.

354,00

F.B.E.

M.M.M.

424,80

M.M.M.

900,40

M.V.J.B.

44,25

M.F.D.

237,24

M.B.M.A.

283,20

T.P.N.

537,36

P.M.M.

75,23

TOTAL

3318,23

P.M.J.

24,34

SERVEIS GENERALS

P.C.A.

283,20

M.S.J.

1832,48

P.V.G.

283,20

TOTAL

1832,48

1643,23

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.
70. PROPOSTA ABONAMENT HORES COMPLEMENTÀRIES DE TMN REALITZADES EL MES
DE SETEMBRE 2018 (EXP. 10434/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del
Servei de Recursos Humans de dia 23-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 03/10/2018, que copiat
literalment diu:
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"Ha arribat a l'àrea de recursos humans una petició d'abonament d'hores complementàries
realitzades per Teresa Martí Nebot, degudament subscrita pel tècnic responsable i per la regidora de
l'àrea corresponent. En concret, es demana l'abonament de 24 hores complementàries realitzades
durant el mes de setembre de 2018.
Val a dir que T.M.N. és persona contractada en règim laboral en categoria de titulat mitjà per ocupar
un lloc d'educadora social en règim laboral a temps parcial amb un coeficient de 0,267 sobre la
jornada completa (10 hores setmanals).
Llavors, cal tenir en compte el que estableix l'art. 12 del vigent RDL 2/2015, per mitjà del qual
s'aprovà el text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors pel que fa als contractes a temps parcial i
els límits relatius a les hores complementàries.
Envers aquestes limitacions, es pot dir que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de 19 de maig,
acordà modificar el Conveni col·lectiu de personal laboral (afegint un article 20 bis) en relació a la
realització d'hores complementàries. Aquest nou precepte -entre d'altres coses- mana que sols es
podran realitzar hores complementàries si existeix un pacte escrit amb el treballador i en cap cas el
pacte d'hores extraordinàries podrà ser superior al 60% de les hores ordinàries de treball objecte de
contracte.
De fet, existeix un pacte exprés amb la treballadora, aprovat per mitjà de resolució número 1493, de
data 06.07.2016, en el qual la treballadora s'ha compromès a realitzar fins un màxim de 6 hores
complementàries setmanals (el seu contracte és de 10 h./set.). Les hores efectivament realitzades
s'han de retribuir com a ordinàries i s'han de computar a l'efecte de bases de cotització a la Seguretat
Social, períodes de carència i bases reguladores de les prestacions.
Llavors, i atès que el còmput total d'hores mensuals complementàries presentades (24 hores en 1
mes) no sobrepassa el límit màxim permès d'acord amb la normativa abans esmentada, hom entén
que rere la corresponent fiscalització prèvia per part de l'òrgan interventor, procedeix que la Junta de
Govern adopti el següent acord:
PRIMER: Abonar a T.M.N. 393,60 € en concepte d'hores complementàries (24 hores) realitzades
durant el de mes de setembre de 2018, de conformitat amb el que disposa el TRLET i l'art. 20 bis del
vigent Conveni col·lectiu de 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 22/10/2018.
PROPOSA:
Abonar a T.M.N. 393,60 € en concepte d'hores complementàries (24 hores) realitzades durant el de
mes de setembre de 2018, de conformitat amb el que disposa el TRLET i l'art. 20 bis del vigent
Conveni col·lectiu de 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.
71. PROPOSTA ABONAMENT COMPLEMENT PRODUCTIVITAT PER FEINES EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I SERVEIS X0 DE LA POLICIA LOCAL AGOST 2018 (EXP. 10568/2018).Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 23-102018, que literalment copiada, diu:
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«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 16/10/2018, que copiat
literalment diu:
"Ha arribat a l'àrea de recursos humans un informe subscrit pel cap de la Policia local i pel regidor
delegat de l'àrea a efectes que es tramiti l'abonament de complements salarials de personal
laboral i funcionari adscrit a la prefectura de la Policia local. Amb l'informe, de data 10/09/2018,
s’hi inclou un quadrant-resum dels serveis especials que s'han de retribuir complementàriament
als membres del cos de la Policia local.
Llavors, en aquest cas es presenta una relació d'efectius policials que han realitzat diversos
serveis (complements de productivitat per la realització de serveis X0 o en cap de setmana i
festius) durant el mes d’agost de 2018 a efectes que el personal de la Policia local percebi les
retribucions complementàries que pertoquin.
Al respecte, indicar que pel que fa a les retribucions dels funcionaris, l'art. 23è de l'encara vigent
Llei 30/1984 de mesures per a la reforma de la funció pública preveu com a retribucions
complementàries dels funcionaris -entre d'altres-: el complement de productivitat, el qual és
destinat a retribuir l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i l'interès o iniciativa amb que el
funcionari desenvolupa el seu treball.
L'art. 93 LRBRL ens adverteix que les retribucions complementàries dels funcionaris de
l'administració local (com és el nostre municipi) s'han d'atendre a la mateixa estructura i criteris de
valoració objectiva que els de la resta de funcionaris públics. La seva quantia global ha de ser
fixada pel Ple de la corporació dins dels límits màxims i mínims que es senyalin per l'Estat.
Més en concret, l'art. 5 del RD 861/1986 RRFAL indica -entre d'altres coses- que les quanties que
percebi cada funcionari per aquest concepte seran de coneixement públic, tant dels demés
funcionaris de la corporació com dels representants sindicals. El Ple de la corporació ha de
determinar en el pressupost la quantia global destinada a l'assignació del complement de
productivitat dels funcionaris dins dels límits màxims assenyalats a l'art. 7.2.b) d'aquesta norma. I
correspon a l'Alcalde distribuir aquesta quantia entre els diferents programes o àrees i l'assignació
individual del complement de productivitat, amb subjecció als criteris que, en el seu cas, hagi
establert el Ple.
S'ha de tenir en compte que el Ple de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, en sessió ordinària
de data 10.05.2012, punt 8è, aprovà l'Annex de la Policia local del Pacte de funcionaris. En
aquest, es regula -entre d'altres coses- el següent:
PEL QUE RESPECTA ALS SERVEIS X0
«Article 14. Coordinador del servei o X0.
En el cas de que reglamentàriament es determini un coordinador de servei o XO, es retribuirà
l'import per dia establert en l'article 21.2, d'aspectes retributius, en el cas de que sigui duit a terme
per personal de l'escala bàsica. Per contra, si es du a terme per personal d'escales superiors, no
es retribuirà aquest concepte.
En concret, l'art. 21.2 de l'esmentat Annex de la Policia local preveu un complement de
productivitat per realitzar les esmentades funcions de coordinador d'un torn horari (X0) quan diu
literalment que: «Per cada servei diari efectivament treballat com a coordinador d'un torn horari
(X0) 7,22 €. (L'actualització econòmica en el temps d'aquest import suposa una quantia de 7,36
€).
PEL QUE RESPECTA ALS SERVEIS EN CAP DE SETMANA I FESTIUS
Així mateix, l'art. 21.1 de l'Annex de la Policia local del Pacte de funcionaris (que regula aspectes
retributius per treball en dissabtes, diumenges i festius) preveu també l'assignació d'un
complement de productivitat pel següent: «Pels caps de setmana i festius treballats per qualsevol
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membre del cos de la Policia local durant 6 hores o més del servei en qüestió es percebran les
següents retribucions dins el complement de productivitat:
a)-Per cada dissabte treballat en horari diürn: 36,94 €.
b)-Per cada diumenge o festius treballat en horari diürn: 43,74 €.
c)-Per cada divendres de treball en horari nocturn: 43,74 €.
d)-Per cada dissabte o vigília de festiu treballat en horari nocturn: 48,59 €.
Tots aquests imports amb les corresponents actualitzacions retributives anuals segons els
successius pressuposts generals de l’Estat.
En resum, l'Annex de Policia al Pacte de Funcionaris preveu diferents supòsits la verificació dels
quals dóna lloc a la percepció, per part dels efectius policials, de diferents complements de
productivitat, segons el cas concret. Aquests extrems han estat aprovats pel Ple de l'Ajuntament.
Atès que sens perjudici de tot l’anterior, l’Ajuntament es troba en procés per a la realització de la
Relació de Llocs de Treball a què està obligada l’administració, i que en el marc d’aquesta RLT
s’haurà de definir una valoració dels llocs per definir les retribucions complementàries que els
corresponen.
Tenint en compte tot l'exposat, procedeix que el regidor delegat de personal, previ informe 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.- Acordar abonar, als efectius policials que en document adjunt es relacionen, els imports
que en aquest s'indiquen i que -en global- ascendeix al següent import:
- Complements de productivitat per realitzar feina en caps de setmana, festius i X0: 10.280,97 €.
De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra
consideració millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no
obstant, amb el seu superior criteri, resoldrà, prèvia la incorporació a l'expedient dels informes
addicionals d'altres departaments municipals que, si així es considera, es puguin sol·licitar."
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 13/10/2018.
PROPOSA:
Abonar a la nòmina dels funcionaris relacionats a continuació, les quantitats que s'indiquen en
concepte de complement de productivitat per serveis realitzats en caps de setmana i X0, presentats el mes d’agost, i que puja un total de 10.280,97 €:
DIÜRN
FUNCIONARIS

NOCTURN

DISSABTES

FESTIUS

A.P.J.

1

1

A.P.M.

2

2

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

DISSABTES

10
4

4

B.M.J.

TOTAL €

83,74
3

2

SERVIGÍLIA VEIS X0

4

5

242,38
337,96

20

408,08

18

568,62

3

189,95

C.G.J.A.

2

2

C..P.J.D.

3

2

205,82

C.M.F.

3

4

296,62
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F.C.D.

3

F.R.J.L.

1

G.G.M.

2

3

G.G.J.L.

1

1

G.J.J.

1

3

2

237,08
38,34

G.M.J.

1

258,28
83,74
3

2

197,01

2

191,68

G.F.C.

3

4

1

347,06

G.P.J.

3

3

1

301,66

J.M.J.

2

2

J.F.J.

2

M.M.J.M.

3

2

M.M.J.

3

3

M.M.M.

1

M.R.J.A.

1

2

M.V.J.B.

3

4

M.G.A.

2

M.J.D.

2

4

Moll Gener Miquel

2

3

M.B.M.A.

3

4

M.F.J.C.
P.P.J.R.

1

2

P.V.G.

2

90,80
5

166,59
296,62

1

2

151,18
258,28

13

3
2

P.C.A.

251,22

1

1

P.M.J.

141,24
251,22

1
2

1

1

2

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

167,48

310,25

1

347,06

1

141,24

1

5

171,63

1

9

163,25

1

263,32

3

242,12

3

212,88
1

127,12

P.V.G.

4

3

332,92

R.M.S.

1

1

95,84

R.C.J.

4

4

1

390,85

R.F.A.

4

5

3

456,27

S.P.A.

2

2

S.S.J.

3

4

S.G.F.

167,48
1
3

2

304,11
237,08

S.J.M.

3

4

296,62

S.P.M.

2

3

212,88

1

45,40

T.C.F.
TOTAL

10280,9
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7
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.
72. PROPOSTA ABONAMENT COMPLEMENT PRODUCTIVITAT PER SERVEIS NOCTURNS
DELS MEMBRES DE LA POLICIA LOCAL NO ADSCRITS A LA UNITAT NOCTURNA AGOST
2018 (EXP. 10569/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de
Recursos Humans de dia 23-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 16/10/2018, que copiat
literalment diu:
"Ha arribat a l'àrea de recursos humans un informe subscrit pel cap de la Policia local i pel regidor
delegat de l'àrea a efectes que es tramiti l'abonament de complements salarials de personal adscrit a
la prefectura de la Policia local.
Amb l'informe, de data 10/09/2018, s’hi inclou un quadrant-resum dels serveis especials que s'han de
retribuir complementàriament als membres del cos de la Policia local.
En concret, pel que fa a la petició de pagament de retribucions complementàries per haver-se prestat,
per part de policies no adscrits a la unitat nocturna, serveis policials en nocturnitat durant el mes
d’agost de 2018.
Al respecte, indicar que pel que fa a les retribucions dels funcionaris l'art. 23è de l'encara vigent Llei
30/1984 de mesures per a la reforma de la funció pública preveu com a retribucions complementàries
dels funcionaris -entre d'altres-: el complement de productivitat (destinat a retribuir l'especial
rendiment, l'activitat extraordinària i l'interès o iniciativa amb que el funcionari desenvolupa el seu
treball).
L'art. 93 LRBRL ens adverteix que les retribucions complementàries dels funcionaris de
l'administració local (com és el nostre municipi) s'han d'atendre a la mateixa estructura i criteris de
valoració objectiva que els de la resta de funcionaris públics. La seva quantia global ha de ser fixada
pel Ple de la corporació dins dels límits màxims i mínims que es senyalin per l'Estat.
Més en concret, l'art. 5 del RD 861/1986 RRFAL indica -entre d'altres coses- que el complement de
productivitat està destinat a retribuir l’especial rendiment, l’activitat extraordinària i l’interès o iniciativa
amb que el funcionari desenvolupi la seva tasca. L’apreciació de la productivitat s’ha de realitzar en
funció de les circumstàncies objectives relacionades directament amb el desenvolupament del lloc de
feina i objectius assignats al mateix. En cap cas, les quanties assignades per complement de
productivitat durant un període de temps originaran cap tipus de dret individual respecte a les
valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius. Així mateix, les quanties que
percebi cada funcionari per aquest concepte seran de coneixement públic, tant dels demés
funcionaris de la corporació com dels representants sindicals. El Ple de la corporació ha de
determinar en el pressupost la quantia global destinada a l'assignació del complement de
productivitat dels funcionaris dins dels límits màxims assenyalats a l'art. 7.2.b) d'aquesta norma. I
correspon a l'Alcalde distribuir aquesta quantia entre els diferents programes o àrees i l'assignació
individual del complement de productivitat, amb subjecció als criteris que, en el seu cas, hagi
establert el Ple.
S'ha de tenir en compte que el Ple de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, en sessió ordinària de
data 10.05.2012, punt 8è, aprovà l'Annex de la Policia local del Pacte de funcionaris. En aquest, es
regula -entre d'altres coses- el següent:
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PEL QUE FA ALS SERVEIS NOCTURNS
L'art. 21.5 de l'Annex de la Policia local del Pacte de funcionaris (que regula les retribucions
complementàries dels reforços de la unitat nocturna) preveu un tipus de complement de productivitat
per realitzar reforç a la unitat nocturna dient que: «La retribució del personal que reforci la unitat per
cobrir baixes de llarga durada o no pugui ser inclòs dins la pròpia unitat cobrarà 20€ per dia realment
treballat. Es considerarà dia real de treball el que hi hagi un mínim de 6 hores de treball efectiu. Tota
la resta de dies no es comptabilitzaran.
Els membres del cos que treballin de nit com servei extraordinari retribuït, no rebran aquesta
retribució, ja que va inclosa en el concepte de retribució de les hores extraordinàries nocturnes».
(L'actualització econòmica en el temps d'aquest import a dia d'avui suposa una quantia de 20,76 €).
Atès que sens perjudici de tot l’anterior, l’Ajuntament es troba en procés per a la subscripció d’un
contracte de serveis per a la realització de la Relació de Llocs de Treball a què està obligada
l’administració, i que en el marc d’aquesta RLT s’haurà de definir una valoració dels llocs per
especificar les retribucions complementàries que els corresponen.
Tenint en compte tot l'exposat, procedeix que el regidor delegat de personal, previ informe de l'òrgan
interventor, emeti una propsta administrativa, si així ho considera, per tal que la Junta de Govern
municipal adopti un acord sobre el següent:
PRIMER.- Acordar abonar, als efectius policials que es relacionen en document adjunt els imports
que en cada cas s’indiquen i que en total ascendeixen a 186,84 € en concepte de complement de
productivitat per la realització de serveis nocturns.
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 22/10/2018.
PROPOSA:
Acordar abonar, als efectius policials que es relacionen a continuació les quantitats indicades que en
cada cas s’indiquen i que en total ascendeixen a 186,84 € en concepte de complement de
productivitat per la realització de serveis nocturns.
NOM
G.G.M.
G.F.C.
G.P.J.
M.M.J.M.
M.G.A.
Mo.B.M.A.
P.P.J.R.
P.M.M.
P.V.G.
TOTAL

IMPORT SERVEI
20,76 €
20,76 €
20,76 €
20,76 €
20,76 €
20,76 €
20,76 €
20,76 €
20,76 €
186,84 €

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.
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73. PROPOSTA ABONAMENT COMPLEMENT PRODUCTIVITAT PER TREBALLS PENOSOS
REALITZATS EL MES D’AGOST PEL PERSONAL LABORAL (EXP. 10966/2018).-Es dóna
compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 23-10-2018, que
literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 16/10/201/8, que copiat
literalment diu:
"S’ha rebut informe del departament d’obres i serveis per mitjà del qual es deixa constància d'una
relació de personal de la Brigada municipal que ha realitzat diferent percentatge de temps durant el
mes d’agost de 2018 dedicat al manteniment de la xarxa de clavegueram.
Atès que la Junta de Govern municipal, en sessió de data 03/08/2016, punt 15è, acordà que el
percentatge de complement salarial que havia de percebre cada empleat per raó d'haver realitzat
treballs penosos relacionats amb feines de clavegueram havia de ser presentat pel cap de la Brigada
municipal mensualment, indicant el nom i llinatges de cada empleat, el número de dies que havia
realitzat feines a la xarxa de clavegueram i el percentatge que açò suposava respecte del mes en
qüestió. La quantia econòmica a percebre aprovada fou de 230 euros mensuals per al 100% de
dedicació, havent-se d'aplicar les variacions corresponents d'acord amb el percentatge de temps
efectivament realitzat (actualment 238,73 euros per al 100% de dedicació per raó de la puja de l'1%
salarial corresponent a l'exercici de 2016 més l’1% que correspon a l’exercici de 2017, més l’1,75%
aplicable amb efectes de juliol de 2018).
Aquest complement salarial s’acordà en virtut del que preveu l’art. 29.4 del Conveni col·lectiu del
personal laboral (BOIB nº 92 de 01.08.2002) en relació als complements al salari pel motiu de la
realització de treballs tòxics, perillosos o excepcionalment penosos.
D'acord amb l'esmentat, s'adjunta document on hi ha la relació de persones que han efectuat tasques
de clavegueram durant el mes d’agost de 2018, el percentatge de dedicació que açò suposa
respecte de la jornada total i la seva traducció en euros. La totalitat de les tasques puja un import de
654,12 € pel personal d’obres, que s'haurien d'abonar a la nòmina de cada treballador, en concepte
de complement salarial, en proporció als percentatges efectivament realitzats d'acord amb l'informe
tècnic abans esmentat i el quadre adjunt.
En addició, es pot indicar que el cap de la Brigada municipal, en el seu informe considera establir una
Brigada de manteniment de clavegueram i demana que es replantegi el sistema de remuneració
d’aquests empleats públics municipals. Cosa que es posa en coneixement de la corporació local a
efectes que en tengui coneixement.
Per tot l'exposat, qui subscriu estima que, condicionat al pertinent informe previ per part de l'òrgan
interventor, procedeix que la Junta de Govern adopti el següent acord:
PRIMER: Abonar a la relació de treballadors municipals que s’adjunta, tots ells contractats en règim
laboral, els imports que en document adjunt es relacionen en concepte de complement salarial per
haver realitzat tasques de manteniment de la xarxa de clavegueram durant el mes d’agost de 2018,
cosa que ascendeix als imports següents pel personal de cada col·lectiu esmentat en el seu conjunt:
- Obres: 654,12 €
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 18/10/2018.
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PROPOSA:
Abonar als treballadors municipals relacionats a continuació, tots ells contractats en règim laboral, els
imports que s'indiquen en concepte de complement salarial per haver realitzat tasques de
manteniment de la xarxa de clavegueram durant el mes d’agost de 2018:
NOM
M.R.L.
C.C.R.
B.M.J.
L.G.C.
V.B.J.
TOTAL BRIGADA

%
59%
55%
23%
55%
82%
654,12

TOTAL €
140,85
131,3
54,91
131,3
195,76

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.
74. PROPOSTA ABONAMENT ENDARRERIMENTS ALS SUBINSPECTORS DE LA POLICIA
LOCAL EN EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA 452/2016 (EXP. 11062/2018).-Es dóna compte d'una
proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 23-10-2018, que literalment
copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 11/10/2018, que copiat
literalment diu:
"Atès que mitjançant les resolucions de l’àrea d’OiSC núms. 1327, 1328 i 1329 de 2018, de 31 de
maig, es va acordar aplicar als subinspectors J.L.T.S., F.P.P i L.S.M. el complement regulat a la
resolució de personal 32/2008, de 29 de gener amb efectes de 01/03/2018, i procedir a la
realització dels càlculs per a la quantificació dels endarreriments que els corresponen als que es
fa referència en la Sentència 452/2016 del Jutjat del Contenciós Administratiu 2 de Palma, i fins a
28/02/2018, per tal de donar compliment a la sentència abans esmentada.
Vist que la Junta de Govern de 06/06/2018 va acordar la ratificació de les referides resolucions
1327, 1328 i 1329 de 2018, de 31 de maig.
Atès que es presenta per part del regidor delegat de personal proposta de pla de pagament en
diverses anualitats dels endarreriments referits des de l’any 2012 fins el 28/02/2018, per un total
de 29.634,37 € per a cada un dels tres subinspectors, en els següents termes:
Empleat

2018

2019

2020

Total

J.L.T.S.

4.994,84 €

14.695,26 €

9.944,27 €

29.634,37 €

F.P.P.

4.994,84 €

14.695,26 €

9.944,27 €

29.634,37 €

L.S.M.

4.994,84 €

14.695,26 €

9.944,27 €

29.634,37 €

PRIMER: Reconèixer a cada un dels subinspectors J.L.T.S., F.P.P. i L.S.M. en concepte
d’endarreriments del complement regulat a la resolució de personal núm. 32/2008, de 29 de
gener, la quantitat de 29.634,37 € desglossada de la següent manera:
- 4.187,13 € corresponents a 2012.
- 4.898,42 € corresponents a 2013.
- 4.898,42 € corresponents a 2014.
- 4.898,42 € corresponents a 2015.
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- 4.947,42 € corresponents a 2016.
- 4.996,87 € corresponents a 2017.
- 807,71 € corresponents a 2018.
SEGON: Abonar en la nòmina del mes d’octubre de 2018 la quantitat de 4.994,84 € a cada un
dels subinspectors J.L.T.S., F.P.P. i L.S.M. en concepte d’endarreriments del complement regulat a
la resolució de personal núm. 32/2008, de 29 de gener, corresponents al mesos de gener i febrer
de 2018 i de l’exercici de 2012.
TERCER: Abonar en la nòmina del mes de febrer de 2019 la quantitat de 14.695,26 € € a cada un
dels subinspectors J.L.T.S., F.P.P. i L.S.M. en concepte d’endarreriments del complement regulat a
la resolució de personal núm. 32/2008, de 29 de gener, corresponents als períodes de 2013, 2014
i 2015.
QUART: Abonar en la nòmina del mes de febrer de 2020 la quantitat de 9.944,27 € a cada un dels
subinspectors J.L.T.S., F.P.P. i L.S.M. en concepte d’endarreriments del complement regulat a la
resolució de personal núm. 32/2008, de 29 de gener, corresponents als períodes de 2016 i 2017.
Per tot l’exposat, procedeix que el regidor delegat de recursos humans, previ informe de la
interventora municipal, emeti una proposta administrativa, si així ho considera, per tal que la Junta
de Govern adopti un acord sobre el següent:
PRIMER: Reconèixer a cada un dels subinspectors J.L.T.S., F.P.P. i L.S.M. en concepte
d’endarreriments del complement regulat a la resolució de personal núm. 32/2008, de 29 de
gener, la quantitat de 29.634,37 € desglossada de la següent manera:
- 4.187,13 € corresponents a 2012.
- 4.898,42 € corresponents a 2013.
- 4.898,42 € corresponents a 2014.
- 4.898,42 € corresponents a 2015.
- 4.947,42 € corresponents a 2016.
- 4.996,87 € corresponents a 2017.
- 807,71 € corresponents a 2018.
SEGON: Abonar en la nòmina del mes d’octubre de 2018 la quantitat de 4.994,84 € a cada un
dels subinspectors J.L.T.S., F.P.P. i L.S.M. en concepte d’endarreriments del complement regulat a
la resolució de personal núm. 32/2008, de 29 de gener, corresponents al mesos de gener i febrer
de 2018 i de l’exercici de 2012.
TERCER: Abonar en la nòmina del mes de febrer de 2019 la quantitat de 14.695,26 € € a cada un
dels subinspectors J.L.T.S., F.P.P. i L.S.M. en concepte d’endarreriments del complement regulat a
la resolució de personal núm. 32/2008, de 29 de gener, corresponents als períodes de 2013, 2014
i 2015.
QUART: Abonar en la nòmina del mes de febrer de 2020 la quantitat de 9.944,27 € a cada un dels
subinspectors J.L.T.S., F.P.P. i L.S.M. en concepte d’endarreriments del complement regulat a la
resolució de personal núm. 32/2008, de 29 de gener, corresponents als períodes de 2016 i 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 22/10/2018.
PROPOSA:
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PRIMER: Reconèixer a cada un dels subinspectors J.L.T.S., F.P.P. i L.S.M. en concepte
d’endarreriments del complement regulat a la resolució de personal núm. 32/2008, de 29 de
gener, la quantitat de 29.634,37 € desglossada de la següent manera:
- 4.187,13 € corresponents a 2012.
- 4.898,42 € corresponents a 2013.
- 4.898,42 € corresponents a 2014.
- 4.898,42 € corresponents a 2015.
- 4.947,42 € corresponents a 2016.
- 4.996,87 € corresponents a 2017.
- 807,71 € corresponents a 2018.
SEGON: Abonar en la nòmina del mes d’octubre de 2018 la quantitat de 4.994,84 € a cada un
dels subinspectors J.L.T.S., F.P.P. i L.S.M. en concepte d’endarreriments del complement regulat a
la resolució de personal núm. 32/2008, de 29 de gener, corresponents al mesos de gener i febrer
de 2018 i de l’exercici de 2012.
TERCER: Abonar en la nòmina del mes de febrer de 2019 la quantitat de 14.695,26 € € a cada un
dels subinspectors J.L.T.S., F.P.P. i L.S.M. en concepte d’endarreriments del complement regulat a
la resolució de personal núm. 32/2008, de 29 de gener, corresponents als períodes de 2013, 2014
i 2015.
QUART: Abonar en la nòmina del mes de febrer de 2020 la quantitat de 9.944,27 € a cada un dels
subinspectors J.L.T.S., F.P.P. i L.S.M. en concepte d’endarreriments del complement regulat a la
resolució de personal núm. 32/2008, de 29 de gener, corresponents als períodes de 2016 i 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.
75. PROPOSTA RECONEIXEMENT DEUTE DE LA FACTURA CORRESPONENT A LA
REPARACIÓ AVARIA CLAVEGUERAM A LA CARRETERA CAP D’ARTRUTX (EXP.
9452/2018).-Es dóna compte de l’expedient 9452/2018, del Servei de Manteniment i Millora de la Via
Pública, que tracta el següent:
«Consta a l’expedient l’informe de l’enginyer municipal, de dia 2.10.2018, en el que es fa constar
que es van haver d’efectuar treballs urgents de reparació d’una avaria que dificultava la circulació
de la carretera del Cap d’Artruxt, per la qual cosa, es va sol·licitar a l’empresa Construciones
Olives SL que fes una actuació d’urgència.
També informa l'enginyer, que la factura presentada per l’empresa per aquest concepte, és
correcta, per la qual cosa proposa la seva aprovació.
Així les coses, es fa esment que es tracta d’un reconeixement extrajudicial de deute.
Per tant, es proposa a la Junta de Govern que acordi:
Primer. Aprovar el reconeixement del crèdit a favor de l’empresa Construcciones Olives SL, per
import total de 2.981,90 €, per les feines de reparació d’una avaria al clavegueram de la carretera
del Cap d’Artruxt.
Segon. Notificar aquest acord a l’empresa interessada per al seu coneixement i als efectes
pertinents.
No obstant la Junta de Govern, amb el seu superior criteri, resoldrà»
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Per unanimitat s’acorda aprovar l’expedient del Servei de Manteniment i Millora de la Via Pública.
76. PROPOSTA RECONEIXEMENT DEUTE DE LA FACTURA RELATIVA A LA REPARACIÓ
PAVIMENT CARRER BISBE JUANO ENTRE EL CARRER RUIZ I PABLO I EL CARRER
REPÚBLICA ARGENTINA (EXP, 9454/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat
del Servei de Manteniment i Millora de la Via Pública de dia 08-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe tècnic emès per part de l'enginyer municipal de data 03.10.2018, el qual diu:
"Les obres del carrer Reforma del Paviment del carrer Bisbe Juano entre el carrer Ruiz i Pablo i el
carrer República Argentina estan adjudicades des de 15.11.2017. Per estar les obres en execució al
carrer Mallorca, per qüestions de ordenació del tràfic, no va ser possible iniciar la reparació del
paviment al carrer Bisbe Juano abans del mes de maig de 2018. Per ser l´inici de la temporada
turística no era recomanable iniciar tampoc les obres de reforma del paviment el mes de maig de
2018, ja que la durada mínima d’aquestes obres era d’un MES.(en el cas que no hi hagués cap tipus
d’imprevist).
El paviment es trobava en MOLT MAL ESTAT, essent un perill inclús per a la circulació, i no era
possible passar tot l’estiu amb aquest estat del paviment.
Per aquests motius, per la urgència de l’obra i per seguretat, es va sol·licitar, a finals de maig, a
l’empresa CONSTRUCCIONES OLIVES SL, procedís a efectuar una reparació ràpida(amb una
durada màxima d’una setmana) del paviment per poder passar l’estiu correctament.
Per part de CONSTRUCCIONES OLIVES SL s’ha presentat la corresponent factura dels treballs
executats per un import de 6.251,99 €(5166,93 €+ 1085,06 €-IVA-).
Qui considera que procedeix abonar, LA FACTURA NUM A18146 –REPARACIÓ PAVIMENT
CARRER BISBE JUANO ENTRE RUIZ I PABLO I REPÚBLICA ARGENTINA- a
CONSTRUCCIONES OLIVES SL(NIF B07159676) per un import total(IVA inclòs) de 6.251,990€."
PROPOSA:
Primer.- Aprovar i abonar la factura núm. A18146 –REPARACIÓ PAVIMENT CARRER BISBE
JUANO ENTRE RUIZ I PABLO I REPÚBLICA ARGENTINA- a CONSTRUCCIONES OLIVES SL(NIF
B071*****) per un import total (IVA inclòs) de 6.251,990€.
Segon.- COMUNICAR aquest acord als interessats.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
La Secretària fa constar que en el seu informe proposa una esmena a l’apartat de l’acord:
«Primer. Aprovar el reconeixement del crèdit a favor de l’empresa Construcciones Olives SL, per
import total de 6.251,99 €, per les feines de reparació d’un tram del carrer Bisbe Juano.
Segon. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa interessada per al seu coneixement i als efectes
pertinents.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta esmenada del regidor delegat del Servei de Manteniment
i Millora de la Via Pública.
77. PROPOSTA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ ÚNICA (FEBRER I MARÇ 2018) DE LES OBRES
DE RESTITUCIÓ AMBIENTAL, CONDICIONAMENT, DELIMITACIÓ I NETEJA DE LA ZONA
RECREATIVA DEL CAMÍ VELL DE SA FAROLA I L’ENTORN DE SA VINYETA (EXP.
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9836/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Manteniment i Millora
de la Via Pública de dia 21-09-2018, que literalment copiada, diu:
«Atès que la Junta de Govern de l'Ajuntament de Ciutadella de data 03.11.2017 va adjudicar les
obres de "Restitució ambiental, condicionament, delimitació i neteja de lazona recreativa del Camí
Vell de Sa Farola i l'entorn de Sa Vinyeta" a l'empresa pública TRAGSA, per un import total de
32.589,51 € (IVA inclòs)
Atès que mitjançant resolució núm. 55/2018 de dia 19.01.2018, de l'àrea de Territori i Entorn va
aprovar el Pla de Seguretat i Salut en el treball de l'obra esmentada, presentat per TRAGSA.
Atès que s'ha redactat la certificació núm. 1 i única corresponent als mesos de febrer i març de 2018
de les obres esmentades, per import de 32.589,51 €.
PROPOSA:
Primer. Aprovar la certificació núm. 1 única (febrer i març 2018) de les obres de restitució ambiental,
condicionament, delimitació i neteja de la zona recreativa del camí Vell de Sa Farola i l'ientorn de Sa
Vinyeta per un import total de 32.589,51 € (IVA inclòs), adjudicades a TRAGSA (CIF A284*****)
Segon. Comunicar aquest acord a l’empresa adjudicatària.
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.
78. PROPOSTA APROVACIÓ DESPESES PER A LES OBRES DE REPARACIÓ A L’EDIFICI DE
PLAÇA DES BORN NÚMERO (EXP. 10545/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat del Servei de Manteniment i Millora de la Via Pública de dia 05-10-2018, que literalment
copiada, diu:
«Atès l’informe presentat per la Dirección de Planificación i Finanzas de Correos i emès per
l’arquitecte tècnic Francisco Pérez Rodríguez en relació al despreniments en finestres de façanes de
l’oficina tècnica de Ciutadella, situada a la Plaça des Born, 9, en data 07.05.2018.
Atesa la proposta de pressupost presentada en data 26.09.2018 per la Dirección de Planificación i
Finanzas de Correos, de l’obra de reparació en façanes de l’edifici principal de Correus , situat a la
Plaça des Born, 9.
Vist l’informe tècnic emès per part de l’enginyer municipal de data 04.10.2018, el qual diu:
"S’han produït diversos despreniments de la façana de l’edifici de correus. Evidentment això
representa un perill i s’ha de resoldre el més aviat possible.
Aquest edifici es de diferents titulars:
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA(37,63%)
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE TRIBUTOS LOCALES SL(39,27 %)
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA(23,10%)
El pressupost estimat de les obres i remés per CORREOS és el següent
Subtotal 22.233,00 €
IVA 21% 4.668,93 €
Total 26.901,93 €
Taxes 0,5 % 111,17 €
ICIO 3,2% 711,46 €
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TOTAL PRESSUPOST 27.724,56 €
El pressupost inclou també la redacció i documentació necessàries per a l’atorgament de la llicència,
direcció facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut.
Qui subscriu considera que per part de l’Ajuntament s´hauria d’informar favorablement la proposta
efectuada per SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA en dades 07.05.2018 i
26.09.2018.
La quantitat màxima a abonar per l’ajuntament serà el 23,10 % del pressupost total de 27.724,56 €,
és a dir 6.404,37 €. Aquesta quantitat haurà de ser abonada a SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y
TELEGRAFOS SA quan justifiqui l’execució i cost definitiu de les obres i el seu total pagament."
PROPOSA:
Primer.- Aprovar i abonar a SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA la quantitat de
6.404,37 € quan justifiqui l’execució i cost definitiu de les obres i el seu total pagament per
despreniments de la façana de l’edifici de Correus.
Segon.- Comunicar el present acord a les parts interessades.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
La Secretària fa constar que en el seu informe proposa una esmena a l’apartat de l’acord:
«Primer. Acceptar participar en les despeses per l’arranjament de la façana de l’edifici del què s’és
copropietari, en el percentatge del 23,1 %.
Segon. Fixar l’aportació màxima per la quantitat de 6.404,37 €, corresponent a aquest percentatge
respecte el pressupost presentat per l’entitat Correos y Telégrafos.
Tercer. Notificar aquest acord a les persones interessades.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta esmenada del regidor delegat del Servei de Manteniment
i Millora de la Via Pública.
79. PROPOSTA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 2 (SETEMBRE 2018) CORRESPONENT
AL CONTRACTE DE LES OBRES DE REFORMA DE LES INFRAESTRUCTURES DELS
CARRERS MOSSÉN SALORD I FARNÉS I JOSEP M. FIVALLER (EXP. 10734/2048).-Es dóna
compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Manteniment i Millora de la Via Pública de
dia 10-10-2018, 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).
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Atès que s'ha redactat la certificació número 2 (setembre 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 91.279,88 € (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. 2 (setembre 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 91.279,88 € (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.
80. PROPOSTA D’ACORD DE PRESENTAR SOL·LICITUD PER OPTAR A LES CONCESSIONS
D’AJUTS SEGONS CONVOCATÒRIA DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA PER A LES
ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA PER AL CURS 2017-2018 (EXP. 11006/2018).-Es dóna
compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Cultura de dia 18-10-2018, que literalment
copiada, diu:
«Vist que el Consell Insular de Menorca ha aprovat la seva convocatòria anual d'ajuts per a les
Escoles Municipals de Música de Menorca, en aquest cas per al curs 2017-2018
Vist que les activitats docents i els cursos que s'han desenvolupat al llarg del darrer curs escolar de
l'Escola Municipal de Música i Dansa de Ciutadella poden ser objecte de subvenció; vist l'informe
emès pel director de l'àrea de Cultura i vist, a la vegada, que per part d'aquest Ajuntament es
considera convenient sol·licitar l'ajut corresponent a dita convocatòria del Consell Insular de Menorca,
el regidor que subscriu
PROPOSA:
Per les motivacions esmentades més amunt, que la Junta Municipal de Govern acordi que per part
d'aquest Ajuntament es presenti la sol·licitud corresponent a l'Escola Municipal de Música i Dansa de
Ciutadella per tal d'optar a la concessió d'ajuts segons la convocatòria d'ajuts del Consell Insular de
Menorca per a les Escoles Municipals de Música per al curs 2017-2018.
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 Cultura.
81. PROPOSTA APROVACIÓ SOL·LICITUD DE PRÒRROGA SUBVENCIÓ PER A AGENTS
D’OCUPACIÓ DESENVOLUPAMENT LOCAL (EXP. 10915/2018).-Es dóna compte d'una proposta
del regidor delegat del Servei de Formació i Ocupació de dia 16-10-2018, que literalment copiada,
diu:
«Vist l'informe de la tècnica del servei de dia 15/10/18, que literalment copiat diu:
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"ASSUMPTE: Aprovació de la pròrroga de la sol·licitud de subvenció d’AGENTS D'OCUPACIÓ I
DESENVOLUPAMENT LOCAL, juntament amb la seva respectiva memòria de projecte, guió
diagnosi i informe final 2018/2019
Vista la convocatòria de subvencions publicada al BOIB núm. 130, de 13 d'octubre de 2016,
Resolució del conseller de Treball, Comerç i Industria i president del Soib, de 10 d'octubre de 2016
per la qual s’aprova pel procediment d'urgència la convocatòria per a l’any 2016 perquè les entitats
locals presentin les sol·licituds per obtenir subvencions públiques destinades a contractar agents
d’ocupació i desenvolupament local.
Vista la resolució de l'àrea de dinamització econòmica número 200 de 28 d'octubre de 2016;
aprovació del projecte pel qual se sol·licita una subvenció pública per a la contractació de dos agents
d'ocupació i desenvolupament local, (exp. 2016/008837)
Vist el certificat de la Junta de Govern en sessió ordinària de 2 de novembre de 2016, Ratificació de
la resolució de l'àrea de dinamització econòmica número 200 de 28 d'octubre de 2016 aprovació del
projecte pel qual se sol·licita una subvenció pública per a la contractació de dos agents d'ocupació i
desenvolupament local, (exp. 2016/008837)
Vista la Resolució relativa a la concessió de la subvenció a l'entitat Ajuntament de Ciutadella de
Menorca per contractar agents d'ocupació i desenvolupament local, d'acord amb la convocatòria
aprovada, per Resolució del Conseller de Treball, Comerç i Industria i president del SOIB, de 10
d'octubre de 2016 per la qual s’aprova pel procediment d'urgència la convocatòria per a l’any 2016
perquè les entitats locals presentin les sol·licituds per obtenir subvencions públiques destinades a
contractar agents d’ocupació i desenvolupament local de data 22 de novembre de 2017,
Vista la resolució de l'àrea de Dinamització Econòmica número 93 en sessió Ordinària de dia
04/12/2017, en la qual s’aprovava la sol·licitud de subvenció per a la pròrroga dels agents d'ocupació
i desenvolupament local, (exp. 2017/011068)
Vist el certificat de la junta de govern en sessió ordinària de 13 de desembre de 2017, relatiu a la
ratificació de la resolució de l'àrea de dinamització econòmica número 93 de 04/12/2017 , en la qual
s’aprovava la sol·licitud de subvenció per a la pròrroga dels agents d'ocupació i desenvolupament
local, (exp. 2017/011068)
Vista la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 23 de febrer de
2018 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per a l’any 2018 SOIB Agents d’Ocupació i
Desenvolupament Local
Vist l'article 15. Pròrroga de la subvenció
1. Les entitats beneficiàries poden sol·licitar al SOIB la pròrroga de la subvenció concedida per a
cada agent contractat 30 dies abans que acabi el període ja subvencionat. Aquesta sol·licitud ha
d’anar acompanyada d’un informe anual d’acord amb el model que és a disposició dels beneficiaris al
web http://www.soib.es sobre l’activitat que duu a terme cada agent d’ocupació i desenvolupament
local i també una memòria-projecte de les actuacions que s’han d’executar, d’acord amb allò que
estableix l’apartat 7 c.
Vist que aquesta convocatòria preveu la prorroga dels 2 agents d'ocupació i desenvolupament local
contractats pels exercicis 2016/2017 i 2017/2018, ja que en els municipis amb un nombre superior a
20.000 habitants s’estableix comptar amb dues figures,
Vist que els agents d'ocupació i desenvolupament local tenen la missió principal de col·laborar en la
promoció i implantació de les polítiques actives d'ocupació, el foment de l'ocupació i l'orientació per a
la generació d'activitat empresarial, dins el marc de la sostenibilitat, equitat i visió de gènere,
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Vist que des de l’àrea de dinamització econòmica, intentam seguir creant polítiques actives
d'ocupació i noves vies de promoció laboral per tal de millorar la qualitat formativa i professional dels
ciutadans i que això pugui repercutir en l'activitat empresarial del nostre municipi,
Vist l’interès municipal per seguir adherit al programa d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local
iniciat l’any 2016 ja que beneficia de forma molt positiva el municipi,
INFORM:
-Que des de l’àrea de dinamització econòmica es valora positivament la pròrroga del projecte
d’Agents d’Ocupació i de Desenvolupament Local; ja que, fomenten l’ocupació i promoció de
polítiques actives d'ocupació, de noves vies de promoció laboral i una positiva repercussió en
l'activitat empresarial del nostre municipi,
-De la necessitat d’aprovar per part de l'òrgan municipal competent, la pròrroga dels projectes
sol·licitats per aquest nou exercici de la subvenció, 2018/2019, amb un import de 74.154,66€ dels
quals el Soib subvenciona 54.091,08€ (72,94%) i l'Ajuntament aporta 20.063,58€ (27,06%) juntament
amb la seva respectiva memòria de projecte, guió diagnosi i informe final.
-De la conveniència de què és prorrogui el contracte del perfil tècnic de gestió de projectes duit a
terme per:
N.G.P. (415*****B).
- De la conveniència de què és prorrogui el contracte del perfil socio-econòmic duit a terme per:
J.S.M. (417*****V).
-Que aquestes persones treballaran durant el període de 12 mesos, compresos entre el 20 de
desembre de 2018 fins a 19 de desembre de 2019, a jornada complerta,
- Que les condicions laborals es regularan en funció del conveni del personal laboral de l'Ajuntament
de Ciutadella, i en la categoria de nivell A1."
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Primer. Aprovar la pròrroga del projecte d'Agents d'Ocupació i de Desenvolupament Local.
Segon. Aprovar la pròrroga dels projectes sol·licitats per aquest nou exercici de la subvenció,
2018/2019, amb un import de 74.154,66€ dels quals el Soib subvenciona 54.091,08€ (72,94%) i
l'Ajuntament aporta 20.063,58€ (27,06%) juntament amb la seva respectiva memòria de projecte,
guió diagnosi i informe final.
Tercer. Prorrogar el contracte del perfil tècnic de gestió de projectes duit a terme per na N.G.P.
(415*****B).
Quart. Prorrogar el contracte del perfil socio-econòmic duit a terme per en J.S.M. (417*****V).
Cinquè. Aprovar el període de treball de 12 mesos, compresos entre el 20 de desembre de 2018 fins
a 19 de desembre de 2019, a jornada complerta i amb les condicions laborals que es regularan en
funció del conveni del personal laboral de l'Ajuntament de Ciutadella, i en la categoria de nivell A1.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
166

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 24.10.2018

La Secretària comenta que l’acord d’aquesta proposta hauria de quedar de la següent manera:
«Primer. Declarar d'interès el projecte d'Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local a l'Ajuntament
de Ciutadella, per al període 2018/2019, tal com es presenta i consta a l'expedient.
Segon. Sol·licitar a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria de les Illes Balears la subvenció per a
la pròrroga del projecte d'Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local per al període 2018/2019, el
qual importa el total de 74.154,66 €, dels quals es sol·licita una subvenció per import de 54.091,08 €
(72,94%) mentre que l'Ajuntament aportarà la quantitat de 20.063,58 € (27,06%).
Tercer. Assumir el compromís de contractar dos tècnics de gestió, de nivell A1, d'acord amb les
condicions que figuren en el projecte, per un període de 12 mesos, a partir de dia 20 de desembre de
2018 i a jornada complerta.
Quart. Comunicar aquest acord a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria de les Illes Balears per
al seu coneixement i efectes, adjuntant el projecte i demés documentació relativa a la sol·licitud.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta esmenada del regidor delegat del Servei de Formació i
Ocupació.
82. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT
D’IMPRESSIÓ I INSTAL·LACIÓ DELS VINILS PER A L’EXPOSICIÓ TRANSITÒRIA DE CAN
SAURA «QUE LA TERRA ET SIGUI LLEU» (EXP. 10257/2018).-Es dóna compte d'una proposta
del regidor delegat del Servei de Cultura de dia 18-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Assumpte: Contracte menor de subministrament
Atès que s’han sol·licitat ofertes a les següents empreses: Gabriel Pons Barber (417*****N), Rotulos
Ornaque SL (B574*****), Centre de retolació Menorca (B573*****).
Atès que s'han presentat les següents ofertes:
1.- Gabriel Pons Barber, per un import total de 5.683,85 € (4.697,40 + 21% d’IVA).
2.- Rotulos Ornaque SL, per un import total de 6.947,70 € (5.741,90 + 21% d’IVA).
3.- Centre de retolació Menorca, per un import total de 9.160,79 € (7.570,90 + 21% d’IVA).
Atès que, d'acord amb l'informe tècnic municipal, la proposta presentada per Gabriel Pons Barber,
per un import de 5.683,85 €, resulta ser la proposta més avantatjosa, pels següents motius:
- Ser la millor oferta econòmica
Atès l’apartat 1 de l’article 118 del LCSP, que assenyala que els contractes menors es podran
adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació
professional necessària per realitzar la prestació, complint amb les normes fixades en l’article 65 de la
mateixa llei; considerant-se contractes menors aquells amb import inferior a 40.000 euros, IVA exclòs,
quan es tracti de contractes d'obres i amb import inferior a 15.000 euros, IVA exclòs, en la resta de
contractes.
Atès que, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia núm. 161 de 2015, les competències resolutives en
matèria de contractacions i concessions d'import superior a 4.000 euros estan delegades a la Junta
de Govern.
Per tot l’exposat, qui subscriu, vist l'informe favorable a l'autorització de la despesa emès pels Serveis
econòmics.
PROPOSA:
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Primer. Adjudicar el contracte menor de subministrament a l'empresa Gabriel Pons Barber
(417*****N), per un import total de 5.683,85 € IVA (21%) inclòs, segons l’oferta presentada i que
consta a l’expedient; sense possibilitat de pròrroga ni de revisió de preus.
Segon. El pagament s'efectuarà en el termini que legalment resulti aplicable prèvia presentació de la
corresponent factura en el Registre de factures de l'Ajuntament, d'acord amb l'assenyalat a la Llei
25/2013, de 27 de desembre, de factura electrònica i creació del Registre comptable de factures en el
sector públic.
Tercer. Notificar l'acord als interessats, als efectes que corresponguin i amb indicació dels recursos
pertinents.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Cultura
83. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
DE CIUTADELLA DE MENORCA I L’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN I PENSIONISTES DE
L’ESPLAI PER AL FOMENT D’ACTIVITATS DIRIGIDES A LES PERSONES MAJORS PER A
L’ANY 2018 (EXP. 9801/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat de Serveis
Socials de dia 20-09-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA I L'ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN I PENSIONISTES DE L'ESPLAI
PER AL FOMENT D'ACTIVITATS DIRIGIDES A LES PERSONES MAJORS PER A L'ANY 2018
Atès que l'envelliment de les persones comporta canvis físics, psicològics, socials i cognitius que van
acompanyats de l'augment de probabilitats de patir demències i altres trastorns cognitius. Per fer front
a aquestes malalties, un envelliment actiu és vital i el desenvolupament d'activitats les quals pretenen
mantenir les capacitats cognitives existents, facilitant el raonament i l'activitat motora i millorant les
relacions interpersonals és bàsic per a un augment de la qualitat de vida.
Atès que això és el que pretenen les associacions de persones majors i el que pretén l'Associació de
gent gran i pensionistes de l'Esplai la qual ofereix tot un ventall d'activitats i tallers, com ara, Taller de
ioga, de taixí, de pintura, de guitarra, curs de ball, de costura, de teatre, d'informàtica, de fotografia,
de cant coral, de reparació de bicicletes i finalment escola d'adults, les quals no tenen altra finalitat
que mantenir i millorar la qualitat de vida d'aquest sector de població.
Atesa la importància de les associacions de persones majors en el sentit que aquestes juguen un
paper clau en aquesta concepció d'Envelliment Actiu. Els espais d’oci tenen un gran valor per a totes
les persones, proporcionar satisfacció i benestar, estimular les àrees de capacitat física, cognitiva i
emocional i permetre la promoció de la independència i de l’autonomia.
Atès que l'Associació de gent gran i pensionistes de l’Esplai té com a finalitat la millora de les
dificultats que afecten al col·lectiu de les persones majors i pensionistes en general, a l'ordre
econòmic, social i cultural, programant les accions necessàries per aconseguir millores socials i
econòmiques que augmentin la qualitat de vida d’aquest col·lectiu i fomentant la solidaritat dels
pensionistes i jubilats associats promovent i creant serveis comuns de naturalesa assistencial i
organitzant una constant tasca lúdica i formativa i de promoció dels seus associats.
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella, sensible a la realitat i a les necessitats de les persones majors,
promou el foment de diverses activitats dirigides a aquest col·lectiu ja que les persones majors del
nostre municipi representen un dels pilars fonamentals de la nostra societat i és un deure municipal
atendre a aquest important col·lectiu no només amb serveis de caire assistencial sinó també amb
activitats educatives i culturals, de salut i qualitat de vida i d’oci i temps lliure i com millor podem ferho és donant suport a les associacions que vetllen pel benestar de les persones majors de Ciutadella.
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Atès que per aquests motius l’Ajuntament de Ciutadella vol concedir una subvenció de 2.500,00
euros per a l’any 2018, tal com es desprèn a l’annex I del Pla estratègic de subvencions per al
període de 2018 així com també queda recollit a la partida pressupostària 2311-489.01 del
pressupost per a l’any 2018.
Vist l'informe emès per la tècnic de serveis socials en data 20/09/2018.
Per tot l'exposat,
PROPÒS:
Primer. L’aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella i l'Associació de
gent i pensionistes de l’Esplai per al foment d’activitats dirigides a les persones majors per a l’any
2018.
Segon. Notificar l'acord a l'Associació de gent i pensionistes de l’Esplai i formalitzar-lo mitjançant la
signatura d'aquest conveni.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis Socials
84. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
DE CIUTADELLA DE MENORCA I LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE
MENORCA PER AL PROGRAMA PISE (EXP. 10595/2018).-Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat de Serveis Socials de dia 08-10-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA I LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA PER A LA
INCORPORACIÓ D'UN ALUMNE DEL PROGRAMA PISE.
Atès que en data 27 de gener de 2016 s'aprova el Conveni de col·laboració entre la Conselleria
d'Educació i Universitat i l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per a la realització de programes
d'intervenció socioeducativa -PISE- destinats a alumnat d'educació secundària, amb una vigència fins
al 30 de juny de 2019, atès que ambdues parts reconeixen la necessitat de treballar conjuntament
amb la finalitat d’oferir alternatives educatives i de necessitat social enfocades al manteniment en el
sistema educatiu d’alumnes en risc d’abandonament escolar oferint programes d’intervenció
socioeducativa a l'alumnat d'ESO de 14 a 16 anys, amb dificultats greus d’adaptació a l’entorn
escolar.
Atès que en virtut d'aquest conveni, el qual s'adjunta al present informe, l'ajuntament assumeix entre
d'altres, el compromís d'establir convenis de col·laboració, pactes o acords amb empreses o entitats
on realitzar la formació pràctica de l’alumnat i per això demana al SOCIAL-CATERING DE LA
FUNDACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA, la seva col·laboració.
Atès que el Social-Catering de la Fundació de persones amb discapacitat, tenint coneixement de les
accions que realitzen els serveis socials i, sensibilitzada per la necessitat de donar suport als joves a
fi d'augmentar les seves possibilitats d'inserció, està interessada en participar en el marc del
programa PISE i per això incorporarà a la seva empresa a un alumne el qual anirà adquirint una
formació prelaboral en el món de la cuina i la restauració i el guiarà en el seu aprenentatge.
Atès que qualsevol despesa extraordinària que generi la realització de la pràctica formativa a
l'empresa, excepte els productes que faci servir l'alumne, serà assumida, si així es considera i
sempre que es disposi de crèdit suficient, per l'Ajuntament de Ciutadella i a tal efecte en el
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pressupost de 2018 hi ha reserva general de 1.000,00€, segons partida 2311-226.99 RC
220180000103 pels programes d’escolarització compartida -PISE i ALTER-.
Atès l'informe emès en data 05/10/2018 per la tècnica del servei, en el que indica que es considera
imprescindible oferir programes d’intervenció socioeducativa i d'escolarització compartida en el
municipi de Ciutadella, que proporcionin alternatives educatives a l’alumnat d’ESO de 14 a 16 anys
amb dificultats greus d’adaptació a l’entorn escolar i en situació de risc d’exclusió escolar i/o social,
per la qual cosa valora favorable l'aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Ciutadella i el Social-Catering de la Fundació de persones amb discapacitat de Menorca, per a la
formació combinada entre centre educatiu i empresa.
Per tot l'anterior,
PROPOSA:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella i la Fundació per a
Persones amb discapacitat de Menorca per a la incorporació d'un alumne del programa
d'escolarització compartida (PISE) al Social-Catering.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis Socials.
85. PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ D’INGRESSOS DIRECTES A L’ÀREA D’ESPORTS,
2N TRIMESTRE DE L’ANY 2018 (EXP. 11005/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat del Servei d’Esports de dia 17-10-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: liquidació d'ingressos directes a l'àrea d'esports, 2n trimestre de 2018.
Vistes les liquidacions presentades corresponents als ingressos directes percebuts a l'Àrea d'Esports
durant el 2n trimestre de l'any 2018, i que es resumeixen així:
- Ingressos per Taxa per caixa ..................... 784,35 €
- Ingressos per Preu Públic per caixa ........... 28,00 €
- Ingressos per Taxa per banc ..................... 2.621,39 €
- Ingressos per Preu Públic per banc ........... 2.713,40 €
TOTAL LIQUIDACIÓ ................................... 6.147,14 €
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar la liquidació dels ingressos directes percebuts a l'Àrea d'Esports corresponents al 2n
trimestre de l'any 2018, per import de 6.147,14 €.
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.
86. PROPOSTA APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
DE CIUTADELLA DE MENORCA I EL GOB PER A LA REDUCCIÓ DE PLÀSTICS D’UN SOL
ÚS AL MERCAT AGRARI. (EXP. 10414/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat
del Servei de Comerç, Fires i Mercats de dia 16-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Atès que el Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa Secció de Menorca, d’ara en
endavant, GOB-MENORCA, és una associació ecologista sense ànim de lucre i declarada d’utilitat
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pública, i que el seu objectiu bàsic és treballar activament per la sostenibilitat i el medi ambient de
Menorca.
Atesa la preocupació compartida per l’enorme presència de plàstics al mar, que s’està evidenciant
per part de molts diferents actors i l’existència de diferents informes europeus que constaten que hi
ha certs objectes que es repeteixen a les neteges de les platges que s’han dut a terme.
Atesa la voluntat compartida d’intentar contribuir a la reducció de l’ús de plàstics d’un sol ús que
tinguin alternatives reutilitzable o biodegradables.
Atès què en el Mercat Agrari de Ciutadella per la seva activitat es podria abordar una reconducció de
plàstics per altres materials manco conflictius a nivell de l’entorn.
Atès que el present conveni de col·laboració pretén coordinar esforços, posant a disposició nou
material per a substituir el plàstic d’un sòl ús, alhora que suposarà visualitzar un compromís de tots
en aquest objectiu.
Atès que la signatura d’aquest Conveni no suposa cap despesa econòmica per part de l’Ajuntament
de Ciutadella de Menorca.
I atès que l’Ajuntament de Ciutadella té la voluntat de dur a terme els compromisos establerts en el
present Conveni.
Per tot l’exposat qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre el GOB-MENORCA i l’Ajuntament de Ciutadella
de Menorca per a la reducció de plàstics d’un sol ús al Mercat Agrari.
SEGON. Designar com a representants de l’Ajuntament encarregats de fer el seguiment de la
campanya als treballadors X.C., com a tècnic de Medi Ambient i J.B. Inspectora de Consum.
TERCER. Facultar a l’Alcaldessa per a la signatura d’aquest Conveni, i notificat el present acord al
GOB-MENORCA per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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 Comerç, Fires i
Mercats.

Urgències
PUNT D’URGÈNCIA RELATIU A L’APROVACIÓ DE L'ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
DE PETROLI ALS CENTRES EDUCATIUS. (EXP 10440/18).-Amb la votació prèvia de la urgència
de l'assumpte, declarada per unanimitat, es dóna compte de la proposta del regidor delegat del
Servei d'Educació i Convivència de dia 22-10-2018, que literalment copiada diu:
«Assumpte: Contracte menor de subministrament
Atès que s’han sol·licitat ofertes a les següents empreses: ELEM SL (B078*****), Petróleos
Menorquines SL (B076*****), Somexga SA (A072*****).
Atès que s'han presentat les següents ofertes:
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1.- ELEM SL, per un import total de 10.321,64 € (8.530,60 + 21% d’IVA).
2.- Petróleos Menorquines SL, per un import total de 10.566,75 € ( 21% d’IVA inclòs).
3.- Somexga SA, per un import total de 10.590,59 € (8.752,55 + 21% d’IVA).
Atès que, d'acord amb l'informe tècnic municipal, la proposta presentada per ELEM SL, per un import
de 10.321,64 €, resulta ser la proposta més avantatjosa, pels següents motius:
- Ser la millor oferta econòmica
Atès l’apartat 1 de l’article 118 del LCSP, que assenyala que els contractes menors es podran
adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació
professional necessària per realitzar la prestació, complint amb les normes fixades en l’article 65 de la
mateixa llei; considerant-se contractes menors aquells amb import inferior a 40.000 euros, IVA exclòs,
quan es tracti de contractes d'obres i amb import inferior a 15.000 euros, IVA exclòs, en la resta de
contractes.
Atès que, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia núm. 161 de 2015, les competències resolutives en
matèria de contractacions i concessions d'import superior a 4.000 euros estan delegades a la Junta
de Govern.
Per tot l’exposat, qui subscriu, vist l'informe favorable a l'autorització de la despesa emès pels Serveis
econòmics. PROPOSA
Primer. Adjudicar el contracte menor de subministrament a l'empresa ELEM SL (B078*****), per un
import total de 10.321,64 € IVA (21%) inclòs, segons l’oferta presentada i que consta a l’expedient;
sense possibilitat de pròrroga ni de revisió de preus.
Segon. El pagament s'efectuarà en el termini que legalment resulti aplicable prèvia presentació de la
corresponent factura en el Registre de factures de l'Ajuntament, d'acord amb l'assenyalat a la Llei
25/2013, de 27 de desembre, de factura electrònica i creació del Registre comptable de factures en el
sector públic.
Tercer. Notificar l'acord als interessats, als efectes que corresponguin i amb indicació dels recursos
pertinents.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del servei d’Educació i Convivència.

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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