ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 12.12.2018

Identificació de la sessió:
Núm.: 47/2018
Caràcter: Ordinària.
Dia: 12 de desembre de 2018.
Hora: de 9.30 h a 10.30 h, en primera convocatòria.
Lloc: Sala d'alcaldia d'aquestes Cases Consistorials.

Assistents:
Presideix:

Sra. Joana GOMILA LLUCH(PSM)

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

Sra. Caterina BARCELÓ MARTÍ
Sra. Elvira CAPÓ GARCIA

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

Ordre del dia:
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR, CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 5 DE
DESEMBRE DE 2018.
2. COMUNICACIONS D’ALCALDIA.
3. DENEGACIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRA PER A PROJECTE BÀSIC DE LEGALITZACIÓ
AMPLIACIÓ, INSTAL·LACIONS I MODERNITZACIÓ DE L'HOTEL VALENTIN STAR A Urb.cala en
Bosc, PORT, carrer des, s/n (PROMOTOR/A MENORCA STAR, SA, TÈCNIC REDACTOR/A
MARTI VIDAL, BARTOLOME). (EXP. 7305/2017).
4. RELACIÓ DE FACTURES 47/2018 (EXP. 13109/2018).
5. RELACIÓ DE FACTURES 48/2018 (EXP. 13110/2018).
6. RELACIÓ DE FACTURES 24/2018 DE CRÈDIT RECONEGUT (EXP. 13150/2018).
7. RELACIÓ DE DESPESES 5/2018 (EXP. 13111/2018).
8. PROPOSTA APROVACIÓ REBUTS DE DENÚNCIES I MULTES PER INFRACCIONS DE
TRÀNSIT. APROVACIÓ CÀRREC 181/2018. (EXP. 12829/2018)
9. PROPOSTA APROVACIÓ CÀRRECS COMPTABLES 184/2018, 185/2018 I 186/2018 DE LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS FUNERARIS I CEMENTIRIS MUNICIPALS (EXP. 12912/2018)
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10. PROPOSTA APROVACIÓ RELACIÓ REBUTS INGRÉS DIRECTE NOVEMBRE 2018 (2ª
QUINZENA). APROVACIÓ CÀRREC 183/2018. (EXP. 12934/2018)
11. PROPOSTA APROVACIÓ PADRÓ LIQUIDACIONS DESEMBRE 2018 PELS SERVEIS
PRESTATS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. APROVACIÓ CÀRREC 182/2018. (EXP,.
12935/2018).
12. PROPOSTA RESOLUCIÓ RECURS CONTRA LIQUIDACIONS PLUSVÀLUES (EXP.
9764/2018).
13. PROPOSTA RESOLUCIÓ RECURS CONTRA LIQUIDACIONS PLUSVÀLUES (EXP.
9765/2018).
14. PROPOSTA RESOLUCIÓ RECURS CONTRA LIQUIDACIONS PLUSVÀLUES (EXP.
9766/2018).
15. PROPOSTA RESOLUCIÓ RECURS CONTRA LIQUIDACIONS PLUSVÀLUES (EXP.
9772/2018).
16. PROPOSTA RESOLUCIÓ RECURS CONTRA LIQUIDACIONS PLUSVÀLUES (EXP.
11525/2018).
17. PROPOSTA RESOLUCIÓ RECURS CONTRA LIQUIDACIONS PLUSVÀLUES (EXP.
11527/2018).
18. PROPOSTA RESOLUCIÓ RECURS CONTRA LIQUIDACIONS PLUSVÀLUES (EXP.
11528/2018).
19. PROPOSTA RESOLUCIÓ RECURS CONTRA LIQUIDACIONS PLUSVÀLUES (EXP.
11529/2018).
20. PROPOSTA RESOLUCIÓ RECURS CONTRA LIQUIDACIONS PLUSVÀLUES (EXP.
11587/2018).
21. PROPOSTA DE RECONEIXEMENT DE DEUTE CREU ROJA PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI D’ATENCIÓ SOCIAL. (EXP. 12261/2018).
22. RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L'ÀREA D'ORGANITZACIÓ I SEGURETAT
CIUTADANA DE REQUERIMENT PREVI A L'ADJUDICACIÓ A L'EMPRESA AXA SEGUROS
GENERALES, S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS RELATIVA A L'EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ASSEGURANÇA DELS VEHICLES DEL PARC MÒBIL DE
L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA (EXP.11698/2018).
23. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE 250
UTS. COMPTADORS D’AIGUA POTABLE (EXP. 12196/2018).
24. PROPOSTA D’ABONAMENT DIETES ALS POLICIES TUTORS DE MALLORCA A LES
FESTES DE SANT JOAN 2017 (EXP. 7355/2017).
25. PROPOSTA D’ABONAMENT DIETES ALS POLICIES TUTORS DE MALLORCA A LES
FESTES DE SANT JOAN 2018 (EXP. 5230/2018).
26. PROPOSTA D’ABONAMENT INDEMNITZACIONS PER RAÓ DELS SERVEIS DEL
PERSONAL ELECTE MUNICIPAL (EXP. 7653/2018)
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27. PROPOSTA D’ABONAMENT GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL LABORAL PER LES
FEINES ESPECÍFIQUES DE SANT JOAN 2018 (EXP. 8957/2018)
28. PROPOSTA D’ABONAMENT INDEMNITZACIÓ PER RAONS DE SERVEI DEL PERSONAL
LABORAL I FUNCIONARI (EXP. 10281/2018)
29. PROPOSTA RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ D’OiSC 2651/2018 RELATIVA AL FUNCIONARI
VCHR (EXP. 12828/2018)
30. PROPOSTA SOL·LICITUD AL CIM D’AMPLIACIÓ JUSTIFICACIÓ PTIEC 2018 (EXP.
1430/2018).
31. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL CONSELL INSULAR
DE MENORCA PER AL FINANÇAMENT DELS SERVEIS D’INFORMACIÓ JUVENIL I LES
ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ PER ALS JOVES DEL CASAL JOVE. (EXP. 12601/2018).
32. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ABONAMENT DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON D’OCUPACIÓ
I APROFITAMENT DEL DPMT PER ALS SERVEIS DE TEMPORADA A LES PLATGES DE
CIUTADELLA 2018. (EXP. 12743/2018).
PUNT D’URGÈNCIA RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA DESPESA D’ACORD AMB LA
SENTÈNCIA 85/16 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE PALMA DE
MALLORCA, INTERESSOS DE DEMORA EN EL PAGAMENT DE FACTURES EN NOM DE
TOLO PONS SL. (EXP. 13663/2018).
PUNT D’URGÈNCIA RELATIU A L’APROVACIÓ DEL PREU ESPECÍFIC PER A LES ENTRADES
DELS CONCERTS DE NADAL DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA PELS DIES 22 I 23 DE
DESEMBRE DE 2018. (EXP.12971/2018).
PUNT D’URGÈNCIA RELATIU A L’APROVACIÓ DE LES CERTIFICACIONS MENSUALS DEL
CONVENI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES CARRETERES DE XARXA VIÀRIA DE
MENORCA. (EXP. 13146/2018).
PUNT D’URGÈNCIA RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT AL CIME 50% COST
RELATIU A CONVENI PER A LA CONSERVACIÓ I MANTENIMENT CARRETERES (EXP.
13149/2018).
PUNT D’URGÈNCIA RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D'OBRES NÚM. 4 DEL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE GESPA ARTIFICIAL DELS CAMPS DE FUTBOL
SON MARÇAL I UE SAMI. (EXP. 13535/2018).

Desenvolupament de la sessió:
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR, CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 5 DE
DESEMBRE DE 2018.
Sotmesa l’acta esmentada a la consideració de la Junta de Govern i no havent-hi cap observació a
fer, s’aprova per unanimitat.
2. COMUNICACIONS D’ALCALDIA.
2.1. Escrit de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears amb registre d’entrada a aquest
Ajuntament núm. 022954 de dia 5 de desembre de 2018, en el qual ens comunica que dia 27 de
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novembre de 2018 es va aprovar l’informe provisional sobre els acords i les resolucions contraris a
les objeccions que la Intervenció local ha formulat de l’exercici 2016.
2.2. Escrit del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca amb registre d’entrada a
aquest Ajuntament núm 023952 de 5 de desembre de 2018, referent al Procediment Abreujat núm.
0000358/2018 en el qual es posa de manifest que l’Ajuntament ha reconegut totalment en via
administrativa les pretensions del demandant, en matèria de responsabilitat patrimonial.
3. DENEGACIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRA PER A PROJECTE BÀSIC DE LEGALITZACIÓ
AMPLIACIÓ, INSTAL·LACIONS I MODERNITZACIÓ DE L'HOTEL VALENTIN STAR A Urb.cala en
Bosc, PORT, carrer des, s/n (PROMOTOR/A MENORCA STAR, SA, TÈCNIC REDACTOR/A
MARTI VIDAL, BARTOLOME). (EXP. 7305/2017).-Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat del Servei d'Ordenament del Municipi de dia 04-12-2018, que literalment copiada, diu:
«Atès que 17 de juliol de 2017 (RE 11683) es va presentar per part de l’arquitecte Bartolomé Martí
Vidal, en representació de Menorca Star, SA, sol·licitud de legalització d’ampliació, instal·lació i
modernització de l’Hotel Valentín Star, situat al carrer del Port, s/n, Urb. Cala’n Bosch de Ciutadella
de Menorca.
Atès que consta presentada per l’interessat a l’expedient la següent documentació:
·Projecte bàsic redactat per l’arquitecte Bartolomé Martí Vidal, sense visar al no ser preceptiu (sense
la signatura digital)
·Document acreditatiu de la representació a favor de l’arquitecte Bartolomé Martí Vidal, signada per
part de J.M.D.W. en nom de Menorca Star, SA
Atès que així mateix, en l'expedient administratiu consten els següents documents i tràmits:
1. Informe emès en data 29 d’agost de 2017, per part de l’arquitecte municipal, on indica que d’acord
amb la Disposició Addicional quarta de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears,
per poder tramitar la sol·licitud és necessari comptar amb el preceptiu informe vinculant de
l’administració turística, per a l’obtenció de la llicència municipal, indicant, no obstant, que si es
justifica la superfície de la parcel·la no serà necessari aplicar la Llei 8/2012.
Així mateix, també indica una sèrie de documentació que s’ha d’aportar a l’expedient (justificació
pagament taxa urbanística, Full d’Estadística d’Habitatge,...)
2. Decret núm. 2017/408, de data 20 d’octubre de 2017, de la Presidenta del Consell Insular de
Menorca s’ha resolt el següent:
«PRIMER. Acceptar íntegrament l’informe emès pel tècnic d’aquest Consell Insular i en
conseqüència, informar desfavorablement sobre les obres previstes en el projecte bàsic de
legalització de l'ampliació, instal·lació i modernització de l'hotel Valentin Star situat a la urbanització
Cala'n Bosch del terme municipal de Ciutadella, redactat per l'arquitecte Bartolomé Martí Vidal, sense
visat i de data juliol de 2017, ja que les obres projectades de legalització de noves terrasses,
ampliació del menjador, execució de dos escenaris, remodelació de les instal·lacions del quiosquet
de la zona est i modificació de la situació del quiosc, així com la reconversió de saló a habitacions,
existents no s'ajusten al que la disposició addicional quarta de la Llei de turisme estableix, atès que
es tracta de serveis i instal·lacions existents i no suposen cap millora dels serveis i les instal·lacions
de l'establiment.
SEGON. La present resolució té caràcter preceptiu i vinculant, d’acord amb el que estableix la
disposició addicional quarta de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears; i sense
perjudici del compliment del PGOU vigent municipal en aplicació de la normativa urbanística i de
l’obtenció de la resta d’autoritzacions que hagin de concedir altres administracions, i que siguin
preceptives.
TERCER. Comunicar aquesta resolució al sol·licitant i a l’Ajuntament de Ciutadella».
3. Informe desfavorable de l'arquitecte municipal, emès en data 3 de novembre de 2017, justificat pel
fet que l'administració competent en matèria de turisme ha emès un informe previ preceptiu i
vinculant desfavorable.
Atesos els fonaments jurídics obrants a l'informe signat electrònicament dia 30.11.2018, següents:
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"II.- FONAMENTS JURÍDICS:
Normativa aplicable.
·Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears
·Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB)
·Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LPACAP)
·Pla Territorial Insular (PTI) aprovat definitivament el 25/04/2003 i modificat el 26/06/2006
·Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Ciutadella de Menorca (PGOU), aprovat
definitivament el 28/05/1991 i posteriors modificacions
Consideracions jurídiques.
Primera.- Subjecció a llicència urbanística municipal de l'actuació projectada.
1- D'acord amb l'article 145.1 de la LUIB, la llicència urbanística és l'acte administratiu mitjançant el
qual s'adquireix la facultat de dur a terme els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl,
de parcel·lació, edificació, demolició de construccions, ocupació, aprofitament o ús relatiu a un
terreny o immoble determinat, prèvia concreció del que estableixen i possibiliten al respecte aquesta
llei, els plans generals municipals i els de desenvolupament, i la resta de legislació i normativa
d'aplicació.
2- De conformitat amb l'article 146.1 de la mateixa llei, estan subjectes a prèvia llicència urbanística
municipal, sempre i quan no estiguin subjectes al règim previst a l'article 148, la realització dels actes
següents:
«d. Les obres de construcció i d'edificació de nova planta, i qualsevol intervenció en els edificis
existents, sempre que els sigui exigible projecte tècnic d'acord amb la Llei 38/1999, de 5 de
novembre, d'ordenació de l'edificació. En aquests casos, les llicències han de contenir
necessàriament la previsió del nombre d'habitatges o d'establiments. S'entendran per intervencions
en els edificis existents les definides com a tals en el Codi tècnic de l'edificació.»
En el present cas es tracta d’unes obres de legalització, ampliació i modernització d’un establiment
destinat a hotel, anomenat Hotel Valentín Star a la urbanització de Cala’n Bosch, i que estan
subjectes a l’obtenció de la llicència amb la presentació d’un projecte tècnic d’acord amb la LOE.
Segona.- Procediment d'atorgament de la llicència urbanística municipal.
El procediment d'atorgament de les llicències urbanístiques està previst a l'article 151 de la LUIB,
havent-se d'ajustar a les regles següents:
1. La sol·licitud definirà prou els actes de construcció o edificació, instal·lació i ús del sòl i del subsòl
que es pretenen realitzar, mitjançant el document oportú que, quan correspongui, serà un projecte
tècnic. Quan es tracti d'un projecte d'edificació, el seu contingut i les seves fases s'ajustaran a les
condicions establertes al Codi tècnic de l'edificació per aquests projectes, que seran redactats per
personal tècnic competent segons el que estableixi la normativa estatal vigent.
Observació: La sol·licitud defineix abastament l'acte per el qual se sol·licita llicència (legalització,
ampliació i modern de l’hotel existent denominat Hotel Valentín Star, a la urbanització de Cala’n
Bosch de Ciutadella) i s'acompanya del corresponent projecte de legalització i obres redactat per
tècnic competent.
2. Juntament amb la sol·licitud s'aportaran les autoritzacions o els informes que la legislació aplicable
exigeixi amb caràcter previ a la llicència. Així mateix, quan l'acte suposi l'ocupació o utilització del
domini públic, s'aportarà l'autorització o la concessió de l'administració titular d'aquest.
Observació: La possibilitat de legalització de les obres estaven subjectes a l’obtenció del previ,
preceptiu i vinculant informe de l’administració competent de turisme, conforme amb l’establert a la
Disposició addicional quarta de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears.
Com s'ha indicat als antecedents, consta a l’expedient el Decret núm. 2017/408, de data 20 d’octubre
de 2017, de la Presidenta del Consell Insular de Menorca s’ha resolt acceptar íntegrament l’informe
emès pel tècnic del Consell Insular de Menorca i, en conseqüència, informar desfavorablement les
obres previstes en el projecte bàsic de legalització de l'ampliació, instal·lació i modernització de l'hotel
Valentin Star situat a la urbanització Cala'n Bosch del terme municipal de Ciutadella «ja que les obres
projectades de legalització de noves terrasses, ampliació del menjador, execució de dos escenaris,
remodelació de les instal·lacions del quiosquet de la zona est i modificació de la situació del quiosc,
així com la reconversió de saló a habitacions, existents no s'ajusten al que la disposició addicional
quarta de la Llei de turisme estableix, atès que es tracta de serveis i instal·lacions existents i no
suposen cap millora dels serveis i les instal·lacions de l'establiment».
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Tenint en compte el caràcter preceptiu i vinculant de l'informe previst a la Disposició Addicional 4ª de
la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears, que ha d’emetre el Consell Insular en
matèria de turisme, la mera emissió d'aquest informe desfavorable ja és motiu suficient per denegar
la llicència de legalització, ampliació i modernització sol·licitada a l'Ajuntament de Ciutadella.
3. Les llicències s'atorgaran d'acord amb les previsions de la legislació i de l'ordenació urbanístiques
vigents en el moment del seu atorgament sempre que es resolguin en termini. Si es resolen fora de
termini, s'atorgaran d'acord amb la normativa vigent en el moment en què es van haver de resoldre.
En tots cas, ha de constar en el procediment el corresponent informe tècnic i jurídic sobre l'adequació
de l'acte pretès a aquestes previsions.
4. La resolució expressa s'ha de notificar en el termini màxim de tres mesos, sens perjudici de la
procedència de la interrupció del termini en els termes que fixa l'article 42.5 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Transcorregut aquest termini es podrà entendre atorgada la llicència sol·licitada, sens perjudici del
que estableix l'apartat 2 de l'article 5 d'aquesta llei, tret dels casos en què una norma amb rang de llei
estatal o autonòmica prevegi expressament el caràcter negatiu de la manca de resolució en termini.
5. El començament de qualsevol obra o ús a l'empara d'aquesta requerirà, en tot cas, comunicació al
municipi amb almenys deu dies d'antelació.
6. Les llicències urbanístiques s'han d'atorgar o denegar d'acord amb les previsions d'aquesta llei, de
la resta de legislació directament aplicable i de les disposicions del planejament urbanístic i, si escau,
del planejament d'ordenació territorial. Tot acte administratiu que denegui la llicència ha de ser
motivat amb referència explícita a la norma o disposició del planejament urbanístic que la sol·licitud
contradigui.
Observació: Pel que fa a l'adequació del projecte presentat a les condicions d'edificació establertes a
la normativa d’aplicació, em remet a l'assenyalat a l'informe tècnic desfavorable emès per l'arquitecte
municipal en data 3 de novembre de 2017, pel motiu de no comptar amb el preceptiu i vinculant
informe favorable de l’administració competent en matèria de turisme atès que aquest s’ha emès en
sentit desfavorable, tal i com s’ha assenyalat als antecedents d’aquest informe jurídic.
Tercera.- Òrgan competent per acordar la denegació de la llicència sol·licitada.
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, a excepció de quan l'actuació a realitzar s'ubiqui en una finca situada en dos o més municipis,
en què la competència per atorgar les llicències urbanístiques correspondrà al consell insular.
Per altra banda, l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local (LRBRL)
assenyala que l'òrgan municipal competent per a l'atorgament de llicències és l'Alcalde – president de
la Corporació, a no ser que la legislació sectorial corresponent atorgui aquesta atribució de forma
expressa al Ple o a la Junta de Govern.
A l'Ajuntament de Ciutadella, però, s'ha d'estar a la Resolució de l'Alcaldia núm. 137 de 10/07/2015,
d'acord amb la qual l'Alcaldia delega a la Junta de Govern les competències resolutives en matèria
de llicències amb projecte tècnic."
PROPÒS:
PRIMER: Denegar a MENORCA STAR, SA, la llicència de legalització, ampliació i modernització de
l’Hotel Valentín Star, ubicat al carrer des Port, s/n de la urb. Cala’n Bosch, d’acord amb el projecte
bàsic redactat per l’arquitecte Bartolomé Martí Vidal, sense visar i de data juliol de 2017, atès que
l’informe previ, preceptiu i vinculant del Departament de Turisme del CIMe, s’ha emès en sentit
desfavorable mitjançant Decret núm. 2017/408, de data 20 d’octubre de 2017, de la Presidenta del
Consell Insular de Menorca
SEGON: Notificar l'acord que s'adopti per part de la Junta de Govern municipal a la persona
promotora.
TERCER: Aprovar la corresponent liquidació:
-Taxa per llicències urbanístiques: Pressupost 255.830,82 x 0,5%: … 1.279,15€.
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 d’Ordenament del
Municipi.
4. RELACIÓ DE FACTURES 47/2018 (EXP. 13109/2018).-Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat del Servei Econòmic de dia 12-12-2018, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació relació de factures núm. 47/2018
INFORME: Vista la relació de factures núm. 47/2018 per un import brut de 97.587,14 € (import líquid
de 97.016,48 € ).
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’Execució del pressupost d’aquest Ajuntament de
l’exercici 2018.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei Econòmic.
5. RELACIÓ DE FACTURES 48/2018 (EXP. 13110/2018).-Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat del Servei Econòmic de dia 12-12-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: Aprovació relació de factures núm. 48/2018
INFORME: Vista la relació de factures núm. 48/2018 per un import brut de 115.366,39 € (import líquid
de 0,00 € ).
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’Execució del pressupost d’aquest Ajuntament de
l’exercici 2018.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei Econòmic.
6. RELACIÓ DE FACTURES 24/2018 DE CRÈDIT RECONEGUT (EXP. 13150/2018).-Es dóna
compte d'una proposta del regidor delegat del Servei Econòmic de dia 12-12-2018, que literalment
copiada, diu:
«ASSUMPTE: Aprovació relació de factures núm. 24/2018 de crèdit reconegut
INFORME: Vista la relació de factures núm. 24/2018 de crèdit reconegut per un import brut de
19.883,73 € (import líquid de 4.667,43 € ).
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

7

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 12.12.2018

PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures de crèdit reconegut.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei Econòmic.
7. RELACIÓ DE DESPESES 5/2018 (EXP. 13111/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat del Servei Econòmic de dia 12-12-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: Aprovació relació de despeses núm. 5.2018
INFORME: Vista la relació de despeses núm.5.2018 per un import brut de 1.404,97€ (import líquid de
0,00 € ).
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 despeses.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei Econòmic.
8. PROPOSTA APROVACIÓ REBUTS DE DENÚNCIES I MULTES PER INFRACCIONS DE
TRÀNSIT. APROVACIÓ CÀRREC 181/2018. (EXP. 12829/2018).-Es dóna compte d'una proposta
del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 29-11-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist que des de l’Àrea de la Policia Local s’ha procedit, prèvia denúncia, a la incoació d’una relació
d’expedients sancionadors per presumptes infraccions a la normativa de trànsit, s’ha instruït el
procediment, generats els rebuts i practicades les notificacions.
Vist que des de la recaptació municipal ja s’han cobrat imports per aquest concepte. En alguns casos
quan el procediment es trobava en la fase de denúncia, amb el descompte del 50% per estar dins el
període habilitat per fer-ho i en altres sense aquest descompte, o sigui, amb el 100% de l’import de la
sanció, per així haver-se resolt per part de l’ajuntament.
Vist, a més, les denúncies que han passat a sanció, amb el 100% de l’import, que s’han de fer
efectives per la via de constrenyiment.
Vists els llistats remesos des de la unitat de gestió de sancions de tràfic, en la que figuren aquestes
denúncies i multes cobrades per la recaptació municipal i les denúncies que han passat a sanció.
Atès que cal aprovar els esmentats rebuts cobrats i efectuar el càrrec de les quantitats a l’empresa
col·laboradora de Recaptació, REGESTRIL, S.L., tant dels imports abonats, amb el descompte
previst com els que ho han estat en fase de sanció, amb el 100% de l’import i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 29.11.2018 i prèvia fiscalització interna de l’activitat econòmica financera que
correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Aprovar els imports en concepte de sancions de trànsit que figuren en les relacions annexes,
segons el detall que figura a continuació:
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Període

Expedients inicials i
finals de les relacions

Import total
generat

Càrrec
comptable

Mes de novembre de 2018
segons relacions adjuntes.

1822/2018 - 7038/2018

20.040,00

181/2018

b) Aprovar el càrrec a l’empresa col·laboradora de recaptació.
c) Notificar l’acord que s’adopti a 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.
9. PROPOSTA APROVACIÓ CÀRRECS COMPTABLES 184/2018, 185/2018 I 186/2018 DE LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS FUNERARIS I CEMENTIRIS MUNICIPALS (EXP. 12912/2018).-Es dóna
compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 03-12-2018, que
literalment copiada, diu:
«Atès que per resolució de l’Àrea de Territori i Entorn s’han aprovat les liquidacions que es ressenyen
en el quadre per les prestacions de serveis als cementiris municipals i que correspon al següent
detall:
Liquidacions segons la relació facilitada
per l’Àrea, que s’adjunta.
Liquidació de taxes per Liquidacions, de la 170/2018 a la
Serveis funeraris
191/2018
Liquidació de taxes per
Liquidacions, de la 79/2018 a 85/2018
Títols funeraris
Liquidació de taxes per Liquidacions, de la 192/2018 a la
Serveis funeraris
220/2018
Concepte

Import

Càrrec
comptable

7.804,69

184/2018

131,33

185/2018

10.961,69

186/2018

Atès que les referides liquidacions estan en procés de notificació als subjectes passius i de
cobrament a la recaptació municipal.
Atès que cal aprovar també el càrrec de valors i rebuts, que no figura en els decrets.
Per tot l’exposat i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 03.12.2018 i prèvia fiscalització
interna de l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui
subscriu
PROPOSA:
1.- Aprovar els càrrecs comptables anteriorment especificats, per l’import i liquidacions a les que
es fa referència en l’informe anterior a l’empresa col·laboradora de recaptació.
2.- Notificar a REGESTRIL, S.L. l’acord adoptat.
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 RELACIÓ REBUTS INGRÉS DIRECTE NOVEMBRE 2018 (2ª
QUINZENA). APROVACIÓ CÀRREC 183/2018. (EXP. 12934/2018).-Es dóna compte d'una proposta
del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 03-12-2018, que literalment copiada, diu:
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«Vist que dins el període que figura en el següent quadre s’han emès diverses liquidacions a càrrec
del Departament de Rendes i Exaccions de l’ajuntament, per diversos conceptes: altes de vehicles,
concessió de comptadors d’aigua, plaques de gual, llicències d’obres, etc. la relació detallada dels
quals figuren en l’annex que acompanya la present proposta.
Vist que tots els rebuts estan en les dependències de recaptació per llur cobrament.
Vist que cal aprovar els rebuts, que sumen els següents imports:
Període
NOVEMBRE 2018 (2ª quinzena)

import
49.915,93

Càrrec comptable
183/2018

En conseqüència i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 03.12.2018 i prèvia fiscalització
interna de l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui
subscriu
PROPOSA:
a) Aprovar les liquidacions que figuren en les relacions annexes i els imports consignats.
b) Aprovar el càrrec de rebuts a l’empresa col·laboradora de recaptació, per llur cobrament.
c) Notificar l’acord que s’adopti a l’empresa col·laboradora de recaptació, REGESTRIL, S.L.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
11. PROPOSTA APROVACIÓ PADRÓ LIQUIDACIONS DESEMBRE 2018 PELS SERVEIS
PRESTATS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. APROVACIÓ CÀRREC 182/2018. (EXP,.
12935/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 03-12-2018, que literalment copiada, diu:
«Vista la relació d'usuaris de les instal·lacions esportives municipals i beneficiaris dels serveis que allí
es presten i vistes les activitats a les que estan matriculats.
Vist el preu públic per la prestació dels serveis i utilització de les instal·lacions esportives municipals,
que preveu el servei i la quantia a satisfer.
Ateses les circumstàncies anteriors i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 03.12.2018 i
prèvia la fiscalització econòmic financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui
subscriu
PROPOSA:
a) Aprovar el padró adjunt de rebuts, que corresponen al període que es fa constar, per un import de:
Quotes activitats pavelló mes de DESEMBRE 2018............................. 4.887,10 €.
b) Aprovar el càrrec 182/2018 de rebuts a l’empresa col·laboradora de recaptació per llur cobrament.
c) Fixar com a període de pagament voluntari del referit padró el termini que va de dia 03/01/2019 a
03/03/2019.
d) 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.
12. PROPOSTA RESOLUCIÓ RECURS CONTRA LIQUIDACIONS PLUSVÀLUES (EXP.
9764/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia
27-11-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist el recurs de reposició presentat contra la liquidació de l’Impost sobre Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana, amb les següents dades:
Data i registre
d’entrada
19/09/2018 (016420)

Expedient

recurrent

009764/2018

D.T.J., representat per G.T.J.

a través del que manifesta la seva disconformitat amb les liquidacions de l’Impost sobre Increment
de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana que s’especifiquen:
Núm.
liquidació
1967

Objecte tributari (immoble transmès) Import quota

Estat Liquidació

Lloc Biniatram, sn. TODOS

PAGADA

5070,57

La impugnació formulada es fonamenta en que l’operació de transmissió esdevé d’un pacte
successori de donació amb definició i en virtut de la STS de 09/02/2016 han de ser considerats
actes mortis causa i en virtut de l’aplicació del Dret Civil de les Illes Balears, pot beneficiar-se del
tractament fiscal especial d’aquestes transmissions. Les liquidacions impugnades ho són perquè
no s’ha aplicat la bonificació del 20% sobre la quota integra que preveu l’ordenança fiscal
municipal en les transmissions mortis causa.
Vistes la normativa aplicable:
R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, art. 104 i ss. Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, Llei 39/2015, de 1 d’
octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, R.D. 520/2005, de
13 de maig, pel que s'aprova el Reglament en matèria de revisió en via administrativa, el R.D.
939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General de Recaptació. Real Decret de
24 de julio de 1889, text de l’ edició del Codi Civil (Text consolidat amb la modificació de dia 6
d’octubre de 2015), RDLeg. 79/1990 que aprova el Text Refós de la Compilació del Dret Civil de
les Illes Balears i la Llei 7/2017, de 3 d’agost que la modifica, l’ Ordenança Fiscal núm. 5,
reguladora de l’Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys, així com la consulta vinculant de
la Direcció General de Tributs (V2397-16, de 01/06/2016).
Efectivament, l’ordenança fiscal núm. 5, en el seu art. 4. Exempcions i bonificacions, disposa: Es
concedirà una bonificació del 20% de la quota de l’impost en les transmissions de terrenys i en la
transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitadors del domini, realitzades a títol lucratiu
per causa de mort a favor dels descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els
ascendents de primer grau i adoptats.
Vist el Text Refós de la Compilació del Dret Civil de les Illes Baleares, que disposa:
Artículo 1.
El Derecho Civil de las Islas Baleares regirá con preferencia al Código Civil y demás Leyes
estatales, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, sin
perjuicio de las normas de carácter civil que, según la propia Constitución, sean de aplicación
directa y general.
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El Derecho Civil de Baleares se interpretará e integrará tomando en consideración los principios
generales que lo informan, así como las Leyes, costumbres, jurisprudencia y doctrina que
encarnan la tradición jurídica de las islas.
En defecto de Ley y costumbre del Derecho balear se aplicará supletoriamente el Código Civil y
demás Leyes civiles estatales cuando sus normas no se opongan a los principios de su
Ordenamiento jurídico.
Artículo 2.
Las normas del Derecho Civil de Baleares tendrán eficacia en el territorio de la Comunidad
Autónoma.
El Títol II del Llibre I de la referida Compilació dedicat a les Successions i d’aplicació a l’Illa de
Menorca des de l’agost de 2017 per la modificació operada per la Llei 7/2017, de 3 d’agost,
disposa en l’art. 6: la herencia se defiere por testamento, por Ley y por los contratos regulados en
este Libro. i l’ article 50 (Capítol III del Títol II) estableix: "Artículo 50. Definición.
Por el pacto sucesorio conocido por definición, los descendientes, legitimarios y emancipados,
pueden renunciar a todos los derechos sucesorios, o únicamente a la legítima que, en su día,
pudieran corresponderles en la sucesión de sus ascendientes, de vecindad mallorquina, en
contemplación de alguna donación, atribución o compensación que de éstos reciban o hubieren
recibido con anterioridad.
La definición sin fijación de su alcance se entenderá limitada a la legítima.
El cambio de vecindad civil no afectará a la validez de la definición.
La definición deberá ser pura y simple y formalizarse en escritura pública.
Al fallecimiento del causante se aplicará, en su caso, lo dispuesto en el párrafo 3º del artículo 47,
a efectos de fijación de la legítima.
Vist l’art. 13 de la LGT que regula la qualificació de les normes tributàries, establint que: las
obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio
realizado, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado, y
prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez.".
Vist l’ apartat 1 de l’ artícle 3 del Codi Civil que disposa que: las normas se interpretarán según el
sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y
legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo
fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.
Vist l’artícle 13 del capítol Vè., Ámbito de aplicación de los regímenes jurídicos civiles
coexistentes en el territorio nacional del títol preliminar del Codi Civil que estableix:
1. Las disposiciones de este título preliminar, en cuanto determinan los efectos de las Leyes y las
reglas generales para su aplicación, así como las del título IV del libro I, con excepción de las
normas de este último relativas al régimen económico matrimonial, tendrán aplicación general y
directa en toda España.
2. En lo demás, y con pleno respeto a los derechos especiales o forales de las provincias o
territorios en que están vigentes, regirá el Código Civil como derecho supletorio, en defecto del
que lo sea en cada una de aquéllas, según sus normas especiales.
Vist l’apartat 1 de l’artícle 14 del Codi Civil que assenyala: la sujeción al derecho civil común o
foral se determina por la vecindad civil.
Vista, en definitiva, la consulta vinculant DGT V2397-16, de 01/06/2016 que estableix que: En el
supuesto de que sea de aplicación el Derecho Civil de las Islas Baleares, el acto, negocio o
contrato deberá calificarse de acuerdo con lo dispuesto en este Derecho especial, sin perjuicio de
que el Código Civil común tenga carácter supletorio.
En cuanto a la naturaleza jurídica del pacto sucesorio denominado "definición", su mera ubicación
sistemática en los artículo 50 y 51 del texto refundido de la Compilación del Derecho Civil de las
Islas Baleares, sería suficiente para calificarlo como un negocio jurídico "mortis causa", ya que se
encuentra situado en el título que regula las sucesiones. Pero es que, además, el artículo 6 de
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dicho texto refundido lo califica expresamente como sucesión en los siguientes términos: "la
herencia se defiere por testamento, por Ley y por los contratos regulados en este Libro.".
Por tanto, el pacto sucesorio "definición" debe calificarse como negocio jurídico "mortis causa",
aunque el instituyente o causante no haya fallecido, con aplicación de los beneficios fiscales que
las normas tributarias reconocen a este tipo de negocio.
Con la donación del bien inmueble urbano mediante el pacto sucesorio denominado definición, se
produce el hecho imponible del IIVTNU por la transmisión de la propiedad de los terrenos de
naturaleza urbana.
El artículo 108.4 del TRLRHL prevé una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra del
impuesto, que podrán otorgar con carácter potestativo los ayuntamientos en las transmisiones de
terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio,
realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los
cónyuges y los ascendientes y adoptantes.
Al constituir los pactos sucesorios una transmisión "mortis causa", en la liquidación del IIVTNU
serán aplicables todos los beneficios fiscales regulados en la normativa del impuesto para dicho
tipo de transmisiones. En concreto, será aplicable la bonificación de hasta el 95 por ciento de la
cuota íntegra del impuesto regulada en el apartado 4 del artículo 108 del TRLRHL, para el caso
de que el ayuntamiento competente para la liquidación del IIVTNU la haya establecido mediante
ordenanza fiscal y en los términos y condiciones previstos en el propio artículo 108.4 del TRLRHL
y en la correspondiente ordenanza fiscal.
Atès que el recurrent reuneix els requisits de parentesc amb el causant per l’aplicació de la
bonificació del 20% en la quota íntegra de l’impost que està prevista en l’O.F. Municipal.
Vist que l’Administració competent per resoldre el recurs formulat és l’Ajuntament de Ciutadella i
l’òrgan per dictar la resolució l’Alcaldia o òrgan en el que hagi delegat i atesos els fets i fonaments
anteriors i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 21.11.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA :
Estimar l’escrit presentat per D.T.J. i en conseqüència:
Primer.- Retornar, prèvia presentació del número de compte de l’entitat de crèdit on fer
l’abonament, en concepte d’ingressos indeguts, la quantitat resultant de l’aplicació de la
bonificació sobre la quota íntegra de l’impost satisfet, que te un import de 1.014,11 €.
Segon.- Notificar al recurrent l’acord que s’adopti, advertint a l’interessat que amb aquest acte es
posa fi a la via administrativa i la via procedent per impugnar-lo, cas d’estar en desacord, es la
contenciós administrativa.
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 RESOLUCIÓ RECURS CONTRA LIQUIDACIONS PLUSVÀLUES (EXP.
9765/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia
28-11-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist el recurs de reposició presentat contra la liquidació de l’Impost sobre Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana, amb les següents dades:
Data i registre
d’entrada
19/09/2018 (016419)

Expedient

recurrent

009765/2018

J.T.J., representat per G.T.J.
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a través del que manifesta la seva disconformitat amb les liquidacions de l’Impost sobre Increment
de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana que s’especifiquen:
Núm.
liquidació
1966

Objecte tributari (immoble transmès) Import quota

Estat Liquidació

Lloc Biniatram, sn. TODOS

PAGADA

5070,57

La impugnació formulada es fonamenta en que l’operació de transmissió esdevé d’un pacte
successori de donació amb definició i en virtut de la STS de 09/02/2016 han de ser considerades
transmissions mortis causa i en virtut de l’aplicació del Dret Civil de les Illes Balears, pot
beneficiar-se del tractament fiscal especial d’aquestes transmissions. Les liquidacions
impugnades ho són perquè no s’ha aplicat la bonificació del 20% sobre la quota integra que
preveu l’ordenança fiscal municipal en les transmissions mortis causa.
Vistes la normativa aplicable:
R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, art. 104 i ss. Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, Llei 39/2015, de 1 d’
octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, R.D. 520/2005, de
13 de maig, pel que s'aprova el Reglament en matèria de revisió en via administrativa, el R.D.
939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General de Recaptació. Real Decret de
24 de julio de 1889, text de l’ edició del Codi Civil (Text consolidat amb la modificació de dia 6
d’octubre de 2015), RDLeg. 79/1990 que aprova el Text Refós de la Compilació del Dret Civil de
les Illes Balears i la Llei 7/2017, de 3 d’agost que la modifica, l’ Ordenança Fiscal núm. 5,
reguladora de l’Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys, així com la consulta vinculant de
la Direcció General de Tributs (V2397-16, de 01/06/2016).
Efectivament, l’ordenança fiscal núm. 5, en el seu art. 4. Exempcions i bonificacions, disposa: Es
concedirà una bonificació del 20% de la quota de l’impost en les transmissions de terrenys i en la
transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitadors del domini, realitzades a títol lucratiu
per causa de mort a favor dels descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els
ascendents de primer grau i adoptats.
Vist el Text Refós de la Compilació del Dret Civil de les Illes Baleares, que disposa:
Artículo 1.
El Derecho Civil de las Islas Baleares regirá con preferencia al Código Civil y demás Leyes
estatales, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, sin
perjuicio de las normas de carácter civil que, según la propia Constitución, sean de aplicación
directa y general.
El Derecho Civil de Baleares se interpretará e integrará tomando en consideración los principios
generales que lo informan, así como las Leyes, costumbres, jurisprudencia y doctrina que
encarnan la tradición jurídica de las islas.
En defecto de Ley y costumbre del Derecho balear se aplicará supletoriamente el Código Civil y
demás Leyes civiles estatales cuando sus normas no se opongan a los principios de su
Ordenamiento jurídico.
Artículo 2.
Las normas del Derecho Civil de Baleares tendrán eficacia en el territorio de la Comunidad
Autónoma.
El Títol II del Llibre I de la referida Compilació dedicat a les Successions i d’aplicació a l’Illa de
Menorca des de l’agost de 2017 per la modificació operada per la Llei 7/2017, de 3 d’agost,
disposa en l’art. 6: la herencia se defiere por testamento, por Ley y por los contratos regulados en
este Libro. i l’ article 50 (Capítol III del Títol II) estableix: "Artículo 50. Definición.
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Por el pacto sucesorio conocido por definición, los descendientes, legitimarios y emancipados,
pueden renunciar a todos los derechos sucesorios, o únicamente a la legítima que, en su día,
pudieran corresponderles en la sucesión de sus ascendientes, de vecindad mallorquina, en
contemplación de alguna donación, atribución o compensación que de éstos reciban o hubieren
recibido con anterioridad.
La definición sin fijación de su alcance se entenderá limitada a la legítima.
El cambio de vecindad civil no afectará a la validez de la definición.
La definición deberá ser pura y simple y formalizarse en escritura pública.
Al fallecimiento del causante se aplicará, en su caso, lo dispuesto en el párrafo 3º del artículo 47,
a efectos de fijación de la legítima.
Vist l’art. 13 de la LGT que regula la qualificació de les normes tributàries, establint que: las
obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio
realizado, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado, y
prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez.".
Vist l’ apartat 1 de l’ artícle 3 del Codi Civil que disposa que: las normas se interpretarán según el
sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y
legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo
fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.
Vist l’artícle 13 del capítol Vè., Ámbito de aplicación de los regímenes jurídicos civiles
coexistentes en el territorio nacional del títol preliminar del Codi Civil que estableix:
1. Las disposiciones de este título preliminar, en cuanto determinan los efectos de las Leyes y las
reglas generales para su aplicación, así como las del título IV del libro I, con excepción de las
normas de este último relativas al régimen económico matrimonial, tendrán aplicación general y
directa en toda España.
2. En lo demás, y con pleno respeto a los derechos especiales o forales de las provincias o
territorios en que están vigentes, regirá el Código Civil como derecho supletorio, en defecto del
que lo sea en cada una de aquéllas, según sus normas especiales.
Vist l’apartat 1 de l’artícle 14 del Codi Civil que assenyala: la sujeción al derecho civil común o
foral se determina por la vecindad civil.
Vista, en definitiva, la consulta vinculant DGT V2397-16, de 01/06/2016 que estableix que: En el
supuesto de que sea de aplicación el Derecho Civil de las Islas Baleares, el acto, negocio o
contrato deberá calificarse de acuerdo con lo dispuesto en este Derecho especial, sin perjuicio de
que el Código Civil común tenga carácter supletorio.
En cuanto a la naturaleza jurídica del pacto sucesorio denominado "definición", su mera ubicación
sistemática en los artículo 50 y 51 del texto refundido de la Compilación del Derecho Civil de las
Islas Baleares, sería suficiente para calificarlo como un negocio jurídico "mortis causa", ya que se
encuentra situado en el título que regula las sucesiones. Pero es que, además, el artículo 6 de
dicho texto refundido lo califica expresamente como sucesión en los siguientes términos: "la
herencia se defiere por testamento, por Ley y por los contratos regulados en este Libro.".
Por tanto, el pacto sucesorio "definición" debe calificarse como negocio jurídico "mortis causa",
aunque el instituyente o causante no haya fallecido, con aplicación de los beneficios fiscales que
las normas tributarias reconocen a este tipo de negocio.
Con la donación del bien inmueble urbano mediante el pacto sucesorio denominado definición, se
produce el hecho imponible del IIVTNU por la transmisión de la propiedad de los terrenos de
naturaleza urbana.
El artículo 108.4 del TRLRHL prevé una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra del
impuesto, que podrán otorgar con carácter potestativo los ayuntamientos en las transmisiones de
terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio,
realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los
cónyuges y los ascendientes y adoptantes.
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Al constituir los pactos sucesorios una transmisión "mortis causa", en la liquidación del IIVTNU
serán aplicables todos los beneficios fiscales regulados en la normativa del impuesto para dicho
tipo de transmisiones. En concreto, será aplicable la bonificación de hasta el 95 por ciento de la
cuota íntegra del impuesto regulada en el apartado 4 del artículo 108 del TRLRHL, para el caso
de que el ayuntamiento competente para la liquidación del IIVTNU la haya establecido mediante
ordenanza fiscal y en los términos y condiciones previstos en el propio artículo 108.4 del TRLRHL
y en la correspondiente ordenanza fiscal.
Atès que el recurrent reuneix els requisits de parentesc amb el causant per l’aplicació de la
bonificació del 20% en la quota íntegra de l’impost que està prevista en l’O.F. Municipal.
Vist que l’Administració competent per resoldre el recurs formulat és l’Ajuntament de Ciutadella i
l’òrgan per dictar la resolució l’Alcaldia o òrgan en el que hagi delegat i atesos els fets i fonaments
anteriors i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 21.11.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
Estimar l’escrit presentat per J.T.J. i en conseqüència:
Primer.- Retornar, prèvia presentació del número de compte de l’entitat de crèdit on fer
l’abonament, en concepte d’ingressos indeguts, la quantitat resultant de l’aplicació de la
bonificació sobre la quota íntegra de l’impost satisfet, que te un import de 1.014,11 €.
Segon.- Notificar al recurrent l’acord que s’adopti, advertint a l’interessat que amb aquest acte es
posa fi a la via administrativa i la via procedent per impugnar-lo, cas d’estar en desacord, es la
contenciós administrativa.
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 RESOLUCIÓ RECURS CONTRA LIQUIDACIONS PLUSVÀLUES (EXP.
9766/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia
28-11-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist el recurs de reposició presentat contra la liquidació de l’Impost sobre Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana, amb les següents dades:
Data i registre
d’entrada
19/09/2018 (016418)

Expedient

recurrent

009766/2018

A.T.J., representat per G.T.J.

a través del que manifesta la seva disconformitat amb les liquidacions de l’Impost sobre Increment
de
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana que s’especifiquen:
Núm.
Objecte tributari (immoble transmès) Import quota Estat Liquidació
liquidació
1965
Lloc Biniatram sn. TODOS
5070,57
PAGADA
La impugnació formulada es fonamenta en que l’operació de transmissió esdevé d’un pacte
successori de donació amb definició i en virtut de la STS de 09/02/2016 han de ser considerats
actes mortis causa i en virtut de l’aplicació del Dret Civil de les Illes Balears, pot beneficiar-se del
tractament fiscal especial d’aquestes transmissions. Les liquidacions impugnades ho són perquè
no s’ha aplicat la bonificació del 20% sobre la quota integra que preveu l’ordenança fiscal
municipal en les transmissions mortis causa.
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Vistes la normativa aplicable:
R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, art. 104 i ss. Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, Llei 39/2015, de 1 d’
octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, R.D. 520/2005, de
13 de maig, pel que s'aprova el Reglament en matèria de revisió en via administrativa, el R.D.
939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General de Recaptació. Real Decret de
24 de julio de 1889, text de l’ edició del Codi Civil (Text consolidat amb la modificació de dia 6
d’octubre de 2015), RDLeg. 79/1990 que aprova el Text Refós de la Compilació del Dret Civil de
les Illes Balears i la Llei 7/2017, de 3 d’agost que la modifica, l’ Ordenança Fiscal núm. 5,
reguladora de l’Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys, així com la consulta vinculant de
la Direcció General de Tributs (V2397-16, de 01/06/2016).
Efectivament, l’ordenança fiscal núm. 5, en el seu art. 4. Exempcions i bonificacions, disposa: Es
concedirà una bonificació del 20% de la quota de l’impost en les transmissions de terrenys i en la
transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitadors del domini, realitzades a títol lucratiu
per causa de mort a favor dels descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els
ascendents de primer grau i adoptats.
Vist el Text Refós de la Compilació del Dret Civil de les Illes Baleares, que disposa:
Artículo 1.
El Derecho Civil de las Islas Baleares regirá con preferencia al Código Civil y demás Leyes
estatales, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, sin
perjuicio de las normas de carácter civil que, según la propia Constitución, sean de aplicación
directa y general.
El Derecho Civil de Baleares se interpretará e integrará tomando en consideración los principios
generales que lo informan, así como las Leyes, costumbres, jurisprudencia y doctrina que
encarnan la tradición jurídica de las islas.
En defecto de Ley y costumbre del Derecho balear se aplicará supletoriamente el Código Civil y
demás Leyes civiles estatales cuando sus normas no se opongan a los principios de su
Ordenamiento jurídico.
Artículo 2.
Las normas del Derecho Civil de Baleares tendrán eficacia en el territorio de la Comunidad
Autónoma.
El Títol II del Llibre I de la referida Compilació dedicat a les Successions i d’aplicació a l’Illa de
Menorca des de l’agost de 2017 per la modificació operada per la Llei 7/2017, de 3 d’agost,
disposa en l’art. 6: la herencia se defiere por testamento, por Ley y por los contratos regulados en
este Libro. i l’ article 50 (Capítol III del Títol II) estableix: "Artículo 50. Definición.
Por el pacto sucesorio conocido por definición, los descendientes, legitimarios y emancipados,
pueden renunciar a todos los derechos sucesorios, o únicamente a la legítima que, en su día,
pudieran corresponderles en la sucesión de sus ascendientes, de vecindad mallorquina, en
contemplación de alguna donación, atribución o compensación que de éstos reciban o hubieren
recibido con anterioridad.
La definición sin fijación de su alcance se entenderá limitada a la legítima.
El cambio de vecindad civil no afectará a la validez de la definición.
La definición deberá ser pura y simple y formalizarse en escritura pública.
Al fallecimiento del causante se aplicará, en su caso, lo dispuesto en el párrafo 3º del artículo 47,
a efectos de fijación de la legítima.
Vist l’art. 13 de la LGT que regula la qualificació de les normes tributàries, establint que: las
obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio
realizado, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado, y
prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez.".
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Vist l’ apartat 1 de l’ artícle 3 del Codi Civil que disposa que: las normas se interpretarán según el
sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y
legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo
fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.
Vist l’artícle 13 del capítol Vè., Ámbito de aplicación de los regímenes jurídicos civiles
coexistentes en el territorio nacional del títol preliminar del Codi Civil que estableix:
1. Las disposiciones de este título preliminar, en cuanto determinan los efectos de las Leyes y las
reglas generales para su aplicación, así como las del título IV del libro I, con excepción de las
normas de este último relativas al régimen económico matrimonial, tendrán aplicación general y
directa en toda España.
2. En lo demás, y con pleno respeto a los derechos especiales o forales de las provincias o
territorios en que están vigentes, regirá el Código Civil como derecho supletorio, en defecto del
que lo sea en cada una de aquéllas, según sus normas especiales.
Vist l’apartat 1 de l’artícle 14 del Codi Civil que assenyala: la sujeción al derecho civil común o
foral se determina por la vecindad civil.
Vista, en definitiva, la consulta vinculant DGT V2397-16, de 01/06/2016 que estableix que: En el
supuesto de que sea de aplicación el Derecho Civil de las Islas Baleares, el acto, negocio o
contrato deberá calificarse de acuerdo con lo dispuesto en este Derecho especial, sin perjuicio de
que el Código Civil común tenga carácter supletorio.
En cuanto a la naturaleza jurídica del pacto sucesorio denominado "definición", su mera ubicación
sistemática en los artículo 50 y 51 del texto refundido de la Compilación del Derecho Civil de las
Islas Baleares, sería suficiente para calificarlo como un negocio jurídico "mortis causa", ya que se
encuentra situado en el título que regula las sucesiones. Pero es que, además, el artículo 6 de
dicho texto refundido lo califica expresamente como sucesión en los siguientes términos: "la
herencia se defiere por testamento, por Ley y por los contratos regulados en este Libro.".
Por tanto, el pacto sucesorio "definición" debe calificarse como negocio jurídico "mortis causa",
aunque el instituyente o causante no haya fallecido, con aplicación de los beneficios fiscales que
las normas tributarias reconocen a este tipo de negocio.
Con la donación del bien inmueble urbano mediante el pacto sucesorio denominado definición, se
produce el hecho imponible del IIVTNU por la transmisión de la propiedad de los terrenos de
naturaleza urbana.
El artículo 108.4 del TRLRHL prevé una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra del
impuesto, que podrán otorgar con carácter potestativo los ayuntamientos en las transmisiones de
terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio,
realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los
cónyuges y los ascendientes y adoptantes.
Al constituir los pactos sucesorios una transmisión "mortis causa", en la liquidación del IIVTNU
serán aplicables todos los beneficios fiscales regulados en la normativa del impuesto para dicho
tipo de transmisiones. En concreto, será aplicable la bonificación de hasta el 95 por ciento de la
cuota íntegra del impuesto regulada en el apartado 4 del artículo 108 del TRLRHL, para el caso
de que el ayuntamiento competente para la liquidación del IIVTNU la haya establecido mediante
ordenanza fiscal y en los términos y condiciones previstos en el propio artículo 108.4 del TRLRHL
y en la correspondiente ordenanza fiscal.
Atès que el recurrent reuneix els requisits de parentesc amb el causant per l’aplicació de la
bonificació del 20% en la quota íntegra de l’impost que està prevista en l’O.F. Municipal.
Vist que l’Administració competent per resoldre el recurs formulat és l’Ajuntament de Ciutadella i
l’òrgan per dictar la resolució l’Alcaldia o òrgan en el que hagi delegat i atesos els fets i fonaments
anteriors i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 21.11.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
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Estimar l’escrit presentat per A.T.J. i en conseqüència:
Primer.- Anul·lar les liquidacions impugnades i en la seva substitució practicar noves liquidacions
que seran incloses en el següent paquet de liquidacions i que han de contemplar la bonificació del
20% sobre la quota íntegra, per considerar les transmissions mortis causa, tot d’acord amb les
previsions del Dret Civil aplicable a les Illes Balears.
Segon.- Notificar al subjecte passiu del tribut les noves liquidacions, atorgant un nou termini de
pagament voluntari.
Tercer.- Notificar al recurrent l’acord que s’adopti, advertint a l’interessat que amb aquest acte es
posa fi a la via administrativa i la via procedent per impugnar-lo, cas d’estar en desacord, es la
contenciós administrativa.
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.
15. PROPOSTA RESOLUCIÓ RECURS CONTRA LIQUIDACIONS PLUSVÀLUES (EXP.
9772/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia
28-11-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist el recurs de reposició presentat contra la liquidació de l’Impost sobre Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana, amb les següents dades:
Data i registre
d’entrada
19/09/2018 (016416)

Expedient

recurrent

009772/2018

G.T.J.

a través del que manifesta la seva disconformitat amb les liquidacions de l’Impost sobre Increment
de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana que s’especifiquen:
Núm.
liquidació
1964

Objecte tributari (immoble transmès) Import quota

Estat Liquidació

Lloc Biniatram, sn. TODOS

PAGADA

5070,57

La impugnació formulada es fonamenta en que l’operació de transmissió esdevé d’un pacte
successori de donació amb definició i en virtut de la STS de 09/02/2016 han de ser considerats
actes mortis causa i en virtut de l’aplicació del Dret Civil de les Illes Balears, pot beneficiar-se del
tractament fiscal especial d’aquestes transmissions. Les liquidacions impugnades ho són perquè
no s’ha aplicat la bonificació del 20% sobre la quota integra que preveu l’ordenança fiscal
municipal en les transmissions mortis causa.
Vistes la normativa aplicable:
R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, art. 104 i ss. Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, Llei 39/2015, de 1 d’
octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, R.D. 520/2005, de
13 de maig, pel que s'aprova el Reglament en matèria de revisió en via administrativa, el R.D.
939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General de Recaptació. Real Decret de
24 de julio de 1889, text de l’ edició del Codi Civil (Text consolidat amb la modificació de dia 6
d’octubre de 2015), RDLeg. 79/1990 que aprova el Text Refós de la Compilació del Dret Civil de
les Illes Balears i la Llei 7/2017, de 3 d’agost que la modifica, l’ Ordenança Fiscal núm. 5,
reguladora de l’Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys, així com la consulta vinculant de
la Direcció General de Tributs (V2397-16, de 01/06/2016).
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Efectivament, l’ordenança fiscal núm. 5, en el seu art. 4. Exempcions i bonificacions, disposa: Es
concedirà una bonificació del 20% de la quota de l’impost en les transmissions de terrenys i en la
transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitadors del domini, realitzades a títol lucratiu
per causa de mort a favor dels descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els
ascendents de primer grau i adoptats.
Vist el Text Refós de la Compilació del Dret Civil de les Illes Baleares, que disposa:
Artículo 1.
El Derecho Civil de las Islas Baleares regirá con preferencia al Código Civil y demás Leyes
estatales, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, sin
perjuicio de las normas de carácter civil que, según la propia Constitución, sean de aplicación
directa y general.
El Derecho Civil de Baleares se interpretará e integrará tomando en consideración los principios
generales que lo informan, así como las Leyes, costumbres, jurisprudencia y doctrina que
encarnan la tradición jurídica de las islas.
En defecto de Ley y costumbre del Derecho balear se aplicará supletoriamente el Código Civil y
demás Leyes civiles estatales cuando sus normas no se opongan a los principios de su
Ordenamiento jurídico.
Artículo 2.
Las normas del Derecho Civil de Baleares tendrán eficacia en el territorio de la Comunidad
Autónoma.
El Títol II del Llibre I de la referida Compilació dedicat a les Successions i d’aplicació a l’Illa de
Menorca des de l’agost de 2017 per la modificació operada per la Llei 7/2017, de 3 d’agost,
disposa en l’art. 6: la herencia se defiere por testamento, por Ley y por los contratos regulados en
este Libro. i l’ article 50 (Capítol III del Títol II) estableix: "Artículo 50. Definición.
Por el pacto sucesorio conocido por definición, los descendientes, legitimarios y emancipados,
pueden renunciar a todos los derechos sucesorios, o únicamente a la legítima que, en su día,
pudieran corresponderles en la sucesión de sus ascendientes, de vecindad mallorquina, en
contemplación de alguna donación, atribución o compensación que de éstos reciban o hubieren
recibido con anterioridad.
La definición sin fijación de su alcance se entenderá limitada a la legítima.
El cambio de vecindad civil no afectará a la validez de la definición.
La definición deberá ser pura y simple y formalizarse en escritura pública.
Al fallecimiento del causante se aplicará, en su caso, lo dispuesto en el párrafo 3º del artículo 47,
a efectos de fijación de la legítima.
Vist l’art. 13 de la LGT que regula la qualificació de les normes tributàries, establint que: las
obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio
realizado, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado, y
prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez.".
Vist l’ apartat 1 de l’ artícle 3 del Codi Civil que disposa que: las normas se interpretarán según el
sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y
legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo
fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.
Vist l’artícle 13 del capítol Vè., Ámbito de aplicación de los regímenes jurídicos civiles
coexistentes en el territorio nacional del títol preliminar del Codi Civil que estableix:
1. Las disposiciones de este título preliminar, en cuanto determinan los efectos de las Leyes y las
reglas generales para su aplicación, así como las del título IV del libro I, con excepción de las
normas de este último relativas al régimen económico matrimonial, tendrán aplicación general y
directa en toda España.
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2. En lo demás, y con pleno respeto a los derechos especiales o forales de las provincias o
territorios en que están vigentes, regirá el Código Civil como derecho supletorio, en defecto del
que lo sea en cada una de aquéllas, según sus normas especiales.
Vist l’apartat 1 de l’artícle 14 del Codi Civil que assenyala: la sujeción al derecho civil común o
foral se determina por la vecindad civil.
Vista, en definitiva, la consulta vinculant DGT V2397-16, de 01/06/2016 que estableix que: En el
supuesto de que sea de aplicación el Derecho Civil de las Islas Baleares, el acto, negocio o
contrato deberá calificarse de acuerdo con lo dispuesto en este Derecho especial, sin perjuicio de
que el Código Civil común tenga carácter supletorio.
En cuanto a la naturaleza jurídica del pacto sucesorio denominado "definición", su mera ubicación
sistemática en los artículo 50 y 51 del texto refundido de la Compilación del Derecho Civil de las
Islas Baleares, sería suficiente para calificarlo como un negocio jurídico "mortis causa", ya que se
encuentra situado en el título que regula las sucesiones. Pero es que, además, el artículo 6 de
dicho texto refundido lo califica expresamente como sucesión en los siguientes tèrminos: "la
herencia se defiere por testamento, por Ley y por los contratos regulados en este Libro.".
Por tanto, el pacto sucesorio "definición" debe calificarse como negocio jurídico "mortis causa",
aunque el instituyente o causante no haya fallecido, con aplicación de los beneficios fiscales que
las normas tributarias reconocen a este tipo de negocio.
Con la donación del bien inmueble urbano mediante el pacto sucesorio denominado definición, se
produce el hecho imponible del IIVTNU por la transmisión de la propiedad de los terrenos de
naturaleza urbana.
El artículo 108.4 del TRLRHL prevé una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra del
impuesto, que podrán otorgar con carácter potestativo los ayuntamientos en las transmisiones de
terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio,
realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los
cónyuges y los ascendientes y adoptantes.
Al constituir los pactos sucesorios una transmisión "mortis causa", en la liquidación del IIVTNU
serán aplicables todos los beneficios fiscales regulados en la normativa del impuesto para dicho
tipo de transmisiones. En concreto, será aplicable la bonificación de hasta el 95 por ciento de la
cuota íntegra del impuesto regulada en el apartado 4 del artículo 108 del TRLRHL, para el caso
de que el ayuntamiento competente para la liquidación del IIVTNU la haya establecido mediante
ordenanza fiscal y en los términos y condiciones previstos en el propio artículo 108.4 del TRLRHL
y en la correspondiente ordenanza fiscal.
Atès que el recurrent reuneix els requisits de parentesc amb el causant per l’aplicació de la
bonificació del 20% en la quota íntegra de l’impost que està prevista en l’O.F. Municipal.
Vist que l’Administració competent per resoldre el recurs formulat és l’Ajuntament de Ciutadella i
l’òrgan per dictar la resolució l’Alcaldia o òrgan en el que hagi delegat i atesos els fets i fonaments
anteriors i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 21.11.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
Estimar l’escrit presentat per G.T.J. i en conseqüència:
Primer.- Retornar, prèvia presentació del número de compte de l’entitat de crèdit on fer
l’abonament, en concepte d’ingressos indeguts, la quantitat resultant de l’aplicació de la
bonificació sobre la quota íntegra de l’impost satisfet, que te un import de 1.014,11 €.
Segon.- Notificar al recurrent l’acord que s’adopti, advertint a l’interessat que amb aquest acte es
posa fi a la via administrativa i la via procedent per impugnar-lo, cas d’estar en desacord, es la
contenciós administrativa.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
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16. PROPOSTA RESOLUCIÓ RECURS CONTRA LIQUIDACIONS PLUSVÀLUES (EXP.
11525/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 28-11-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist el recurs de reposició presentat contra la liquidació de l’Impost sobre Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana, amb les següents dades:
Data i registre
d’entrada
31/10/2018 (19744)

Expedient

recurrent

011525/2018

C.M.C.

a través del que manifesta la seva disconformitat amb les liquidacions de l’Impost sobre Increment
de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana que s’especifiquen:
Núm.
liquidació
002136
002145
002149
002140
002144

Objecte tributari (immoble transmès) Import quota
Vorera dels Molls, Son Blanc 9
TODOS
Vorera dels Molls, Son Blanc 1 30 bj.
5
Vorera dels Molls, Son Blanc 1 36 01
12
Ctera. Cap d’Artrutx sn. 1 bj. 01
Ctera. Cap d’Artrutx sn. 1 bj 01

Estat Liquidació

11.769,93

PENDENT DE PAGO

331,20

PENDENT DE PAGO

278,51

PENDENT DE PAGO

477,95
363,03

PENDENT DE PAGO
PENDENT DE PAGO

La impugnació formulada es fonamenta en que l’operació de transmissió esdevé d’un pacte
successori de donació amb definició i en virtut de la interpretació que fa la Direcció General de
Tributs a través de la consulta vinculant, han de ser considerats actes mortis causa i en base a
l’aplicació del Dret Civil de les Illes Balears, pot beneficiar-se del tractament fiscal especial
d’aquestes transmissions. Les liquidacions impugnades ho són perquè no s’ha aplicat la
bonificació del 20% sobre la quota integra que preveu l’ordenança fiscal municipal en les
transmissions mortis causa.
Vistes la normativa aplicable:
R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, art. 104 i ss. Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, Llei 39/2015, de 1 d’
octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, R.D. 520/2005, de
13 de maig, pel que s'aprova el Reglament en matèria de revisió en via administrativa, el R.D.
939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General de Recaptació. Real Decret de
24 de julio de 1889, text de l’ edició del Codi Civil (Text consolidat amb la modificació de dia 6
d’octubre de 2015), RDLeg. 79/1990 que aprova el Text Refós de la Compilació del Dret Civil de
les Illes Balears i la Llei 7/2017, de 3 d’agost que la modifica, l’ Ordenança Fiscal núm. 5,
reguladora de l’Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys, així com la consulta vinculant de
la Direcció General de Tributs (V2397-16, de 01/06/2016).
Efectivament, l’ordenança fiscal núm. 5, en el seu art. 4. Exempcions i bonificacions, disposa: Es
concedirà una bonificació del 20% de la quota de l’impost en les transmissions de terrenys i en la
transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitadors del domini, realitzades a títol lucratiu
per causa de mort a favor dels descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els
ascendents de primer grau i adoptats.
Vist el Text Refós de la Compilació del Dret Civil de les Illes Baleares, que disposa:
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Artículo 1.
El Derecho Civil de las Islas Baleares regirá con preferencia al Código Civil y demás Leyes
estatales, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, sin
perjuicio de las normas de carácter civil que, según la propia Constitución, sean de aplicación
directa y general.
El Derecho Civil de Baleares se interpretará e integrará tomando en consideración los principios
generales que lo informan, así como las Leyes, costumbres, jurisprudencia y doctrina que
encarnan la tradición jurídica de las islas.
En defecto de Ley y costumbre del Derecho balear se aplicará supletoriamente el Código Civil y
demás Leyes civiles estatales cuando sus normas no se opongan a los principios de su
Ordenamiento jurídico.
Artículo 2.
Las normas del Derecho Civil de Baleares tendrán eficacia en el territorio de la Comunidad
Autónoma.
El Títol II del Llibre I de la referida Compilació dedicat a les Successions i d’aplicació a l’Illa de
Menorca des de l’agost de 2017 per la modificació operada per la Llei 7/2017, de 3 d’agost,
disposa en l’art. 6: la herencia se defiere por testamento, por Ley y por los contratos regulados en
este Libro. i l’ article 50 (Capítol III del Títol II) estableix: "Artículo 50. Definición.
Por el pacto sucesorio conocido por definición, los descendientes, legitimarios y emancipados,
pueden renunciar a todos los derechos sucesorios, o únicamente a la legítima que, en su día,
pudieran corresponderles en la sucesión de sus ascendientes, de vecindad mallorquina, en
contemplación de alguna donación, atribución o compensación que de éstos reciban o hubieren
recibido con anterioridad.
La definición sin fijación de su alcance se entenderá limitada a la legítima.
El cambio de vecindad civil no afectará a la validez de la definición.
La definición deberá ser pura y simple y formalizarse en escritura pública.
Al fallecimiento del causante se aplicará, en su caso, lo dispuesto en el párrafo 3º del artículo 47,
a efectos de fijación de la legítima.
Vist l’art. 13 de la LGT que regula la qualificació de les normes tributàries, establint que: las
obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio
realizado, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado, y
prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez.".
Vist l’ apartat 1 de l’ artícle 3 del Codi Civil que disposa que: las normas se interpretarán según el
sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y
legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo
fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.
Vist l’artícle 13 del capítol Vè., Ámbito de aplicación de los regímenes jurídicos civiles
coexistentes en el territorio nacional del títol preliminar del Codi Civil que estableix:
1. Las disposiciones de este título preliminar, en cuanto determinan los efectos de las Leyes y las
reglas generales para su aplicación, así como las del título IV del libro I, con excepción de las
normas de este último relativas al régimen económico matrimonial, tendrán aplicación general y
directa en toda España.
2. En lo demás, y con pleno respeto a los derechos especiales o forales de las provincias o
territorios en que están vigentes, regirá el Código Civil como derecho supletorio, en defecto del
que lo sea en cada una de aquéllas, según sus normas especiales.
Vist l’apartat 1 de l’artícle 14 del Codi Civil que assenyala: la sujeción al derecho civil común o
foral se determina por la vecindad civil.
Vista, en definitiva, la consulta vinculant DGT V2397-16, de 01/06/2016 que estableix que: En el
supuesto de que sea de aplicación el Derecho Civil de las Islas Baleares, el acto, negocio o
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contrato deberá calificarse de acuerdo con lo dispuesto en este Derecho especial, sin perjuicio de
que el Código Civil común tenga carácter supletorio.
En cuanto a la naturaleza jurídica del pacto sucesorio denominado "definición", su mera ubicación
sistemática en los artículo 50 y 51 del texto refundido de la Compilación del Derecho Civil de las
Islas Baleares, sería suficiente para calificarlo como un negocio jurídico "mortis causa" ya que se
encuentra situado en el título que regula las sucesiones. Pero es que, además, el artículo 6 de
dicho texto refundido lo califica expresamente como sucesión en los siguientes términos: "la
herencia se defiere por testamento, por Ley y por los contratos regulados en este Libro.".
Por tanto, el pacto sucesorio "definición" debe calificarse como negocio jurídico "mortis causa",
aunque el instituyente o causante no haya fallecido, con aplicación de los beneficios fiscales que
las normas tributarias reconocen a este tipo de negocio.
Con la donación del bien inmueble urbano mediante el pacto sucesorio denominado definición, se
produce el hecho imponible del IIVTNU por la transmisión de la propiedad de los terrenos de
naturaleza urbana.
El artículo 108.4 del TRLRHL prevé una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra del
impuesto, que podrán otorgar con carácter potestativo los ayuntamientos en las transmisiones de
terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio,
realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los
cónyuges y los ascendientes y adoptantes.
Al constituir los pactos sucesorios una transmisión "mortis causa", en la liquidación del IIVTNU
serán aplicables todos los beneficios fiscales regulados en la normativa del impuesto para dicho
tipo de transmisiones. En concreto, será aplicable la bonificación de hasta el 95 por ciento de la
cuota íntegra del impuesto regulada en el apartado 4 del artículo 108 del TRLRHL, para el caso
de que el ayuntamiento competente para la liquidación del IIVTNU la haya establecido mediante
ordenanza fiscal y en los términos y condiciones previstos en el propio artículo 108.4 del TRLRHL
y en la correspondiente ordenanza fiscal.
Atès que el recurrent reuneix els requisits de parentesc amb el causant per l’aplicació de la
bonificació del 20% en la quota íntegra de l’impost que està prevista en l’Ordenança Fiscal
Municipal.
Vist que l’Administració competent per resoldre el recurs formulat és l’Ajuntament de Ciutadella i
l’òrgan per dictar la resolució l’Alcaldia o òrgan en el que hagi delegat i atesos els fets i fonaments
anteriors i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 21.11.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
Estimar l’escrit presentat per C.M.C. i en conseqüència:
Primer.- Anul·lar les liquidacions impugnades i en la seva substitució practicar noves liquidacions
que seran incloses en el següent paquet de liquidacions i que han de contemplar la bonificació del
20% sobre la quota íntegra, per considerar les transmissions mortis causa, tot d’acord amb les
previsions del Dret Civil aplicable a les Illes Balears.
Segon.- Notificar al subjecte passiu del tribut les noves liquidacions, atorgant un nou termini de
pagament voluntari.
Tercer.- Notificar al recurrent l’acord que s’adopti, advertint a l’interessat que amb aquest acte es
posa fi a la via administrativa i la via procedent per impugnar-lo, cas d’estar en desacord, es la
contenciós administrativa.
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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17. PROPOSTA RESOLUCIÓ RECURS CONTRA LIQUIDACIONS PLUSVÀLUES (EXP.
11527/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 28-11-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist el recurs de reposició presentat contra la liquidació de l’Impost sobre Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana, amb les següents dades:
Data i registre d’entrada
31/10/2018 (19745)

Expedient
011527/2018

recurrent
E.M.C.

a través del que manifesta la seva disconformitat amb les liquidacions de l’Impost sobre Increment
de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana que s’especifiquen:
Núm.
liquidació
002135
002146
002150
002139
002143

Objecte tributari (immoble transmès) Import quota
Vorera dels Molls, Son Blanc 9
TODOS
Vorera dels Molls, Son Blanc 1 31 bj.
6
Vorera dels Molls, Son Blanc 1 37 01
14
Ctera. Cap d’Artrutx sn. 1 bj. 01
Ctera. Cap d’Artrutx sn. 1 bj 01

Estat Liquidació

11.769,93

PENDENT DE PAGO

331,20

PENDENT DE PAGO

338,73

PENDENT DE PAGO

477,95
363,03

PENDENT DE PAGO
PENDENT DE PAGO

La impugnació formulada es fonamenta en que l’operació de transmissió esdevé d’un pacte
successori de donació amb definició i en virtut de la interpretació que fa la Direcció General de
Tributs a través de la consulta vinculant, han de ser considerats actes mortis causa i en base a
l’aplicació del Dret Civil de les Illes Balears, pot beneficiar-se del tractament fiscal especial
d’aquestes transmissions. Les liquidacions impugnades ho són perquè no s’ha aplicat la
bonificació del 20% sobre la quota integra que preveu l’ordenança fiscal municipal en les
transmissions mortis causa.
Vistes la normativa aplicable:
R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, art. 104 i ss. Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, Llei 39/2015, de 1 d’
octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, R.D. 520/2005, de
13 de maig, pel que s'aprova el Reglament en matèria de revisió en via administrativa, el R.D.
939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General de Recaptació. Real Decret de
24 de julio de 1889, text de l’ edició del Codi Civil (Text consolidat amb la modificació de dia 6
d’octubre de 2015), RDLeg. 79/1990 que aprova el Text Refós de la Compilació del Dret Civil de
les Illes Balears i la Llei 7/2017, de 3 d’agost que la modifica, l’ Ordenança Fiscal núm. 5,
reguladora de l’Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys, així com la consulta vinculant de
la Direcció General de Tributs (V2397-16, de 01/06/2016).
Efectivament, l’ordenança fiscal núm. 5, en el seu art. 4. Exempcions i bonificacions, disposa: Es
concedirà una bonificació del 20% de la quota de l’impost en les transmissions de terrenys i en la
transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitadors del domini, realitzades a títol lucratiu
per causa de mort a favor dels descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els
ascendents de primer grau i adoptats.
Vist el Text Refós de la Compilació del Dret Civil de les Illes Baleares, que disposa:
Artículo 1.
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El Derecho Civil de las Islas Baleares regirá con preferencia al Código Civil y demás Leyes
estatales, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, sin
perjuicio de las normas de carácter civil que, según la propia Constitución, sean de aplicación
directa y general.
El Derecho Civil de Baleares se interpretará e integrará tomando en consideración los principios
generales que lo informan, así como las Leyes, costumbres, jurisprudencia y doctrina que
encarnan la tradición jurídica de las islas.
En defecto de Ley y costumbre del Derecho balear se aplicará supletoriamente el Código Civil y
demás Leyes civiles estatales cuando sus normas no se opongan a los principios de su
Ordenamiento jurídico.
Artículo 2.
Las normas del Derecho Civil de Baleares tendrán eficacia en el territorio de la Comunidad
Autónoma.
El Títol II del Llibre I de la referida Compilació dedicat a les Successions i d’aplicació a l’Illa de
Menorca des de l’agost de 2017 per la modificació operada per la Llei 7/2017, de 3 d’agost,
disposa en l’art. 6: la herencia se defiere por testamento, por Ley y por los contratos regulados en
este Libro. i l’ article 50 (Capítol III del Títol II) estableix: "Artículo 50. Definición.
Por el pacto sucesorio conocido por definición, los descendientes, legitimarios y emancipados,
pueden renunciar a todos los derechos sucesorios, o únicamente a la legítima que, en su día,
pudieran corresponderles en la sucesión de sus ascendientes, de vecindad mallorquina, en
contemplación de alguna donación, atribución o compensación que de éstos reciban o hubieren
recibido con anterioridad.
La definición sin fijación de su alcance se entenderá limitada a la legítima.
El cambio de vecindad civil no afectará a la validez de la definición.
La definición deberá ser pura y simple y formalizarse en escritura pública.
Al fallecimiento del causante se aplicará, en su caso, lo dispuesto en el párrafo 3º del artículo 47,
a efectos de fijación de la legítima.
Vist l’art. 13 de la LGT que regula la qualificació de les normes tributàries, establint que: las
obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio
realizado, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado, y
prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez.".
Vist l’ apartat 1 de l’ artícle 3 del Codi Civil que disposa que: las normas se interpretarán según el
sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y
legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo
fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.
Vist l’artícle 13 del capítol Vè., Ámbito de aplicación de los regímenes jurídicos civiles
coexistentes en el territorio nacional del títol preliminar del Codi Civil que estableix:
1. Las disposiciones de este título preliminar, en cuanto determinan los efectos de las Leyes y las
reglas generales para su aplicación, así como las del título IV del libro I, con excepción de las
normas de este último relativas al régimen económico matrimonial, tendrán aplicación general y
directa en toda España.
2. En lo demás, y con pleno respeto a los derechos especiales o forales de las provincias o
territorios en que están vigentes, regirá el Código Civil como derecho supletorio, en defecto del
que lo sea en cada una de aquéllas, según sus normas especiales.
Vist l’apartat 1 de l’artícle 14 del Codi Civil que assenyala: la sujeción al derecho civil común o
foral se determina por la vecindad civil.
Vista, en definitiva, la consulta vinculant DGT V2397-16, de 01/06/2016 que estableix que: En el
supuesto de que sea de aplicación el Derecho Civil de las Islas Baleares, el acto, negocio o
contrato deberá calificarse de acuerdo con lo dispuesto en este Derecho especial, sin perjuicio de
que el Código Civil común tenga carácter supletorio.
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En cuanto a la naturaleza jurídica del pacto sucesorio denominado "definición", su mera ubicación
sistemática en los artículo 50 y 51 del texto refundido de la Compilación del Derecho Civil de las
Islas Baleares, sería suficiente para calificarlo como un negocio jurídico "mortis causa", ya que se
encuentra situado en el título que regula las sucesiones. Pero es que, ademàs, el artículo 6 de
dicho texto refundido lo califica expresamente como sucesión en los siguientes términos: "la
herencia se defiere por testamento, por Ley y por los contratos regulados en este Libro.".
Por tanto, el pacto sucesorio "definición" debe calificarse como negocio jurídico "mortis causa",
aunque el instituyente o causante no haya fallecido, con aplicación de los beneficios fiscales que
las normas tributarias reconocen a este tipo de negocio.
Con la donación del bien inmueble urbano mediante el pacto sucesorio denominado definición, se
produce el hecho imponible del IIVTNU por la transmisión de la propiedad de los terrenos de
naturaleza urbana.
El artículo 108.4 del TRLRHL prevé una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra del
impuesto, que podrán otorgar con carácter potestativo los ayuntamientos en las transmisiones de
terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio,
realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los
cónyuges y los ascendientes y adoptantes.
Al constituir los pactos sucesorios una transmisión "mortis causa", en la liquidación del IIVTNU
serán aplicables todos los beneficios fiscales regulados en la normativa del impuesto para dicho
tipo de transmisiones. En concreto, será aplicable la bonificación de hasta el 95 por ciento de la
cuota íntegra del impuesto regulada en el apartado 4 del artículo 108 del TRLRHL, para el caso
de que el ayuntamiento competente para la liquidación del IIVTNU la haya establecido mediante
ordenanza fiscal y en los términos y condiciones previstos en el propio artículo 108.4 del TRLRHL
y en la correspondiente ordenanza fiscal.
Atès que el recurrent reuneix els requisits de parentesc amb el causant per l’aplicació de la
bonificació del 20% en la quota íntegra de l’impost que està prevista en l’Ordenança Fiscal
Municipal.
Vist que l’Administració competent per resoldre el recurs formulat és l’Ajuntament de Ciutadella i
l’òrgan per dictar la resolució l’Alcaldia o òrgan en el que hagi delegat i atesos els fets i fonaments
anteriors i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 21.11.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
Estimar l’escrit presentat per E.M.C. i en conseqüència:
Primer.- Anul·lar les liquidacions impugnades i en la seva substitució practicar noves liquidacions
que seran incloses en el següent paquet de liquidacions i que han de contemplar la bonificació del
20% sobre la quota íntegra, per considerar les transmissions mortis causa, tot d’acord amb les
previsions del Dret Civil aplicable a les Illes Balears.
Segon.- Notificar al subjecte passiu del tribut les noves liquidacions, atorgant un nou termini de
pagament voluntari.
Tercer.- Notificar al recurrent l’acord que s’adopti, advertint a l’interessat que amb aquest acte es
posa fi a la via administrativa i la via procedent per impugnar-lo, cas d’estar en desacord, es la
contenciós administrativa.
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 RESOLUCIÓ RECURS CONTRA LIQUIDACIONS PLUSVÀLUES (EXP.
11528/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 28-11-2018, que literalment copiada, diu:
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«Vist el recurs de reposició presentat contra la liquidació de l’Impost sobre Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana, amb les següents dades:
Data i registre d’entrada
31/10/2018 (19746)

Expedient
011528/2018

recurrent
F.M.M.

a través del que manifesta la seva disconformitat amb les liquidacions de l’Impost sobre Increment
de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana que s’especifiquen:
Núm.
Objecte tributari (immoble transmès) Import quota
Estat Liquidació
liquidació
Vorera dels Molls, Son Blanc 9
002133
11.769,93
PENDENT DE PAGO
TODOS
Vorera dels Molls, Son Blanc 1 32 bj.
002147
331,20
PENDENT DE PAGO
08
Vorera dels Molls, Son Blanc 1 41 bj
002151
353,78
PENDENT DE PAGO
16
002137
Ctera. Cap d’Artrutx sn. 1 bj. 01
477,95
PENDENT DE PAGO
002141
Ctera. Cap d’Artrutx sn. 1 bj 01
363,03
PENDENT DE PAGO
La impugnació formulada es fonamenta en que l’operació de transmissió esdevé d’un pacte
successori de donació amb definició i en virtut de la interpretació que fa la Direcció General de
Tributs a través de la consulta vinculant, han de ser considerats actes mortis causa i en base a
l’aplicació del Dret Civil de les Illes Balears, pot beneficiar-se del tractament fiscal especial
d’aquestes transmissions. Les liquidacions impugnades ho són perquè no s’ha aplicat la
bonificació del 20% sobre la quota integra que preveu l’ordenança fiscal municipal en les
transmissions mortis causa.
Vistes la normativa aplicable:
R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, art. 104 i ss. Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, Llei 39/2015, de 1 d’
octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, R.D. 520/2005, de
13 de maig, pel que s'aprova el Reglament en matèria de revisió en via administrativa, el R.D.
939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General de Recaptació. Real Decret de
24 de julio de 1889, text de l’ edició del Codi Civil (Text consolidat amb la modificació de dia 6
d’octubre de 2015), RDLeg. 79/1990 que aprova el Text Refós de la Compilació del Dret Civil de
les Illes Balears i la Llei 7/2017, de 3 d’agost que la modifica, l’ Ordenança Fiscal núm. 5,
reguladora de l’Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys, així com la consulta vinculant de
la Direcció General de Tributs (V2397-16, de 01/06/2016).
Efectivament, l’ordenança fiscal núm. 5, en el seu art. 4. Exempcions i bonificacions, disposa: Es
concedirà una bonificació del 20% de la quota de l’impost en les transmissions de terrenys i en la
transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitadors del domini, realitzades a títol lucratiu
per causa de mort a favor dels descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els
ascendents de primer grau i adoptats.
Vist el Text Refós de la Compilació del Dret Civil de les Illes Baleares, que disposa:
Artículo 1.
El Derecho Civil de las Islas Baleares regirá con preferencia al Código Civil y demás Leyes
estatales, de
conformidad con lo establecido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, sin perjuicio de
las normas de carácter civil que, según la propia Constitución, sean de aplicación directa y
general.
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El Derecho Civil de Baleares se interpretará e integrará tomando en consideración los principios
generales que lo informan, así como las Leyes, costumbres, jurisprudencia y doctrina que
encarnan la tradición jurídica de las islas.
En defecto de Ley y costumbre del Derecho balear se aplicará supletoriamente el Código Civil y
demás Leyes civiles estatales cuando sus normas no se opongan a los principios de su
Ordenamiento jurídico.
Artículo 2.
Las normas del Derecho Civil de Baleares tendrán eficacia en el territorio de la Comunidad
Autónoma.
El Títol II del Llibre I de la referida Compilació dedicat a les Successions i d’aplicació a l’Illa de
Menorca des de l’agost de 2017 per la modificació operada per la Llei 7/2017, de 3 d’agost,
disposa en l’art. 6: la herencia se defiere por testamento, por Ley y por los contratos regulados en
este Libro. i l’ article 50 (Capítol III del Títol II) estableix: "Artículo 50. Definición.
Por el pacto sucesorio conocido por definición, los descendientes, legitimarios y emancipados,
pueden renunciar a todos los derechos sucesorios, o únicamente a la legítima que, en su día,
pudieran corresponderles en la sucesión de sus ascendientes, de vecindad mallorquina, en
contemplación de alguna donación, atribución o compensación que de éstos reciban o hubieren
recibido con anterioridad.
La definición sin fijación de su alcance se entenderá limitada a la legítima.
El cambio de vecindad civil no afectará a la validez de la definición.
La definición deberá ser pura y simple y formalizarse en escritura pública.
Al fallecimiento del causante se aplicará, en su caso, lo dispuesto en el párrafo 3º del artículo 47,
a efectos de fijación de la legítima.
Vist l’art. 13 de la LGT que regula la qualificació de les normes tributàries, establint que: las
obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio
realizado, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado, y
prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez.".
Vist l’ apartat 1 de l’ artícle 3 del Codi Civil que disposa que: las normas se interpretarán según el
sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y
legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo
fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.
Vist l’artícle 13 del capítol Vè., Ámbito de aplicación de los regímenes jurídicos civiles
coexistentes en el territorio nacional del títol preliminar del Codi Civil que estableix:
1. Las disposiciones de este título preliminar, en cuanto determinan los efectos de las Leyes y las
reglas generales para su aplicación, así como las del título IV del libro I, con excepción de las
normas de este último relativas al régimen económico matrimonial, tendrán aplicación general y
directa en toda España.
2. En lo demás, y con pleno respeto a los derechos especiales o forales de las provincias o
territorios en que están vigentes, regirá el Código Civil como derecho supletorio, en defecto del
que lo sea en cada una de aquéllas, según sus normas especiales.
Vist l’apartat 1 de l’artícle 14 del Codi Civil que assenyala: la sujeción al derecho civil común o
foral se determina por la vecindad civil.
Vista, en definitiva, la consulta vinculant DGT V2397-16, de 01/06/2016 que estableix que: En el
supuesto de que sea de aplicación el Derecho Civil de las Islas Baleares, el acto, negocio o
contrato deberá calificarse de acuerdo con lo dispuesto en este Derecho especial, sin perjuicio de
que el Código Civil común tenga carácter supletorio.
En cuanto a la naturaleza jurídica del pacto sucesorio denominado "definición", su mera ubicación
sistemática en los artículo 50 y 51 del texto refundido de la Compilación del Derecho Civil de las
Islas Baleares, sería suficiente para calificarlo como un negocio jurídico "mortis causa", ya que se
encuentra
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situado en el título que regula las sucesiones. Pero es que, además, el artículo 6 de dicho texto
refundido lo califica expresamente como sucesión en los siguientes términos: "la herencia se
defiere por testamento, por Ley y por los contratos regulados en este Libro.".
Por tanto, el pacto sucesorio "definición" debe calificarse como negocio jurídico "mortis causa",
aunque el instituyente o causante no haya fallecido, con aplicación de los beneficios fiscales que
las normas tributarias reconocen a este tipo de negocio.
Con la donación del bien inmueble urbano mediante el pacto sucesorio denominado definición, se
produce el hecho imponible del IIVTNU por la transmisión de la propiedad de los terrenos de
naturaleza urbana.
El artículo 108.4 del TRLRHL prevé una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra del
impuesto, que podrán otorgar con carácter potestativo los ayuntamientos en las transmisiones de
terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio,
realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los
cónyuges y los ascendientes y adoptantes.
Al constituir los pactos sucesorios una transmisión "mortis causa", en la liquidación del IIVTNU
serán aplicables todos los beneficios fiscales regulados en la normativa del impuesto para dicho
tipo de transmisiones. En concreto, será aplicable la bonificación de hasta el 95 por ciento de la
cuota íntegra del impuesto regulada en el apartado 4 del artículo 108 del TRLRHL, para el caso
de que el ayuntamiento competente para la liquidación del IIVTNU la haya establecido mediante
ordenanza fiscal y en los términos y condiciones previstos en el propio artículo 108.4 del TRLRHL
y en la correspondiente ordenanza fiscal.
Atès que el recurrent reuneix els requisits de parentesc amb el causant per l’aplicació de la
bonificació del 20% en la quota íntegra de l’impost que està prevista en l’Ordenança Fiscal
Municipal.
Vist que l’Administració competent per resoldre el recurs formulat és l’Ajuntament de Ciutadella i
l’òrgan per dictar la resolució l’Alcaldia o òrgan en el que hagi delegat i atesos els fets i fonaments
anteriors i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 21.11.2018, el regidor qui subsscriu
PROPOSA:
Estimar l’escrit presentat per F.M.M. i en conseqüència:
Primer.- Anul·lar les liquidacions impugnades i en la seva substitució practicar noves liquidacions
que seran incloses en el següent paquet de liquidacions i que han de contemplar la bonificació del
20% sobre la quota íntegra, per considerar les transmissions mortis causa, tot d’acord amb les
previsions del Dret Civil aplicable a les Illes Balears.
Segon.- Notificar al subjecte passiu del tribut les noves liquidacions, atorgant un nou termini de
pagament voluntari.
Tercer.- Notificar al recurrent l’acord que s’adopti, advertint a l’interessat que amb aquest acte es
posa fi a la via administrativa i la via procedent per impugnar-lo, cas d’estar en desacord, es la
contenciós administrativa.
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 RESOLUCIÓ RECURS CONTRA LIQUIDACIONS PLUSVÀLUES (EXP.
11529/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 28-11-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist el recurs de reposició presentat contra la liquidació de l’Impost sobre Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana, amb les següents dades:
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Data i registre d’entrada
31/10/2018 (19747)

Expedient
011529/2018

recurrent
I.C.M.M.

a través del que manifesta la seva disconformitat amb les liquidacions de l’Impost sobre Increment
de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana que s’especifiquen:
Núm.
liquidació
002134
002148
002152
002138
002142

Objecte tributari (immoble transmès) Import quota
Vorera dels Molls, Son Blanc 9
TODOS
Vorera dels Molls, Son Blanc 1 40 bj.
13
Vorera dels Molls, Son Blanc 1 46 01
19
Ctera. Cap d’Artrutx sn. 1 bj. 01
Ctera. Cap d’Artrutx sn. 1 bj 01

Estat Liquidació

11.769,93

PENDENT DE PAGO

331,20

PENDENT DE PAGO

338,73

PENDENT DE PAGO

477,95
363,03

PENDENT DE PAGO
PENDENT DE PAGO

La impugnació formulada es fonamenta en que l’operació de transmissió esdevé d’un pacte
successori de donació amb definició i en virtut de la interpretació que fa la Direcció General de
Tributs a través de la consulta vinculant, han de ser considerats actes mortis causa i en base a
l’aplicació del Dret Civil de les Illes Balears, pot beneficiar-se del tractament fiscal especial
d’aquestes transmissions. Les liquidacions impugnades ho són perquè no s’ha aplicat la
bonificació del 20% sobre la quota integra que preveu l’ordenança fiscal municipal en les
transmissions mortis causa.
Vistes la normativa aplicable:
R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, art. 104 i ss. Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, Llei 39/2015, de 1 d’
octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, R.D. 520/2005, de
13 de maig, pel que s'aprova el Reglament en matèria de revisió en via administrativa, el R.D.
939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General de Recaptació. Real Decret de
24 de julio de 1889, text de l’ edició del Codi Civil (Text consolidat amb la modificació de dia 6
d’octubre de 2015), RDLeg. 79/1990 que aprova el Text Refós de la Compilació del Dret Civil de
les Illes Balears i la Llei 7/2017, de 3 d’agost que la modifica, l’ Ordenança Fiscal núm. 5,
reguladora de l’Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys, així com la consulta vinculant de
la Direcció General de Tributs (V2397-16, de 01/06/2016).
Efectivament, l’ordenança fiscal núm. 5, en el seu art. 4. Exempcions i bonificacions, disposa: Es
concedirà una bonificació del 20% de la quota de l’impost en les transmissions de terrenys i en la
transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitadors del domini, realitzades a títol lucratiu
per causa de mort a favor dels descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els
ascendents de primer grau i adoptats.
Vist el Text Refós de la Compilació del Dret Civil de les Illes Baleares, que disposa:
Artículo 1.
El Derecho Civil de las Islas Baleares regirá con preferencia al Código Civil y demás Leyes
estatales, de
conformidad con lo establecido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, sin perjuicio de
las normas de carácter civil que, según la propia Constitución, sean de aplicación directa y
general.
El Derecho Civil de Baleares se interpretará e integrará tomando en consideración los principios
generales que lo informan, así como las Leyes, costumbres, jurisprudencia y doctrina que
encarnan la tradición jurídica de las islas.
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En defecto de Ley y costumbre del Derecho balear se aplicará supletoriamente el Código Civil y
demás Leyes civiles estatales cuando sus normas no se opongan a los principios de su
Ordenamiento jurídico.
Artículo 2.
Las normas del Derecho Civil de Baleares tendrán eficacia en el territorio de la Comunidad
Autónoma.
El Títol II del Llibre I de la referida Compilació dedicat a les Successions i d’aplicació a l’Illa de
Menorca des de l’agost de 2017 per la modificació operada per la Llei 7/2017, de 3 d’agost,
disposa en l’art. 6: la herencia se defiere por testamento, por Ley y por los contratos regulados en
este Libro. i l’ article 50 (Capítol III del Títol II) estableix: "Artículo 50. Definición.
Por el pacto sucesorio conocido por definición, los descendientes, legitimarios y emancipados,
pueden renunciar a todos los derechos sucesorios, o únicamente a la legítima que, en su día,
pudieran corresponderles en la sucesión de sus ascendientes, de vecindad mallorquina, en
contemplación de alguna donación, atribución o compensación que de éstos reciban o hubieren
recibido con anterioridad.
La definición sin fijación de su alcance se entenderá limitada a la legítima.
El cambio de vecindad civil no afectará a la validez de la definición.
La definición deberá ser pura y simple y formalizarse en escritura pública.
Al fallecimiento del causante se aplicará, en su caso, lo dispuesto en el párrafo 3º del artículo 47,
a efectos de fijación de la legítima.
Vist l’art. 13 de la LGT que regula la qualificació de les normes tributàries, establint que: las
obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio
realizado, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado, y
prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez.".
Vist l’ apartat 1 de l’ artícle 3 del Codi Civil que disposa que: las normas se interpretarán según el
sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y
legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo
fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.
Vist l’artícle 13 del capítol Vè., Ámbito de aplicación de los regímenes jurídicos civiles
coexistentes en el territorio nacional del títol preliminar del Codi Civil que estableix:
1. Las disposiciones de este título preliminar, en cuanto determinan los efectos de las Leyes y las
reglas generales para su aplicación, así como las del título IV del libro I, con excepción de las
normas de este último relativas al régimen económico matrimonial, tendrán aplicación general y
directa en toda España.
2. En lo demás, y con pleno respeto a los derechos especiales o forales de las provincias o
territorios en que están vigentes, regirá el Código Civil como derecho supletorio, en defecto del
que lo sea en cada una de aquéllas, según sus normas especiales.
Vist l’apartat 1 de l’artícle 14 del Codi Civil que assenyala: la sujeción al derecho civil común o
foral se determina por la vecindad civil.
Vista, en definitiva, la consulta vinculant DGT V2397-16, de 01/06/2016 que estableix que: En el
supuesto de que sea de aplicación el Derecho Civil de las Islas Baleares, el acto, negocio o
contrato deberá calificarse de acuerdo con lo dispuesto en este Derecho especial, sin perjuicio de
que el Código Civil común tenga carácter supletorio.
En cuanto a la naturaleza jurídica del pacto sucesorio denominado "definición", su mera ubicación
sistemática en los artículo 50 y 51 del texto refundido de la Compilación del Derecho Civil de las
Islas Baleares, sería suficiente para calificarlo como un negocio jurídico "mortis causa", ya que se
encuentra
situado en el título que regula las sucesiones. Pero es que, además, el artículo 6 de dicho texto
refundido lo califica expresamente como sucesión en los siguientes términos: "la herencia se
defiere por testamento, por Ley y por los contratos regulados en este Libro.".
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Por tanto, el pacto sucesorio "definición" debe calificarse como negocio jurídico "mortis causa",
aunque el instituyente o causante no haya fallecido, con aplicación de los beneficios fiscales que
las normas tributarias reconocen a este tipo de negocio.
Con la donación del bien inmueble urbano mediante el pacto sucesorio denominado definición, se
produce el hecho imponible del IIVTNU por la transmisión de la propiedad de los terrenos de
naturaleza urbana.
El artículo 108.4 del TRLRHL prevé una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra del
impuesto, que podrán otorgar con carácter potestativo los ayuntamientos en las transmisiones de
terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio,
realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los
cónyuges y los ascendientes y adoptantes.
Al constituir los pactos sucesorios una transmisión "mortis causa", en la liquidación del IIVTNU
serán aplicables todos los beneficios fiscales regulados en la normativa del impuesto para dicho
tipo de transmisiones. En concreto, será aplicable la bonificación de hasta el 95 por ciento de la
cuota íntegra del impuesto regulada en el apartado 4 del artículo 108 del TRLRHL, para el caso
de que el ayuntamiento competente para la liquidación del IIVTNU la haya establecido mediante
ordenanza fiscal y en los términos y condiciones previstos en el propio artículo 108.4 del TRLRHL
y en la correspondiente ordenanza fiscal.
Atès que el recurrent reuneix els requisits de parentesc amb el causant per l’aplicació de la
bonificació del 20% en la quota íntegra de l’impost que està prevista en l’Ordenança Fiscal
Municipal.
Vist que l’Administració competent per resoldre el recurs formulat és l’Ajuntament de Ciutadella i
l’òrgan per dictar la resolució l’Alcaldia o òrgan en el que hagi delegat i atesos els fets i fonaments
anteriors i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 21.11.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
Estimar l’escrit presentat per I.C.M.M. i en conseqüència:
Primer.- Anul·lar les liquidacions impugnades i en la seva substitució practicar noves liquidacions
que seran incloses en el següent paquet de liquidacions i que han de contemplar la bonificació del
20% sobre la quota íntegra, per considerar les transmissions mortis causa, tot d’acord amb les
previsions del Dret Civil aplicable a les Illes Balears.
Segon.- Notificar al subjecte passiu del tribut les noves liquidacions, atorgant un nou termini de
pagament voluntari.
Tercer.- Notificar al recurrent l’acord que s’adopti, advertint a l’interessat que amb aquest acte es
posa fi a la via administrativa i la via procedent per impugnar-lo, cas d’estar en desacord, es la
contenciós administrativa.
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.
20. PROPOSTA RESOLUCIÓ RECURS CONTRA LIQUIDACIONS PLUSVÀLUES (EXP.
11587/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 28-11-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist el recurs de reposició presentat contra la liquidació de l’Impost sobre Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana, amb les següents dades:
Data i registre

Expedient

recurrent
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d’entrada
05/11/2018 (19934)

011587/2018

A.I.V.G.

a través del que manifesta la seva disconformitat amb les liquidacions de l’Impost sobre Increment
de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana que s’especifiquen:
Núm.
liquidació
002129
002130
002131
002132

Objecte tributari (immoble transmès) Import quota

Estat Liquidació

c./ Josep Cavaller Piris, 11 H 03 01
c./ Josep Cavaller Piris, 5 –1 71
c./ Josep Cavaller Piris, 7 B 01 01
Lloc Hort des Notari sn. TODOS

PENDENT DE PAGO
PENDENT DE PAGO
PENDENT DE PAGO
PENDENT DE PAGO

529,41
50,93
395,77
117,47

La impugnació formulada es fonamenta en que l’operació de transmissió esdevé d’un pacte
successori de donació amb definició i en virtut de la STS de 09/02/2016 han de ser considerats
actes mortis causa i en virtut de l’aplicació del Dret Civil de les Illes Balears, pot beneficiar-se del
tractament fiscal especial d’aquestes transmissions. Les liquidacions impugnades ho són perquè
no s’ha aplicat la bonificació del 20% sobre la quota integra que preveu l’ordenança fiscal
municipal en les transmissions mortis causa.
Vistes la normativa aplicable:
R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, art. 104 i ss. Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, Llei 39/2015, de 1 d’
octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, R.D. 520/2005, de
13 de maig, pel que s'aprova el Reglament en matèria de revisió en via administrativa, el R.D.
939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General de Recaptació. Real Decret de
24 de julio de 1889, text de l’ edició del Codi Civil (Text consolidat amb la modificació de dia 6
d’octubre de 2015), RDLeg. 79/1990 que aprova el Text Refós de la Compilació del Dret Civil de
les Illes Balears i la Llei 7/2017, de 3 d’agost que la modifica, l’ Ordenança Fiscal núm. 5,
reguladora de l’Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys, així com la consulta vinculant de
la Direcció General de Tributs (V2397-16, de 01/06/2016).
Efectivament, l’ordenança fiscal núm. 5, en el seu art. 4. Exempcions i bonificacions, disposa: Es
concedirà una bonificació del 20% de la quota de l’impost en les transmissions de terrenys i en la
transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitadors del domini, realitzades a títol lucratiu
per causa de mort a favor dels descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els
ascendents de primer grau i adoptats.
Vist el Text Refós de la Compilació del Dret Civil de les Illes Baleares, que disposa:
Artículo 1.
El Derecho Civil de las Islas Baleares regirá con preferencia al Código Civil y demás Leyes
estatales, de
conformidad con lo establecido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, sin perjuicio de
las normas de carácter civil que, según la propia Constitución, sean de aplicación directa y
general.
El Derecho Civil de Baleares se interpretará e integrará tomando en consideración los principios
generales que lo informan, así como las Leyes, costumbres, jurisprudencia y doctrina que
encarnan la tradición jurídica de las islas.
En defecto de Ley y costumbre del Derecho balear se aplicará supletoriamente el Código Civil y
demás Leyes civiles estatales cuando sus normas no se opongan a los principios de su
Ordenamiento jurídico.
Artículo 2.
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Las normas del Derecho Civil de Baleares tendrán eficacia en el territorio de la Comunidad
Autónoma.
El Títol II del Llibre I de la referida Compilació dedicat a les Successions i d’aplicació a l’Illa de
Menorca des de l’agost de 2017 per la modificació operada per la Llei 7/2017, de 3 d’agost,
disposa en l’art. 6: la herencia se defiere por testamento, por Ley y por los contratos regulados en
este Libro. i l’ article 50 (Capítol III del Títol II) estableix: "Artículo 50. Definición.
Por el pacto sucesorio conocido por definición, los descendientes, legitimarios y emancipados,
pueden renunciar a todos los derechos sucesorios, o únicamente a la legítima que, en su día,
pudieran corresponderles en la sucesión de sus ascendientes, de vecindad mallorquina, en
contemplación de alguna donación, atribución o compensación que de éstos reciban o hubieren
recibido con anterioridad.
La definición sin fijación de su alcance se entenderá limitada a la legítima.
El cambio de vecindad civil no afectará a la validez de la definición.
La definición deberá ser pura y simple y formalizarse en escritura pública.
Al fallecimiento del causante se aplicará, en su caso, lo dispuesto en el párrafo 3º del artículo 47,
a efectos de fijación de la legítima.
Vist l’art. 13 de la LGT que regula la qualificació de les normes tributàries, establint que: las
obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio
realizado, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado, y
prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez.".
Vist l’ apartat 1 de l’ artícle 3 del Codi Civil que disposa que: las normas se interpretarán según el
sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y
legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo
fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.
Vist l’artícle 13 del capítol Vè., Ámbito de aplicación de los regímenes jurídicos civiles
coexistentes en el territorio nacional del títol preliminar del Codi Civil que estableix:
1. Las disposiciones de este título preliminar, en cuanto determinan los efectos de las Leyes y las
reglas generales para su aplicación, así como las del título IV del libro I, con excepción de las
normas de este último relativas al régimen económico matrimonial, tendrán aplicación general y
directa en toda España.
2. En lo demás, y con pleno respeto a los derechos especiales o forales de las provincias o
territorios en que están vigentes, regirá el Código Civil como derecho supletorio, en defecto del
que lo sea en cada una de aquéllas, según sus normas especiales.
Vist l’apartat 1 de l’artícle 14 del Codi Civil que assenyala: la sujeción al derecho civil común o
foral se determina por la vecindad civil.
Vista, en definitiva, la consulta vinculant DGT V2397-16, de 01/06/2016 que estableix que: En el
supuesto de que sea de aplicación el Derecho Civil de las Islas Baleares, el acto, negocio o
contrato deberá calificarse de acuerdo con lo dispuesto en este Derecho especial, sin perjuicio de
que el Código Civil común tenga carácter supletorio.
En cuanto a la naturaleza jurídica del pacto sucesorio denominado "definición", su mera ubicación
sistemática en los artículo 50 y 51 del texto refundido de la Compilación del Derecho Civil de las
Islas Baleares, sería suficiente para calificarlo como un negocio jurídico "mortis causa", ya que se
encuentra situado en el título que regula las sucesiones. Pero es que, además, el artículo 6 de
dicho texto refundido lo califica expresamente como sucesión en los siguientes términos: "la
herencia se defiere por testamento, por Ley y por los contratos regulados en este Libro.".
Por tanto, el pacto sucesorio "definición" debe calificarse como negocio jurídico "mortis causa",
aunque el instituyente o causante no haya fallecido, con aplicación de los beneficios fiscales que
las normas tributarias reconocen a este tipo de negocio.
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Con la donación del bien inmueble urbano mediante el pacto sucesorio denominado definición, se
produce el hecho imponible del IIVTNU por la transmisión de la propiedad de los terrenos de
naturaleza urbana.
El artículo 108.4 del TRLRHL prevé una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra del
impuesto, que podrán otorgar con carácter potestativo los ayuntamientos en las transmisiones de
terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio,
realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los
cónyuges y los ascendientes y adoptantes.
Al constituir los pactos sucesorios una transmisión "mortis causa", en la liquidación del IIVTNU
serán aplicables todos los beneficios fiscales regulados en la normativa del impuesto para dicho
tipo de transmisiones. En concreto, será aplicable la bonificación de hasta el 95 por ciento de la
cuota íntegra del impuesto regulada en el apartado 4 del artículo 108 del TRLRHL, para el caso
de que el ayuntamiento competente para la liquidación del IIVTNU la haya establecido mediante
ordenanza fiscal y en los términos y condiciones previstos en el propio artículo 108.4 del TRLRHL
y en la correspondiente ordenanza fiscal.
Atès que el recurrent reuneix els requisits de parentesc amb el causant per l’aplicació de la
bonificació del 20% en la quota íntegra de l’impost que està prevista en l’Ordenança Fiscal
Municipal.
Vist que l’Administració competent per resoldre el recurs formulat és l’Ajuntament de Ciutadella i
l’òrgan per dictar la resolució l’Alcaldia o òrgan en el que hagi delegat i atesos els fets i fonaments
anteriors i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 21.11.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
Estimar l’escrit presentat per A.I.V.G. i en conseqüència:
Primer.- Anul·lar les liquidacions impugnades i en la seva substitució practicar noves liquidacions
que seran incloses en el següent paquet de liquidacions i que han de contemplar la bonificació del
20% sobre la quota íntegra, per considerar les transmissions mortis causa, tot d’acord amb les
previsions del Dret Civil aplicable a les Illes Balears.
Segon.- Notificar al subjecte passiu del tribut les noves liquidacions, atorgant un nou termini de
pagament voluntari.
Tercer.- Notificar al recurrent l’acord que s’adopti, advertint a l’interessat que amb aquest acte es
posa fi a la via administrativa i la via procedent per impugnar-lo, cas d’estar en desacord, es la
contenciós administrativa.
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 DE RECONEIXEMENT DE DEUTE CREU ROJA PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI D’ATENCIÓ SOCIAL. (EXP. 12261/2018).-Es dóna compte d'una proposta de la regidora
delegada del Servei d’Atenció Social de dia 04-12-2018, que literalment copiada, diu:
«Atès l'informe emès en data 03/12/2018 per la directora del servei d'atenció social, que es transcriu
literalment tot seguit:
"Motiu: Informar la necessitat de reconèixer un deute amb l’entitat Creu Roja corresponent als servei
prestats durant el període comprès entre l’1 d’agost i el 31 d’octubre de 2018
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Atès que resten pendents de pagament les factures 07015-2018-09-1-N; 07015-2018-10-2-N; 070152018-10-3-N; corresponents a diversos serveis de caire assistencial a l’entitat Creu Roja durant el
període comprès entre l’1 d’agost i el 31 d’octubre de 2018 amb els següents imports:
-agost (fra. 07015-2018-09-1-N): 2.265,03€
-setembre (fra. 07015-2018-10-2-N): 2.265,03€
-octubre (fra. 07015-2018-10-3-N): 2.265,03€
TOTAL 6.795,09€
Atès que l’anterior contracte (finalitzat el 07/03/2018) per a la prestació de diversos serveis
assistencials pel Departament d’Atenció Social el qual va ser adjudicat a l’entitat Creu Roja per un
import anual de 27.180,36€, a raó de 2.265,03€ mensuals, preveia la realització i execució dels
següents serveis:
a.- Trasllat permanent amb vehicles adaptats per a un màxim de 10 persones majors amb mobilitat
reduïda, els dimecres a les 9.30 hores del matí, des dels seus domicilis fins a l’edifici municipal Ca Sa
Milionària o altre emplaçament per a la realització de Tallers i activitats lúdiques. Retorn a partir de les
12 hores del migdia dels assistents als seus domicilis.
b.- Trasllat de fillets i filletes, menors amb discapacitat, de gener a maig i de setembre a desembre,
des dels centres educatius cap a diversos recursos socioesportius i sociosanitaris (rehabilitació,
fisioteràpia, etc.) en horari consensuat amb els centres educatius directament implicats (escoles, aula
d’estimulació multisensorial, piscina, etc.).
c.– Obertura de les platges adaptades del terme municipal de Ciutadella, sa Platja Gran i Platja
Santandria, servei dirigit a persones amb mobilitat reduïda, persones majors i persones amb
discapacitat, amb una durada de tres mesos durant els mesos d’estiu, des de mitjans de juny fins a
mitjans de setembre.
Per tal de dur a terme aquesta actuació es fa necessari dos monitors, un a cada platja, els quals
tenguin presència a les platges de dilluns a divendres a Platja Santandria i de dimarts a dissabte a Sa
Platja Gran i en horari de 10.30 a 13.30 i de 16 a 19 hores.
d.- Obertura del Servei Residencial temporal-Casa d’Acollida per a persones amb manca d’habitatge:
Durant els migdies a partir de les 14 hores i fins les 16 de dilluns a divendres es fa necessària la
presència d’un monitor amb l’objectiu d’ampliar la cobertura d’atenció a les persones sense sostre,
cobrir les seves necessitats més bàsiques i de subsistència -dinars- així com treballar per a millorar la
seva qualitat de vida.
e.- Recollida i lliurament de productes de primera necessitat per a la cobertura de les necessitats
bàsiques de les persones amb dificultats econòmiques com a suport als serveis socials comunitaris
bàsics.
Coordinació per a la cobertura de necessitats bàsiques i de subsistència de persones i/o famílies en
situacions d’especial dificultat econòmica. Es lliuraran bosses d’aliments, kits d’higiene, roba i
vestimenta a les persones derivades dels serveis socials municipals.
Atès que l’entitat Creu Roja deixa de prestar el servei de platges adaptades en el municipi de
Ciutadella durant l’estiu de 2018 vista la impossibilitat de contractar professionals que responguin a
les exigències de l’entitat (monitor de temps lliure i socorrista de platges).
Atès que l’entitat Creu Roja quantifica el cost del servei de platges adaptades en 4.105,50€, servei
que deixa de prestar durant l’estiu de 2018, i per aquest motiu emet abonament per la totalitat de
l’import.
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Inform la necessitat d’aprovar un reconeixement del deute de les factures 07015-2018-09-1-N;
07015-2018-10-2-N; 07015-2018-10-3-N corresponent al període d’agost a octubre de 2018 i per un
import total de 6.795,09€ (2.265,03€ mensuals) així com aprovar l’abonament presentat de 4.105,50€
(07015-2018-11-1-N) com a conseqüència del servei no prestat de platges adaptades durant l’estiu
de 2018 i per tant, pagar a l’entitat Creu Roja un total de 2.689,59€ pels serveis efectivament
realitzats."
Per tot l'anterior,
PROPÒS:
Primer. Reconèixer el deute de les factures de l'entitat Creu Roja 07015-2018-09-1-N; 07015-201810-2-N; 07015-2018-10-3-N corresponent al període d’agost a octubre de 2018 i per un import total
de 6.795,09€ (2.265,03€ mensuals).
Segon. Aprovar l’abonament presentat per Creu Roja per import de 4.105,50€ (07015-2018-11-1-N)
com a conseqüència del servei no prestat de platges adaptades durant l’estiu de 2018, corresponent
al contracte per a la prestació de diversos serveis assistencials del Departament d'Atenció Social.
Tercer. Fer efectiu el pagament a l’entitat Creu Roja de la diferència d'imports detallats en els punts
anteriors i, per tant, pagar l'import total de 2.689,59€ pels serveis efectivament realitzats.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei d’Atenció Social.
22. RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L'ÀREA D'ORGANITZACIÓ I SEGURETAT
CIUTADANA DE REQUERIMENT PREVI A L'ADJUDICACIÓ A L'EMPRESA AXA SEGUROS
GENERALES, S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS RELATIVA A L'EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ASSEGURANÇA DELS VEHICLES DEL PARC MÒBIL DE
L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA (EXP.11698/2018).-Es dóna compte d'una
proposta d'alcaldia, en matèria de Serveis Jurídics de dia 11-12-2018, que literalment copiada,
diu:
«ASSUMPTE: RATIFICAR EL CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 0002725, AMB DATA
11/12/2018, PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSEGURANÇA DELS VEHICLES DEL
PARC MÒBIL DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA , PER PROCEDIMENT
OBERT, TRAMITACIÓ URGENT, OFERTA MÉS AVANTATJÓS, 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/LD3002/0002725, amb data 11/12/2018, quin contingut literal és el següent:

núm.

«ASSUMPTE: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ASSEGURANÇA DELS VEHICLES DEL PARC
MÒBIL DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA, PER PROCEDIMENT OBERT,
TRAMITACIÓ URGENT, 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 núm.
2018/LD3002/0002402 de data 15/11/2018 es va resoldre aprovar l'expedient de contractació del
contracte de servei d'assegurança dels vehicles del parc mòbil municipal, per procediment obert,
tramitació urgent, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, va convocar-ne la
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licitació i, alhora, va aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que han de regir la licitació.
Atès que dita resolució va ser ratificada per acord de la Junta de govern local de data 21/11/2018.
Atès que en data 15/11/2018 es va publicar l'anunci de la licitació en el perfil del contractant de
l'òrgan de contractació.
Atès que mitjançant resolució de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana núm.
2018/LD1401/0000122 de data 23/11/2018 es va resoldre ampliar el termini de presentació
d'ofertes de la present licitació en 5 dies naturals més, la qual va ser ratificada per acord de la
Junta de govern local de data 28/11/2018.
Atès que en data 28/11/2018 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 29/11/2018:
«(...) 1. Oferta amb registre d'entrada núm.021664 del dia 26/11/2018, presentada prèviament a
les oficines de correus, el dia 23/11/2018, a les 13:56, per part de AXA SEGUROS GENERALES,
S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS (CIF A609*****).
2. Oferta amb registre d'entrada núm. 021954, de dia 28/11/2018, presentada per part de MGS
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A (...)».
Atès que en data 30/11/2018 es va constituir la mesa de contractació i reunits els membres de la
mesa, en acta intern, van procedir a l'obertura del «Sobre A» (Documentació administrativa) i un
cop revisada la documentació presentada, els membres de la mesa van acordar el següent:
«(...) 1.- Requerir perquè, en el termini de 3 dies hàbils, següents a la publicació de la present
acta en el perfil del contractant, presentin la documentació corresponent indicada en el cos de la
present acta, les empreses:
- AXA SEGUROS GENERALES, S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
- MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A (...)».
Atès que en data 3/12/2018, r.e. GE/022577/2018, l'empresa AXA SEGUROS GENERALES SA
DE SEGUROS Y REASEGUROS (A60917978) va presentar còpia compulsada i signada
electrònicament del DNI del signant de la declaració responsable DEUC.
Atès que en data 5/12/2018, r.e. GE/022863/2018, l'empresa MGS SEGUROS Y REASEGUROS,
SA (A08171373) va presentar còpia del DNI signada electrònicament pel signant amb signatura
digital de la declaració responsable DEUC i informe sobre la situació financera i de solvència 2017
signat per auditor.
Atès que en data 10/12/2018, reunits els membres de la mesa de contractació, en acte intern,
procedeixen a comprovar la documentació presentada pels licitadors en esmena de deficiències
del sobre A, i un cop revisada aquesta consideren que es correcte i acorden el següent:
«(...) - Admetre a la present licitació les pliques presentades per les empreses: AXA SEGUROS
GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS i MGS SEGUROS Y REASEGUROS, SA
(...)».
Atès que en data 10/12/2018, reunits els membres de la mesa de contractació, en acte públic,
procedeixen a l'obertura del «Sobre B» (oferta econòmica i millores) de les empreses presentades
a la licitació i quin resultat és el següent, segons es reflecteix en l'acta de la mesa en quina part
suficient es transcriu a continuació:
«(...) AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS que conté la proposició
següent:
- Oferta econòmica, segons model de l'annex III 3.1 dels plecs de clàusules administratives
particulars, amb la proposició següent :
Preu (sense IVA): 12.613,79 €
IVA (21%): exempt
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- Millores, segons model de l'annex III 3.2 dels plecs de clàusules administratives particulars, amb
la proposició següent:
- S'inclou la cobertura total dels danys ocasionats a les llunes dels propis vehicles assegurats
- S'inclou la cobertura dels danys ocasionats als conductors i ocupants dels vehicles assegurats
pels conceptes següents:
► Mort del conductor: 18.000 €;
► Invalidesa permanent del conductor: 18.000€;
►Despeses sanitàries il·limitades a centres reconeguts: 1.800€.(...)
(...) MGS SEGUROS Y REASEGUROS, SA que conté la proposició següent:
- Oferta econòmica, segons model de l'annex III 3.1 dels plecs de clàusules administratives
particulars, amb la proposició següent:
Preu (sense IVA): 17.303,30 €
IVA (21%): exempt
Els membres de la mesa comproven que l'oferta econòmica presentada pel licitador supera el
preu base de licitació anual establert en la clàusula «A.1 Preu màxim anual base de licitació» del
Plec de clàusules administratives particulars que regeixen la licitació, que es de 15.111,94 €.
Seguidament els membres de la mesa de contractació comproven que la clàusula «2.6.1.Pressupost de licitació» del Plec de clàusules administratives particulars determina el següent:
«(...) El pressupost de licitació del contracte, que es formula per preu a tant alçat (preu anual per
cada un dels dos anys de vigència del contracte) ve determinat en la clàusula“A.1 preu màxim
anual base de licitació” del quadre característiques d'aquest Plec. L'import del preu (exempt
d'IVA), constitueix la xifra màxima sobre la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors
excedeixen del preu de licitació.
Atès l'anterior, els membres de la mesa consideren que l'oferta presentada pel licitador no s'ajusta
al Plec de clàusules Administratives particulars per superar la seva oferta econòmica l'import
determinat en la clàusula «A.1 Preu màxim anual base de licitació» del Plec de clàusules
administratives particulars, i en conseqüència, els membres de la mesa acorden excloure de la
licitació a l'empresa MGS SEGUROS Y REASEGUROS, SA, per no ajustar-se la seva oferta
econòmica al PCAP.
A continuació, els membres de la mesa de contractació comproven que la proposició presentada
AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, no és desproporcionada ni
anormal i seguidament procedeixen al càlcul de la puntuació de la seva oferta i millores d'acord
amb el «Quadre de criteris d'adjudicació del contracte» del plec de clàusules administratives
particulars, que és la següent:
EMPRESA
1. AXA SEGUROS
GENERALES SA DE
SEGUROS Y
REASEGUROS

Criteri preu
70 punts

Criteri millores
30 punts

PUNTUACIÓ TOTAL
100 punts

En conseqüència, els membres de la mesa acorden el següent:
1.- Excloure MGS Seguros y Reaseguros, S.A per haver presentat una oferta econòmica quin
import excedeix del preu base de licitació anual i en conseqüència no ajustar-se la seva
proposició econòmica al Plec de clàusules administratives particulars (clàusula A.1 i 2.6.1 del
PCAP).
2.- Classificar en el següent ordre decreixent les proposicions presentades pels licitadors que han
estat admesos i d'acord amb la puntuació total obtinguda:
EMPRESA
Criteri preu
Criteri millores
PUNTUACIÓ TOTAL
1. AXA SEGUROS
70 punts
30 punts
100 punts
GENERALES SA DE
SEGUROS Y
REASEGUROS
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3.- Elevar i proposar a l'òrgan de contractació com a oferta econòmicament més avantatjosa la
presentada per l'empresa AXA Seguros Generales S.A de Seguros y Reaseguros i a la que
prèviament a l'adjudicació haurà de requerir per tal que, en un termini de 5 dies hàbils, a comptar
des del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti
telemàticament la documentació següent :
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 que
sigui procedent.
Documentació justificativa del compliment de les condicions per contractar relacionada en la
clàusula núm. 3.3.3 dels Plecs.(...)».
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 [...]».
Examinada la documentació que obra en el present expedient i fent ús de les facultats que m'han
estat legalment 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. Excloure a l'empresa MGS Seguros y Reaseguros, S.A (A081*****) per haver presentat
una oferta econòmica quin import excedeix del preu base de licitació anual i en conseqüència no
ajustar-se la seva proposició econòmica al Plec de clàusules administratives particulars (clàusula
A.1 i 2.6.1 del PCAP).
SEGON. Classificar en el següent ordre decreixent les proposicions presentades pels licitadors
que han estat admesos i d'acord amb la puntuació total obtinguda:
EMPRESA
1. AXA SEGUROS
GENERALES SA DE
SEGUROS Y
REASEGUROS

Criteri preu
70 punts

Criteri millores
30 punts

PUNTUACIÓ TOTAL
100 punts

TERCER. Requerir a l'empresa AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y
REASEGUROS (A609*****) per tal que en el termini de 5 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 1.261,38 €.
Documentació justificativa del compliment de les condicions per contractar relacionada en la
clàusula núm. 3.3.3 dels Plecs.
QUART. Comunicar a l'empresa AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y
REASEGUROS (A60917978) 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.

41

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 12.12.2018

CINQUÈ. Notificar-ho a l'empresa AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y
REASEGUROS (A60917978) i a l'empresa que ha resultat exclosa MGS Seguros y Reaseguros,
S.A (A081*****).
SISÈ. 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:
Primer.- Ratificar en tots els seus extrems la resolució de l’àrea d’organització i seguretat
ciutadana núm. 2018/LD3002/0002725, de dia 11/12/2018.
Segon.- Publicar-ho en el Perfil del Contractant de l’òrgan de contractació.
Tercer.- Notificar-ho a AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS i a
l’empresa que ha resultat exclosa 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.
23. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE 250
UTS. COMPTADORS D’AIGUA POTABLE (EXP. 12196/2018).-Es dóna compte d'una proposta de
la regidora delegada del Servei d'Aigües de dia 05-12-2018, que literalment copiada, diu:
«Assumpte: Contracte menor de subministrament
Atès que s’han sol·licitat ofertes a les següents empreses: ELSTER MEDICION SAU (A281*****),
ITRON WATER METERING.
Atès que s'han presentat les següents ofertes:
1.- ELSTER MEDICION SAU, per un import total de 6.034,87 € (4.986,50 + 21% d’IVA).
2.- ITRON WATER METERING, per un import total de 6.648,95 € (5.495,00 + 21% d’IVA).
Atès que, d'acord amb l'informe tècnic municipal, la proposta presentada per ELSTER MEDICION
SAU, per un import de 6.034,87 €, 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 ELSTER MEDICION SAU
(A281*****), per un import total de 6.034,87 € 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 de la regidora delegada del Servei d’Aigües.
24. PROPOSTA D’ABONAMENT DIETES ALS POLICIES TUTORS DE MALLORCA A LES
FESTES DE SANT JOAN 2017 (EXP. 7355/2017).-Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat del Servei de Recursos Humans de dia 10-12-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 14/08/2018, que copiat
literalment diu:
"Mitjançant informe del Cap de la Policia Local de Ciutadella de 20/07/2017 s’exposa que en el
dispositiu de seguretat de les Festes de Sant Joan 2017 s’ha inclòs la participació de 12 policies
locals, policies tutors, de l’illa de Mallorca, que van arribar a Menorca el dia 22 de juny al matí i que
van tornar de manera escalonada entre 24 de juny capvespre i 25 de juny capvespre. Per aquest
motiu, es sol·licita el lliurament de les dietes per manutenció que els corresponguin d’acord amb el
Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei.
L’article 10 del RD 462/2002 es remet a l’annex II i d’acord amb els grups de classificació de l’annex I
per a la determinació de l’import de les dietes que corresponguin per manutenció i allotjament, que
estableix 28,21 € per manutenció en el grup 3 (funcionaris dels grups C i D).
Atès l’article 12.3 del RD 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei, en què
es regulen els criteris per la meritació i càlcul de dietes en comissions de servei de durada superior a
24 hores, que estableix:
«En les comissions la durada de les quals sigui superior a vint-i-quatre hores es tindrà en compte:
a) En el dia de sortida es podran percebre despeses d’allotjament però no despeses de manutenció,
tret que l’hora fixada per iniciar la comissió sigui anterior a les catorze hores, en què es percebrà el
100% de dites despeses, percentatge que es reduirà al 50% quan dita hora de sortida sigui posterior
a les catorze hores però anterior a les vint-i-dues-hores.
b) En el dia de retorn no es podran percebre despeses d’allotjament ni de manutenció, tret que l’hora
fixada per concloure la comissió sigui posterior a les catorze hores, de manera que es percebrà, amb
caràcter general, únicament el 50% de les despeses de manutenció.
c) En els dies intermitjos entre els de sortida i retorn es percebran les dietes al 100%.»
Atès que de la documentació que consta a l’expedient es desprèn que l’allotjament i el desplaçament
es va facilitar per part de l’Ajuntament de Ciutadella.
Atès l’article 10.5 del RD 462/2002 sobre retencions a efectes de l’impost d’IRPF que procedeixin
quan es superin
els límits quantitatius o temporals a què es refereix la normativa de l’esmentat impost, i vist l’article 9
A.3.a).1 del RD 439/2007 de 30 de març pel que s’aprova el Reglament de l’IRPF, que estableix que
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es considerarà com a despesa normal de manutenció quan es pernocti fora del municipi de treball i
de residència la quantitat de 53,34 € diaris.
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, per tal que la Junta de Govern municipal adopti un acord sobre el següent
contingut:
PRIMER: Abonar als policies tutors procedents de Mallorca relacionats les quanties en concepte de
dietes següents que ascendeixen en total a 967,63 €:
DIETES
Municipi
Pollença
Llucmajor
Manacor
Esporles
Binissalem
Inca

Efectiu
Ca.M.F.J.
J.O.M.
A.A.T.
R.M.R.
A.C.M.
J.J.L.M.

Dia 22
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Dia 23
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Dia 24
50%
50%
50%
50%
100%
100%

Dia 25
-

Total
69,12 €
69,12 €
69,12 €
69,12 €
84,63 €
84,63 €

Alcúdia
Sa Pobla
Campos
Palma
Felanitx
Montuïri

J.M.C.
D.C.R.C.
R.M.M.
F.C.M.
J.B.J.
J.P.O.B.

100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

50%

84,63 €
84,63 €
84,63 €
84,63 €
84,63 €
98,74 €

TOTAL: 967,63 € €
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 04/12/2018.
PROPOSA:
PRIMER: Abonar als policies tutors procedents de Mallorca relacionats les quanties en concepte
de dietes següents que ascendeixen en total a 967,63 €:
Municipi
Pollença
Llucmajor
Manacor
Esporles
Binissalem
Inca

Efectiu
C.M.F.J.
J.O.M.
A.A.T.
R.M.R.
A.C.M.
J.J.L.M.

Dia 22
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Dia 23
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Dia 24
50%
50%
50%
50%
100%
100%

Dia 25
-

Total
69,12 €
69,12 €
69,12 €
69,12 €
84,63 €
84,63 €
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Alcúdia
Sa Pobla
Campos
Palma
Felanitx
Montuïri

J.M.C.
D.C.R.C.
R.M.M.
F.C.M.
J.B.J.
J.P.O.B.

100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

50%

84,63 €
84,63 €
84,63 €
84,63 €
84,63 €
98,74 €

No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
25. PROPOSTA D’ABONAMENT DIETES ALS POLICIES TUTORS DE MALLORCA A LES
FESTES DE SANT JOAN 2018 (EXP. 5230/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat del Servei de Recursos Humans de dia 10-12-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 14/08/2018, que copiat
literalment diu:
"Mitjançant informe del Cap de la Policia Local de Ciutadella de 08/05/2018 s’exposa que en el
dispositiu de seguretat de les Festes de Sant Joan 2018 s’ha inclòs la participació de 3 policies locals,
policies tutors, de l’illa de Mallorca, que s’han de desplaçar fins a Menorca el dia 22 de juny al matí i
tornaran a Mallorca el dia 25 de juny, i es sol·licita el lliurament de les dietes per manutenció que els
corresponguin d’acord amb el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó
de servei.
S’adjunta comunicació emesa pel coordinador del Programa Policia Tutor de 04/05/2018, de la
Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, d’acords i relació
de policies tutors de Mallorca i Menorca que prestaran servei per a les festes de Sant Joan 2018 en
règim de comissió de serveis.
L’article 10 del RD 462/2002 es remet a l’annex II i d’acord amb els grups de classificació de l’annex I
per a la determinació de l’import de les dietes que corresponguin per manutenció i allotjament, que
estableix 28,21 € per manutenció en el grup 3 (funcionaris dels grups C i D).
Atès l’article 12.3 del RD 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei, en què
es regulen els criteris per la meritació i càlcul de dietes en comissions de servei de durada superior a
24 hores, que estableix:
«En les comissions la durada de les quals sigui superior a vint-i-quatre hores es tindrà en compte:
a) En el dia de sortida es podran percebre despeses d’allotjament però no despeses de manutenció,
tret que l’hora fixada per iniciar la comissió sigui anterior a les catorze hores, en què es percebrà el
100% de dites despeses, percentatge que es reduirà al 50% quan dita hora de sortida sigui posterior
a les catorze hores però anterior a les vint-i-dues-hores.
b) En el dia de retorn no es podran percebre despeses d’allotjament ni de manutenció, tret que l’hora
fixada per concloure la comissió sigui posterior a les catorze hores, de manera que es percebrà, amb
caràcter general, únicament el 50% de les despeses de manutenció.
c) En els dies intermitjos entre els de sortida i retorn es percebran les dietes al 100%.»
Atès que de la documentació que consta a l’expedient es desprèn que les despeses d’allotjament
eren a càrrec del Govern de les Illes Balears.
Atès l’article 10.5 del RD 462/2002 sobre retencions a efectes de l’impost d’IRPF que procedeixin
quan es superin els límits quantitatius o temporals a què es refereix la normativa de l’esmentat
impost, i vist l’article 9 A.3.a).1 del RD 439/2007 de 30 de març pel que s’aprova el Reglament de
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l’IRPF, que estableix que es considerarà com a despesa normal de manutenció quan es pernocti fora
del municipi de treball i de residència la quantitat de 53,34 € diaris.
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, per tal que la Junta de Govern municipal adopti un acord sobre el següent
contingut:
PRIMER: Abonar als policies tutors procedents de Mallorca relacionats les quanties en concepte de
dietes següents que ascendeixen en total a 253,89 €:
DIETES
DATA
22/06/2018
22/06/2018
22/06/2018
23/06/2018
23/06/2018
23/06/2018
24/06/2018
24/06/2018
24/06/2018

POLICIA TUTOR
C.M.F.J.
A.A.T.
M.C.S.
C.M.F.J.
A.A.T.
M.C.S.
C.M.F.J.
A.A.T.
M.C.S.

CONCEPTE
DIETA (MANUTENCIÓ)
DIETA (MANUTENCIÓ)
DIETA (MANUTENCIÓ)
DIETA (MANUTENCIÓ)
DIETA (MANUTENCIÓ
DIETA (MANUTENCIÓ
DIETA (MANUTENCIÓ
DIETA (MANUTENCIÓ
DIETA (MANUTENCIÓ

QUANTIA
28,21 €
28,21 €
28,21 €
28,21 €
28,21 €
28,21 €
28,21 €
28,21 €
28,21 €

TOTAL: 253,89 €
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 05/12/2018.
PROPOSA:
PRIMER: Abonar als policies tutors procedents de Mallorca relacionats les quanties en concepte
de dietes següents que ascendeixen en total a 253,89 €:
DATA
22/06/2018
22/06/2018
22/06/2018
23/06/2018
23/06/2018
23/06/2018
24/06/2018
24/06/2018
24/06/2018

POLICIA TUTOR
C.M.F.J.
A.A.T.
M.C.S.
C.M.F.J.
A.A.T.
M.C.S.
C.M.F.J.
A.A.T.
M.C.S.

CONCEPTE
DIETA (MANUTENCIÓ)
DIETA (MANUTENCIÓ)
DIETA (MANUTENCIÓ)
DIETA (MANUTENCIÓ)
DIETA (MANUTENCIÓ
DIETA (MANUTENCIÓ
DIETA (MANUTENCIÓ
DIETA (MANUTENCIÓ
DIETA (MANUTENCIÓ

QUANTIA
28,21 €
28,21 €
28,21 €
28,21 €
28,21 €
28,21 €
28,21 €
28,21 €
28,21 €

No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
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Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
26. PROPOSTA D’ABONAMENT INDEMNITZACIONS PER RAÓ DELS SERVEIS DEL
PERSONAL ELECTE MUNICIPAL (EXP. 7653/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat del Servei de Recursos Humans de dia 10-12-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 30/11/2018, que copiat
literalment diu:
"Ha arribat a l'àrea de recursos humans diverses peticions d'abonament d'indemnitzacions per raó
dels serveis prestats com a personal electe -alcaldessa i regidors municipals-. Entre aquestes hi ha:
peticions d'indemnització per desplaçaments (quilometratge), estacionament de vehicles aeroport,
dietes per raó del servei, etc.
Les indemnitzacions per raó del servei no són una retribució econòmica pels serveis prestats sinó
que pretenen compensar a qui ha tingut una despesa econòmica amb motiu de l'exercici del seu
càrrec públic.
Al respecte, indicar que el vigent Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, per mitjà del qual es va
aprovar el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF)
disposa, en el seu article 13.5 que:
“1. Els membres de les Corporacions Locals tindran dret a percebre, amb càrrec al Pressupost de
l’entitat local, les retribucions i indemnitzacions que corresponguin, en els termes que es determinen
en els paràgrafs següents: (...)
5. Tots els membres de la Corporació, inclosos els que desenvolupin càrrecs en règim de dedicació
exclusiva, tindran dret a rebre indemnitzacions per les despeses ocasionades per l’exercici del càrrec,
quan siguin efectius, i prèvia justificació documental, segons les normes d’aplicació general en les
Administracions Públiques i les que en aquest sentit aprova el Ple corporatiu.”
En el mateix sentit es pronuncia l'art. 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local (LRBRL) en indicar que:
“Els membres de les Corporacions locals percebran indemnitzacions per les despeses efectives
ocasionades en l’exercici del seu càrrec, segons les normes d’aplicació general en les
Administracions públiques i les que en desenvolupament de les mateixes aprovi el ple corporatiu”.
Per tant, tant de la LRBRL com del ROF es desprèn que tots els membres de les corporacions locals
tenen dret a percebre indemnitzacions per les despeses ocasionades per l'exercici del seu càrrec,
sempre que siguin efectives i prèvia justificació documental, d'acord amb el que disposin les normes
d'aplicació general de les AAPP i les que en aquest sentit aprovi el Ple de la Corporació local.
Vist que la Junta de Govern de dia 27/09/2017 va aprovar inclosa en la proposta «Indemnitzacions
per raó de serveis del personal electe municipal (alcaldessa i regidors», el punt segon següent:
«SEGON.- Acordar impulsar una proposta de règim d’indemnitzacions per les despeses ocasionades
per raó de la prestació de serveis com a càrrecs electes municipals que, amb criteris de racionalitat i
proporcionalitat respecte de la normativa general aplicable al personal de les administracions
públiques, determini les concretes quanties a percebre d’indemnitzacions per raó de les despeses
ocasionades pel servei de l’alcalde i dels regidors municipals (dietes, manutenció, allotjaments,
desplaçaments, etc.).»
Ara bé, cal indicar que el tècnic que subscriu aquest informe no te coneixement de cap acord de Ple
de l'Ajuntament que, atenent-se a les normes d'aplicació general de les administracions públiques,
hagi aprovat/regulat les indemnitzacions per raó de la prestació de serveis que s’han de percebre per
part dels membres corporatius municipals.
Per tant, a manca d'acord plenari aplicable al respecte i atès que els regidors tenen dret a ser
rescabalats per aquestes despeses sofertes per raó del seu càrrec, és raonable aplicar 47
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supletòriament, i mentrestant la corporació local no aprovi via plenària un règim d’indemnitzacions
pels càrrecs electes municipals- o bé el vigent Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre
indemnitzacions per raó del servei (el qual és d'aplicació als funcionaris d'aquesta corporació local); o
bé el Conveni col·lectiu del personal laboral el qual fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament (BOIB núm.
92 de data 01.08.2017) el qual regula expressament, en el seu article 30, les indemnitzacions per
motius dels serveis prestats per part del personal laboral municipal.
De fet, L’Ordre EHA 3770/2005, de 1 de desembre, pel que es revisa l’import de la indemnització per
ús de vehicle particular establerta al RD 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de
servei, fixa en 0,19€/Km recorregut en automòbil.
A més, l’article 9 A.2b) del RD 439/2007, de 30 de març pel que s’aprova el Reglament de l’IRPF
estableix que s’exceptuen de gravamen la quantitat de 0,19€/Km recorregut en despeses de
locomoció.
En relació a les dietes de manutenció, l’article 9 A.3a) 1 i 2. del RD 439/2007, de 30 de març pel que
s’aprova el Reglament de l’IRPF estableixen que s’exceptuen de gravamen les següents quanties:
- 53,34 € diaris quan s’hagi pernoctat en municipi distint del del lloc de treball habitual i de residència
del treballador.
- 26,67 € diaris quan no s’hagi pernoctat en municipi distint.
Igualment l’article 147.2 b) del RDL 8/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei
General de la Seguretat Social també exclou de la base de cotització les assignacions per despeses
de locomoció i de manutenció en la quantia prevista en la normativa reguladora de l’IRPF.
Vist que el vigent Conveni Col·lectiu del personal laboral (art. 30è ) preveu el següent:
«30.- Indemnitzacions per motius del servei
30.1. Els/les treballadores que, per necessitats del servei hagin realitzat viatges o desplaçaments
dintre del territori nacional que els obligui a fer pagaments de dietes o a passar la nit fora del seu
domicili habitual, tindran dret a una compensació econòmica en concepte de dietes, d’acord amb el
següent quadre:
-berenar, 500 pta.
-dinar, 2.500 pta.
-sopar, 2.500 pta.
-allotjament 10.000 pta.
Així mateix, se’ls abonaran les despeses derivades dels desplaçaments en avió, vaixell, taxi, autobús,
etc. mitjançant la presentació del justificant corresponent.».
Els imports abans esmentats, feta la corresponent conversió a euros, suposen el següent:
-berenar, 3,01 euros.
-dinar, 15,03 euros.
-sopar, 15,03 euros.
-allotjament, 60,10 euros.
Arribats aquí, seguidament es relacionen les sol·licituds d’abonament d’indemnitzacions per raó del
servei efectuades per diferents càrrecs electes (alcaldessa i regidors) d’acord amb l’anterior
normativa referida i a manca d’acord plenari aplicable al respecte:
QUILOMETRATGES
ALCALDESSA O REGIDOR

AREA

GOMILA LLUCH, JOANA

ALCALDIA

IMPORT A
KMS ABONAR
(19 CTS./KM.)
28/06/2018 90
17,10 €
DATA
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GOMILA LLUCH, JOANA
GOMILA LLUCH, JOANA
GOMILA LLUCH, JOANA
GOMILA LLUCH, JOANA
GOMILA LLUCH, JOANA
GOMILA LLUCH, JOANA (*)
GOMILA LLUCH, JOANA
SERVERA MORENO, SERGI
SERVERA MORENO, SERGI
MERCADAL MARQUÈS,
GRÀCIA

ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
NOVES TECNOLOGIES
NOVES TECNOLOGIES

24/08/2018
30/08/2018
13/09/2018
27/09/2018
25/10/2018
30/10/2018
08/11/2018
27/07/2018
21/11/2018

32
90
64
90
90
90
48
90
90

6,08 €
17,10 €
12,16 €
17,10 €
17,10 €
17,10 €
9,12 €
17,10 €
17,10 €

SERVEIS SOCIALS

29/06/2018 90

17,10 €

(*) No es presenta acreditació de convocatòria tot indicant que es va tractar d’una reunió al CIMe
per l’avaria elèctrica convocada telefònicament. Import total desplaçaments (quilometratges) =
164,16 euros
DIETES
ALCALDESSA O REGIDOR

AREA

DATA

CONCEPTE

IMPORT

GOMILA LLUCH, JOANA
GOMILA LLUCH, JOANA
GOMILA LLUCH, JOANA

ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA

28/06/2018
30/08/2018
27/09/2018

DINAR
DINAR
DINAR

15,03 €
15,03 €
15,03 €

Import total dietes: 45,09 euros
ALTRES INDEMNITZACIONS (despl. autobús, taxi, etc.)
ALCALDESSA O REGIDOR

AREA

DATA

GOMILA LLUCH, JOANA

ALCALDIA

28/06/2018

GOMILA LLUCH, JOANA

ALCALDIA

28/06/2018

GOMILA LLUCH, JOANA

ALCALDIA

28/06/2018

GOMILA LLUCH, JOANA

ALCALDIA

30/08/2018

GOMILA LLUCH, JOANA

ALCALDIA

30/08/2018

GOMILA LLUCH, JOANA

ALCALDIA

30/08/2018

GOMILA LLUCH, JOANA

ALCALDIA

27/09/2018

GOMILA LLUCH, JOANA

ALCALDIA

27/09/2018

CONCEPTE
PARKING P1
AENA AEROPMENORCA
TIQUET
SENZILL-URBÀ
PALMA
BUS AEROPORT
TIQUET
SENZILL-URBÀ
PALMA
TIQUET
SENZILL-URBÀ
PALMA
PARKING
AEROPORT
MENORCA
TIQUET
SENZILL-URBÀ
PALMA
PARKING P1
AENA AEROP-

IMPORT
14,40 €

5€
5€
5€

5€

14,50 €

5€
14,50 €

49

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 12.12.2018

MENORCA
Import total altres indemnitzacions: 68,40 euros
Les indemnitzacions a abonar als regidors abans esmentats, per raó de les despeses
ocasionades amb motiu de la prestació de serveis públics, pugen un total de 277,65 €.
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, si així es
considera, per part de la Junta de Govern municipal:
PRIMER.- Abonar als càrrecs electes municipals que seguidament es relacionen els imports que
s’indiquen en concepte d’indemnitzacions per raó de la prestació dels serveis municipals
realitzats, la totalitat de la qual cosa ascendeix a un import de 277,65 euros:
QUILOMETRATGES
ALCALDESSA O REGIDOR

AREA

DATA

GOMILA LLUCH, JOANA
GOMILA LLUCH, JOANA
GOMILA LLUCH, JOANA
GOMILA LLUCH, JOANA
GOMILA LLUCH, JOANA
GOMILA LLUCH, JOANA
GOMILA LLUCH, JOANA (*)
GOMILA LLUCH, JOANA
SERVERA MORENO, SERGI
SERVERA MORENO, SERGI
MERCADAL MARQUÈS, GRÀCIA

ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
NOVES TECNOLOGIES
NOVES TECNOLOGIES
SERVEIS SOCIALS

28/06/2018
24/08/2018
30/08/2018
13/09/2018
27/09/2018
25/10/2018
30/10/2018
08/11/2018
27/07/2018
21/11/2018
29/06/2018

IMPORT A
KMS ABONAR
(19 CTS./KM.)
90
17,10 €
32
6,08 €
90
17,10 €
64
12,16 €
90
17,10 €
90
17,10 €
90
17,10 €
48
9,12 €
90
17,10 €
90
17,10 €
90
17,10 €

(*) No es presenta acreditació de convocatòria tot indicant que es va tractar d’una reunió al CIMe
per l’avaria elèctrica convocada telefònicament. Import total desplaçaments (quilometratges) =
164,16 euros
DIETES
ALCALDESSA O REGIDOR
GOMILA LLUCH, JOANA
GOMILA LLUCH, JOANA
GOMILA LLUCH, JOANA

AREA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA

DATA
28/06/2018
30/08/2018
27/09/2018

CONCEPTE
DINAR
DINAR
DINAR

IMPORT
15,03 €
15,03 €
15,03 €

Import total dietes: 45,09 euros
ALTRES INDEMNITZACIONS (despl. autobús, taxi, etc.)
ALCALDESSA O
AREA
DATA
CONCEPTE
REGIDOR
GOMILA LLUCH, JOANA ALCALDIA 28/06/2018 PARKING P1 AENA AEROP-

IMPORT
14,40 €
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GOMILA LLUCH, JOANA
GOMILA LLUCH, JOANA
GOMILA LLUCH, JOANA
GOMILA LLUCH, JOANA
GOMILA LLUCH, JOANA
GOMILA LLUCH, JOANA

ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA

28/06/2018
28/06/2018
30/08/2018
30/08/2018
30/08/2018
27/09/2018

GOMILA LLUCH, JOANA ALCALDIA 27/09/2018

MENORCA
TIQUET SENZILL-URBÀ PALMA
BUS AEROPORT
TIQUET SENZILL-URBÀ PALMA
TIQUET SENZILL-URBÀ PALMA
PARKING AEROPORT MENORCA
TIQUET SENZILL-URBÀ PALMA
PARKING P1 AENA AEROPMENORCA

5€
5€
5€
5€
14,50 €
5€
14,50 €

Import total altres indemnitzacions: 68,40 euros
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 04/12/2018.
PROPOSA:
PRIMER.- Abonar als càrrecs electes municipals que seguidament es relacionen els imports que
s’indiquen en concepte d’indemnitzacions per raó de la prestació dels serveis municipals realitzats, la
totalitat de la qual cosa ascendeix a un import de 277,65 euros:
QUILOMETRATGES
ALCALDESSA O REGIDOR

AREA

DATA

GOMILA LLUCH, JOANA
GOMILA LLUCH, JOANA
GOMILA LLUCH, JOANA
GOMILA LLUCH, JOANA
GOMILA LLUCH, JOANA
GOMILA LLUCH, JOANA
GOMILA LLUCH, JOANA (*)
GOMILA LLUCH, JOANA
SERVERA MORENO, SERGI
SERVERA MORENO, SERGI
MERCADAL MARQUÈS, GRÀCIA

ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
NOVES TECNOLOGIES
NOVES TECNOLOGIES
SERVEIS SOCIALS

28/06/2018
24/08/2018
30/08/2018
13/09/2018
27/09/2018
25/10/2018
30/10/2018
08/11/2018
27/07/2018
21/11/2018
29/06/2018

IMPORT A
KMS ABONAR
(19 CTS./KM.)
90
17,10 €
32
6,08 €
90
17,10 €
64
12,16 €
90
17,10 €
90
17,10 €
90
17,10 €
48
9,12 €
90
17,10 €
90
17,10 €
90
17,10 €

(*) No es presenta acreditació de convocatòria tot indicant que es va tractar d’una reunió al CIMe
per l’avaria elèctrica convocada telefònicament.
Import total desplaçaments (quilometratges) = 164,16 euros
DIETES
ALCALDESSA O REGIDOR
GOMILA LLUCH, JOANA
GOMILA LLUCH, JOANA
GOMILA LLUCH, JOANA

AREA
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA

DATA
28/06/2018
30/08/2018
27/09/2018

CONCEPTE
DINAR
DINAR
DINAR

IMPORT
15,03 €
15,03 €
15,03 €
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Import total dietes: 45,09 euros
ALTRES INDEMNITZACIONS (despl. autobús, taxi, etc.)
ALCALDESSA O
REGIDOR

AREA

DATA

GOMILA LLUCH, JOANA

ALCALDIA

28/06/2018

GOMILA LLUCH, JOANA

ALCALDIA

GOMILA LLUCH, JOANA

ALCALDIA

PARKING P1 AENA AEROPMENORCA
TIQUET SENZILL-URBÀ
28/06/2018
PALMA
28/06/2018 BUS AEROPORT

GOMILA LLUCH, JOANA

ALCALDIA

30/08/2018

GOMILA LLUCH, JOANA

ALCALDIA

30/08/2018

GOMILA LLUCH, JOANA

ALCALDIA

30/08/2018

GOMILA LLUCH, JOANA

ALCALDIA

27/09/2018

GOMILA LLUCH, JOANA

ALCALDIA

27/09/2018

CONCEPTE

TIQUET SENZILL-URBÀ
PALMA
TIQUET SENZILL-URBÀ
PALMA
PARKING AEROPORT
MENORCA
TIQUET SENZILL-URBÀ
PALMA
PARKING P1 AENA AEROPMENORCA

IMPORT
14,40 €
5€
5€
5€
5€
14,50 €
5€
14,50 €

Import total altres indemnitzacions: 68,40 euros.
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.
27. PROPOSTA D’ABONAMENT GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL LABORAL PER LES
FEINES ESPECÍFIQUES DE SANT JOAN 2018 (EXP. 8957/2018).-Es dóna compte d'una proposta
del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 10-12-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 04/09/2018, que copiat
literalment diu:
"Ha arribat a l’àrea de recursos humans relació d’hores extres de diferent personal laboral de
senyalització viària i enllumenat públic del mes de juny de 2018, degudament subscrites per part del
cap de la Brigada municipal i el cap de senyalització viària, el cap de la policia local i el regidor
delegat en la matèria, en relació a l’abonament de gratificacions especials per serveis extraordinaris
prestats per raó de les festes de Sant Joan.
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
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,
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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.
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.”
Cal indicar que l’abonament d’hores extres del personal laboral del mes de juny es va tramitar
mitjançant l’expedient 007168/2018, en el qual consten serveis extraordinaris realitzats per la brigada
municipal, del que s’haurien exclòs els realitzats en relació a les festes de Sant Joan. Igualment, en
l’expedient 007211/2018 ja es van tramitar serveis extraordinaris de la brigada municipal realitzats
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específicament per a les festes de Sant Joan, en els que no s’haurien inclòs els que ara es
presenten.
Així, i en relació al present expedient l’import hora/extra de Sant Joan fou adoptat per decisió de la
comissió paritària del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral, segons consta en acta de la reunió de
dia 28/07/2003 amb un mateix import per a qualsevol efectiu de la brigada municipal, sigui quina sigui
la seva categoria i/o relació de jerarquia (cap, oficial, ajudant, peó). De la mateixa es desprèn que
només s’abonaran al preu especial, les feines generades per les pròpies festes i no la resta de feines
que malgrat coincidir en el temps, no tenguin una relació directa amb aquestes. No hi ha constància
de l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament de l’adopció d’un acord en relació a dita preu/hora. No
obstant, de la documentació existent es desprèn que el preu acordat ha estat el que s’ha abonat al
personal de la brigada per les hores extres realitzades per les festes de Sant Joan.
Resulta també contradictori que en relació a la gratificació especial per Sant Joan del personal laboral
Cegem tramitat en l’expedient 007214/2018 s’aboni, a més del preu hora extra festiva/festiva
nocturna, un import fix com a gratificació especial per prestar servei per les festes de Sant Joan i que,
en canvi, al personal de la Brigada municipal no s’aboni alhora el preu hora de l’article 29.8 del
Conveni més la gratificació especial sinó que s’hauria adoptat un preu/hora únic per les feines
realitzades durant les festes de Sant Joan, tot i que l’art. 29 del Conveni col·lectiu (que regula els
serveis extraordinaris) és d’aplicació, per igual, a tot el personal laboral municipal.
Així, aquest tècnic superior de recursos humans recomana l’Ajuntament, tal com s’ha fet en diverses
ocasions, que és necessària la revisió del Pacte de funcionaris i del Conveni de personal laboral, atès
que la previsió inicial de la seva vigència ja s’ha superat de fa anys i resulta necessària la seva
adaptació a la normativa vigent en diferents aspectes del seu contingut, i també, a fi que en aquest
s'hi prevegin aquells extrems i condicions que cregui que són necessaris preveure-hi tant en benefici
dels empleats públics municipals com de la pròpia corporació municipal.
Finalment, indicar que l'import total corresponent a les gratificacions especials per les hores
extraordinàries presentades per a cobrar per part del personal laboral que es relacionen en document
adjunt (i relacionades amb les festes de Sant Joan), puja en total 752,96 €.
Per tot l'exposat, procedeix que el regidor delegat de recursos humans, previ informe per part de
l'òrgan interventor, emeti una proposta, si així ho considera, per tal que la Junta de Govern municipal
adopti un acord sobre el següent contingut:
PRIMER: Abonar al personal laboral que es relaciona en document adjunt les hores extraordinàries
sol·licitades per feines realitzades en relació a les festes de Sant Joan, la totalitat de les quals
ascendeix a 752,96 €.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la representació del personal laboral.
De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra consideració
millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no obstant, amb el seu
superior criteri, resoldrà, prèvia la incorporació a l'expedient dels informes addicionals d'altres
departaments municipals que, si així es considera, es puguin sol·licitar."
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 05/12/2018.
PROPOSA:
PRIMER: Abonar al personal laboral que es relaciona a continuació les quantitats indicades en
concepte d'hores extraordinàries per feines realitzades en relació a les festes de Sant Joan, la totalitat
de les quals ascendeix a 752,96 €:
NOM

TOTAL €
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A.G.M.
M.G.A.
A.B.R.
S.A.D.
P.C.J.
TOTAL

188,24
188,24
188,24
28,96
159,28
752,96

SEGON.- Comunicar aquest acord a la representació del personal laboral.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
28. PROPOSTA D’ABONAMENT INDEMNITZACIÓ PER RAONS DE SERVEI DEL PERSONAL
LABORAL I FUNCIONARI (EXP. 10281/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat
del Servei de Recursos Humans de dia 10-12-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 30/11/2018, que copiat
literalment diu:
"Adjunt amb aquest informe hi ha una relació de declaracions de quilometratge realitzat per diferent
personal municipal funcionari o contractat en règim laboral, amb motiu dels serveis prestats per a
aquest Ajuntament. Totes les declaracions venen subscrites pel responsable corresponent del
treballador que efectua les declaracions.
Així també, s'adjunta un quadrant on s'estableix la relació concreta de persones que han efectuat els
desplaçaments, les dates del desplaçament, els quilòmetres que suposa per a cadascun, així i com
l'import total a abonar per a cada empleat, a raó de 0,24 € el km desplaçat amb vehicle propi. Tot açò
puja una quantia de 226,08 €.
Envers l'exposat, s'ha de dir que el vigent Conveni col·lectiu de personal laboral (BOIB núm. 92 de
01.08.2002), art. 30, disposa que: «30.2 Quilometratge. Si per necessitats del servei s'acorda la
utilització de vehicle propi per a desplaçaments originats per la prestació de serveis, s'abonarà 40
ptes./km realitzat». Feta la conversió de pessetes a euros, les 40 ptes. es corresponen amb 0,24
euros/km.
Per la seva banda, el Pacte del Personal Funcionari de l’Ajuntament de Ciutadella estableix a l’article
48: «Si, per necessitats del servei, s’acorda la utilització de vehicle propi per a desplaçaments
originats per la prestació de serveis, l’Ajuntament abonarà al funcionari el quilometratge realitzat
d’acord amb el que estableix la normativa vigent, sens perjudici de les millores que les parts puguin
acordar». Així, ens hem de remetre al RD 462/2002, de de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó
de servei, i a l’ordre EHA/3770/2005, de 1 de desembre, que estableix un preu de 0,19 €/Km per
desplaçaments amb vehicle propi.
L’Ajuntament de Ciutadella, en la reunió de la Comissió paritària del pacte del personal funcionari de
dia 26/03/2017, va acordar l’equiparació de condicions de treball al Pacte i al Conveni dels empleats
públics de l’Ajuntament de Ciutadella que, entre d’altres, pretenia aplicar el mateix preu de
quilometratge del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al personal funcionari. No obstant, dit acord
d’equiparació mai no ha estat aprovat pel Ple de l’Ajuntament ni, per tant, forma part del text del
Pacte del Personal Funcionari de l’Ajuntament de Ciutadella. Així i tot, hi ha constància que des
d'ençà, l’Ajuntament de Ciutadella ha abonat els desplaçaments al personal funcionari amb vehicle
propi al preu de 0,24€ el Km.
Per tant, aquest tècnic superior de recursos humans recomana l’Ajuntament, tal com s’ha fet en
diverses ocasions, que és necessària la revisió del Pacte de funcionaris i del Conveni de personal
laboral, atès que la previsió inicial de la seva vigència ja s’ha superat de fa anys i resulta necessària
55

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 12.12.2018

la seva adaptació a la normativa vigent en diferents aspectes del seu contingut, i també, a fi que en
aquest s'hi prevegin aquells extrems i condicions que cregui que són necessaris preveure-hi tant en
benefici dels empleats públics municipals com de la pròpia corporació municipal.
Per tot l'exposat, procedeix que el regidor delegat en matèria de recursos humans, prèvia fiscalització
per part de l’òrgan interventor, emeti una proposta, perquè la Junta de Govern adopti un acord, si així
ho considera, i tenint en compte l’advertiment que s'han de prendre les mesures adients
d’actualització normativa, sobre abonar a la relació d’empleats públics municipals que s'adjunta, els
imports corresponents a la indemnització pel quilometratge realitzat amb vehicle propi per raons de la
prestació de serveis municipals, per un import total de 226,08 €.
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 05/12/2018.
PROPOSA:
Abonar al personal relacionat a continuació, els imports corresponents a la indemnització pel
quilometratge realitzat amb vehicle propi per raons de la prestació de serveis municipals, per un
import total de 226,08 €:
DEPARTAMENT
FUNCIONARI/
QUE AUTORITZA
TREBALLADOR EL
DESPLAÇAMENT
S.M.J.
AODL
S.M.J.
AODL
P.C.M.
TRESORER
P.B.M.
SERV. SOCIALS
S.G.P.
EDUCACIÓ
M.S.C.
SERV. SOCIALS
G.P.P.
SERV. SOCIALS
A.F.P.
MUSEU
A.F.P.
MUSEU
A.F.P.
MUSEU
A.F.P.
MUSEU
A.F.P.
MUSEU
A.F.P.
MUSEU
A.F.P.
MUSEU
A.F.P.
MUSEU
A.F.P.
MUSEU
A.F.P.
MUSEU
A.F.P.
MUSEU
A.F.P.
MUSEU

IMPORT
DATA
TOTAL EXEMPT BASE
DESPLAÇAMENT KMS
COTITZACIÓ 19
CTS./KM.
28/06/2018
90
17,10 €
11/07/2018
90
17,10 €
27/07/2018
90
17,10 €
28/06/2018
90
17,10 €
20/07/2018
90
17,10 €
20/06/2018
90
17,10 €
10/08/2018
90
17,10 €
05/07/2018
12
2,28 €
06/07/2018
12
2,28 €
10/07/2018
18
3,42 €
11/07/2018
12
2,28 €
18/07/2018
90
17,10 €
03/08/2018
90
17,10 €
14/08/2018
12
2,28 €
20/08/2018
18
3,42 €
21/08/2018
12
2,28 €
27/08/2018
12
2,28 €
03/09/2018
12
2,28 €
07/09/2018
12
2,28 €

IMPORT
INCLOS BASE
COTITZACIO
0,05 CTS./KM
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
0,60 €
0,60 €
0,90 €
0,60 €
4,50 €
4,50 €
0,60 €
0,90 €
0,60 €
0,60 €
0,60 €
0,60 €

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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TOTAL € A
ABONAR
0,24
CTS./KM
21,60 €
21,60 €
21,60 €
21,60 €
21,60 €
21,60 €
21,60 €
2,88 €
2,88 €
4,32 €
2,88 €
21,60 €
21,60 €
2,88 €
4,32 €
2,88 €
2,88 €
2,88 €
2,88 €
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29. PROPOSTA RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ D’OiSC 2651/2018 RELATIVA AL FUNCIONARI
VCHR (EXP. 12828/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de
Recursos Humans de dia 11-12-2018, que literalment copiada, diu:
«RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D'ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA NÚM.
2651/2018 DE 7 DE DESEMBRE.
Vista la resolució de l'àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana núm. 2651/2018 de 7 de desembre,
en que es va resoldre l'abonament de la mensualitat completa amb motiu de la seua jubilació al
funcionari V.CH.R., així com la concessió d'ajuts mèdics.
Atès que cal ratificar la resolució per la Junta de Govern de l'Ajuntament de Ciutadella, per tal
d'autoritzar la despesa.
PROPOSA:
A la Junta de Govern de l'Ajuntament de Ciutadella, la ratificació de la resolució de l'àrea
d'Organització i Seguretat Ciutadana núm. 2651/2018 de 7 de desembre, per tal d'autoritzar la
despesa.
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.
30. PROPOSTA SOL·LICITUD AL CIM D’AMPLIACIÓ JUSTIFICACIÓ PTIEC 2018 (EXP.
1430/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Cultura de dia 11-122018, que literalment copiada, diu:
«Vist que en sessió de data 14 de febrer de 2018 la Junta de Govern d'aquest Ajuntament va aprovar
el projecte de redacció dels projectes executius per a la realització del futur equipament cultural de
Can Saura per tal que fos presentat a la convocatòria del Pla Territorial d'Instal·lacions i Equipaments
Culturals (PTIEC) 2018 del Consell Insular de Menorca.
Atès que el Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió extraordinària de 23 d'abril de 2018, va
aprovar el PTIEC 2018, incloent-hi en la seva distribució els projectes museogràfic executiu del
Museu Can Saura, el d'adaptacions arquitectòniques, el d'instal·lacions adaptades al nou projecte
museogràfic i el pla d'autoprotecció de l'edifici.
Atès que la Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca de data 19 de novembre de 2018
acordà una ampliació dels terminis per a la justificació de la contractació del projecte fins al 15 de
desembre de 2018.
Vist que a data de dia 10 de desembre s'ha reunit la mesa per a la contractació del projecte
museogràfic de Can Saura que inclou la resta de projectes necessaris per a l'execució del nou
Museu, per obrir el primer dels sobres per avaluar les ofertes presentades i iniciar el procés de
contractació.
Atès que s’han presentat quatre ofertes però s’han hagut de fer requeriments a tres d’elles, donant
tres dies per a lliurar la documentació requerida.
Atès que s'ha convocat novament la mesa per el proper divendres dia 14 per tal de comprovar la
documentació requerida i obrir el sobre B, la proposta tècnica.
Vist que a causa d'aquests impediments no serà possible tenir el contracte signat abans de dia 15 de
desembre, i vist l'informe tècnic del director de l'àrea de Cultura, el regidor que subscriu
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PROPOSA:
Per les motivacions esmentades més amunt, que la Junta de Govern acordi sol·licitar una ampliació
dels terminis fins a finals d’any per tenir resolt l'expedient de contractació de la redacció del projecte
museogràfic executiu de Can Saura que inclou també el projecte d'adaptacions arquitectòniques, el
d'instal·lacions adaptades al nou projecte museogràfic i el pla d'autoprotecció de l'edifici, inclosos al
PTIEC 2018 aprovat.
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.
31. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL CONSELL INSULAR
DE MENORCA PER AL FINANÇAMENT DELS SERVEIS D’INFORMACIÓ JUVENIL I LES
ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ PER ALS JOVES DEL CASAL JOVE. (EXP. 12601/2018).-Es
dóna compte d'una proposta de la regidora delegada del Servei d’Educació i Convivència de dia 0712-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe de la tècnica del servei de dia 5/12/18, que literalment copiat diu:
"ASSUMPTE: Aprovació de la sol·licitud d’ajut, aprovat pel Consell Executiu del CIM i publicat al
BOIB núm 143 de 15 de novembre, per al finançament dels serveis d’informació juvenil i les activitats
de dinamització per als joves.
Vist l’acord del Consell Executiu del CIM, publicat al BOIB núm. 143 de 15 de novembre, amb
l’aprovació de les bases que regulen els ajuts del Consell Insular de Menorca as ajuntaments per al
finançament dels serveis d’informació juvenil i les activitats de dinamització per als joves, i aprovació
de la convocatòria corresponent a l’any 2018.
Vist que la clàusula quarta de l’esmentat acord, en el seu punt 4.3, informa que, entre altres, son
activitats subvencionables les següents:
“b) Dinamització juvenil i intervenció comunitària mitjançant la disponibilitat d’espais de trobada,
organització d’activitats de multimèdia, activitats de promoció de la salut, exposicions formatives,
préstec de material d’acampada, esportiu, …
…
e) Foment i dinamització de l’associacionisme mitjançant l’acompanyament i assessorament en la
creació i gestió d’associacions, la cessió d’espais i equips informàtics (ordinadors, impressora, canó
…), préstec d’equips informàtics i audiovisuals, suport a iniciatives juvenils, viver de projectes
juvenils, allotjament per a entitats, …»
Atès que el municipi de Ciutadella disposa d’un Punt d’Informació Juvenil i d’un Casal de Joves.
Atès que l’Ajuntament de Ciutadella disposa en plantilla d’una persona contractada com a tècnica
informadora juvenil i de dues persones contractades com a monitores en el lleure, amb dedicació
exclusiva per al servei de Joventut.
Vist el projecte d’Estiu Jove dur a terme durant el mes de Juliol, dirigit a joves, en el que han participat
joves del municipi d’entre 14 i 16 anys.
Vista l’adquisició de material que s’ha fet per a la dinamització del Casal i per poder donar serveis
comunitaris d’oci i de sensibilització envers diversos temes (igualtat, violència de gènere, ...)
Vist l’interès municipal en sol·licitar l’ajut del Consell Insular de Menorca per a l’execució d’aquestes
activitats.
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S’INFORMA:
De la conveniència d'aprovar per part de l'òrgan municipal competent la sol·licitud d’aquesta
subvenció la qual ascendeix a 10.000 €.
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar la sol·licitud de la subvenció per al finançament dels serveis d’informació juvenil i les
activitats de dinamització per als joves, la qual ascendeix a 10.000€.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei d’Educació i
Convivència.
32. PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ABONAMENT DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON D’OCUPACIÓ
I APROFITAMENT DEL DPMT PER ALS SERVEIS DE TEMPORADA A LES PLATGES DE
CIUTADELLA 2018. (EXP. 12743/2018).-Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada del
Servei de Medi Ambient de dia 04-12-2018, que literalment copiada, diu:
«En data 28/11/2018 i registre d’entrada núm. 021935 la DIRECCION GENERAL DE COSTAS, ha
presentat una instància demanant Pagament del canon d'ocupació del DPMT per a serveis de
temporada a les platges de Ciutadella.
Atès que l’Ajuntament de Ciutadella sol·licita autorització a la Demarcació de Costes a les Illes
Balears per una sèrie d’instal·lacions temporals, hamaques, ombrel·les, etc., a les platges del
municipi.
Atès que la Demarcació de Costes a les Illes Balears autoritza les diferents ocupacions que demana
l’Ajuntament de Ciutadella i que d’aquesta autorització se’n deriva un cànon a pagar segons la taxa
065.
Atès l’ofici remès per la Demarcació de Costes a les Illes Balears amb registre d’entrada núm. 21935
de 28 de novembre de 2018 en què ens remet la liquidació de l’esmentada taxa núm. 065, per un
import de 59.384,98€.
Atès que existeix al pressupost municipal una partida específica per abonar la present taxa, i que
aquest cànon es recupera, ja que és abonat a l’Ajuntament per cada un dels concessionaris privats
de cada platja i servei.
Atès que la data límit per abonar aquesta taxa és el dia 5 de gener de 2019.
Atès l'informe tècnic favorable de data 28 de novembre de 2018.
Atès l'informe favorable de la interventora municipal de data 3 de desembre de 2018.
PROPOSA:
Primer. Aprovar i abonar la liquidació de la taxa 065 corresponent al cànon d’ocupació i aprofitament
del DPMT per als serveis de temporada a les platges de Ciutadella 2018 per un import total de
59.348,98€.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
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Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei de Medi Ambient.

Urgències:
PUNT D’URGÈNCIA RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA DESPESA D’ACORD AMB LA
SENTÈNCIA 85/16 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE PALMA DE
MALLORCA, INTERESSOS DE DEMORA EN EL PAGAMENT DE FACTURES EN NOM DE TOLO
PONS SL. (EXP. 13663/2018).-Amb la votació prèvia de la urgència de l'assumpte, declarada per
unanimitat, es dóna compte de la proposta del regidor delegat del Servei Econòmic, de dia 12-122018, que literalment copiada diu:
«Vist el BOE núm. 64 de data 15 de març de 2012 en el que consta que s’ha dictat en data
29/02/2012 auto de declaració de concurs voluntari del deutor Tolo Pons, S.L. amb CIF B074*****.
Atès que l’administrador concursal ha passat els deutes pendents de liquidar per part de l’Ajuntament
de Ciutadella a l’empresa Tolo Pons, S.L. i que estan a l’inventari del concurs de creditors.
Atès que l’import total del deute, d’acord amb l’inventari remès és de 75.183,55 euros, dels quals
59.910,66 euros són com a conseqüència de la sentència 85/2016 de data 19 de febrer de 2016.
Per tot l'exposat,
PROPÒS:
Aprovar la despesa per import de 59.910,66 euros d’acord amb la sentència 85/16 del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca, en concepte d’interessos de demora en el
pagament de factures a nom de Tolo Pons, 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 Econòmic.
PUNT D’URGÈNCIA RELATIU A L’APROVACIÓ DEL PREU ESPECÍFIC PER A LES ENTRADES
DELS CONCERTS DE NADAL DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA PELS DIES 22 I 23 DE
DESEMBRE DE 2018. (EXP.12971/2018).-Amb la votació prèvia de la urgència de l'assumpte,
declarada per unanimitat, es dóna compte de la proposta del regidor delegat del Servei Econòmic, de
dia 12-12-2018, que literalment copiada diu:
«Atès que per part del Servei de Cultura s'ha procedir a la organització de dues representacions dels
concerts de Nadal de la Banda Municipal de Música de Ciutadella que es celebraran els propers dies
22 i 23 de desembre de 2018 a la Sala Polivalent del Canal Salat.
Atès que s'ha emès un informe per part del Director de l'àrea en data 05.12.18 on es proposa fixar el
preu de les corresponents entrades en 6,00€ cadascuna.
Atès que la normativa regulador del preu públic 0.6, té per objecte la prestació de serveis prestats per
a la realització d'activitats formatives, culturals, lúdiques, tallers i fires.
Vist l'informe emès per la Interventora en data 12.11.18.
Per tot l’exposat, qui subscriu
PROPOSA:
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Aprovar el preu per a l'entrada de dues representacions dels concerts de Nadal de la Banda
Municipal de Música de Ciutadella que es celebraran els propers dies 22 i 23 de desembre de 2018,
el qual queda fixat en 6,00€.
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.
PUNT D’URGÈNCIA RELATIU A L’APROVACIÓ DE LES CERTIFICACIONS MENSUALS DEL
CONVENI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES CARRETERES DE XARXA VIÀRIA DE
MENORCA. (EXP. 13146/2018).-Amb la votació prèvia de la urgència de l'assumpte, declarada per
unanimitat, es dóna compte de la proposta del regidor delegat del Servei de Manteniment i Millora de
la Via Pública, de dia 07-12-2018, que literalment copiada diu:
«El CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES
CARRETERES DE LA XARXA VIARIA DE MENORCA va ésser aprovat per Junta de Govern de 28
de març de 2012 i signat en data 22 de juny de 2012.
Amb reg. d’entrada núm. 16605 de 04.11.2014, per part del Consell Insular s´adjunta Certificació núm
11(setembre) per un import total de 6851,20 € dels quals segons el Conveni aprovat correspon
abonar a l´Ajuntament el 50%, 3425,60 €. La Certificació inclou treballs executats a les carreteres de
Calan Blanes i Camí Vell.
Amb reg. d’entrada núm. 10072 de 02.07.2013, per part del Consell Insular s´adjunta Certificació núm
09 2ª Pròrroga(maig) per un import total de 9201,61 € dels quals segons el Conveni aprovat
correspon abonar a l´Ajuntament el 50%, 4600,80 €. La Certificació inclou treballs executats a les
carreteres de Calan Blanes, Cala Blanca i Punta Nati.
Amb reg. d’entrada núm. 11193 de 22.07.2013, per part del Consell Insular s´adjunta Certificació núm
10 2ª Pròrroga(juny) per un import total de 4127,74 € dels quals segons el Conveni aprovat correspon
abonar a l´Ajuntament el 50%, 2063,62 €. La Certificació inclou treballs executats a les carreteres de
Calan Blanes, Sant Joan de Missa i Cala Blanca.
Amb reg. d’entrada núm. 12911 de 26.08.2013, per part del Consell Insular s’adjunta Certificació núm
11 2ª Pròrroga(juliol) per un import total de 3663,94 € dels quals segons el Conveni aprovat correspon
abonar a l´Ajuntament el 50%, 1831,97 €. La Certificació inclou treballs executats a les carreteres de
Cala Morell, Calan Blanes, Sant Joan de Missa.
Amb reg. d´entrada núm. 15616 de 07.10.2013, per part del Consell Insular s´adjunta Certificació
núm 12 2ª Pròrroga(agost) per un import total de 5708,42 € dels quals segons el Conveni aprovat
correspon abonar a l´Ajuntament el 50%, 2854,21 €. La Certificació inclou treballs executats a les
carreteres de Cami Vell.
Amb reg. d’entrada núm. 08027 de 20.05.2016, per part del Consell Insular s´adjunta Certificació núm
6 Pròrroga (abril) per un import total de 13108,69 € dels quals segons el Conveni aprovat correspon
abonar a l´Ajuntament el 50%, 6554,34 €. La Certificació inclou treballs executats a les carreteres de
Cala Morell.
Atès que per part del Consell Insular s´adjunta Certificació núm 8 2ª Pròrroga(juny 2017) de la qual
segons el Conveni aprovat correspon abonar a l´Ajuntament el 50%, 3215,07 €.
Atès que per part del Consell Insular s´adjunta Certificació núm 9 2ª Pròrroga(juliol 2017) per un
import total de 1852,03 € dels quals segons el Conveni aprovat correspon abonar a l´Ajuntament el
50%, 926,01 €. La Certificació inclou treballs executats al Camí Punta Nati.
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Atès que per part del Consell Insular s´adjunta Certificació núm 10 2ª Pròrroga(agost 2017) per un
import total de 2907,59 € dels quals segons el Conveni aprovat correspon abonar a l´Ajuntament el
50%, 1453,79 €. La Certificació inclou treballs executats al Camí Vell.
Atès que per part del Consell Insular s´adjunta Certificació núm 12 2ª Pròrroga(agost 2017) per un
import total de 439,73 € dels quals segons el Conveni aprovat correspon abonar a l´Ajuntament el
50%, 219,86 €. La Certificació inclou treballs executats a la carretera de Calan Blanes.
Qui subscriu considera que procedeix abonar al CIME la part equivalent del 50% del cost real de les
operacions executades que representa:
Certificació núm 09 2ª Pròrroga(maig 2013)
Certificació núm 10 2ª Pròrroga(juny 2013)
Certificació núm 11 2ª pròrroga(juliol 2013)
Certificació núm 12 2ª Pròrroga(agost 2013)
Certificació núm 11(setembre 2014)
Certificació núm 06 Pròrroga(abril 2016)
Certificació núm 8 2ª Pròrroga(juny 2017 )
Certificació núm 9 2ª Pròrroga(juliol 2017 )
Certificació núm 10 2ª Pròrroga(agost 2017 )
Certificació núm 12 2ª Pròrroga(octubre 2017 )

Import 4600,80 €.
Import 2063,62 €.
Import 1831,97 €.
Import 2854,21 €.
Import 3425,60 €.
Import 6554,34 €.
Import 3215,07 €.
Import 926,01 €.
Import 1453,79 €.
Import 219,86 €.
Total 27.145,27 €

PROPOSA:
Primer.- ABONAR al CIME (S07*****J) la part equivalent del 50% del cost real de les operacions
executades segons relació detallada , i que representa un import total de 27.145,27€
Certificació núm 09 2ª Pròrroga(maig 2013)
Certificació núm 10 2ª Pròrroga(juny 2013)
Certificació núm 11 2ª pròrroga(juliol 2013)
Certificació núm 12 2ª Pròrroga(agost 2013)
Certificació núm 11(setembre 2014)
Certificació núm 06 Pròrroga(abril 2016)
Certificació núm 8 2ª Pròrroga(juny 2017 )
Certificació núm 9 2ª Pròrroga(juliol 2017 )
Certificació núm 10 2ª Pròrroga(agost 2017 )
Certificació núm 12 2ª Pròrroga(octubre 2017 )

Import 4600,80 €.
Import 2063,62 €.
Import 1831,97 €.
Import 2854,21 €.
Import 3425,60 €.
Import 6554,34 €.
Import 3215,07 €.
Import 926,01 €.
Import 1453,79 €.
Import 219,86 €.
Total 27.145,27 €

Segon.- COMUNICAR aquest acord al Consell Insular de Menorca
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Manteniment i Millora
de la Via Pública.
PUNT D’URGÈNCIA RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’ABONAMENT AL CIME 50% COST
RELATIU A CONVENI PER A LA CONSERVACIÓ I MANTENIMENT CARRETERES (EXP.
13149/2018).-Amb la votació prèvia de la urgència de l'assumpte, declarada per unanimitat, es dóna
compte de la proposta del regidor delegat del Servei de Manteniment i Millora de la Via Pública, de
dia 11-12-2018, que literalment copiada diu:
«ASSUMPTE: ACORDAR ABONAR AL CONSELL INSULAR DE MENORCA LA PART
EQUIVALENT DEL 50% DEL COST REAL DE LES OPERACIONS EXECUTADES EN EL CONVENI
DE COL·LABORACIÓ PER A LA CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES CARRETERES DE LA
XARXA VIÀRIA DE MENORCA
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Atès que el CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES
CARRETERES DE LA XARXA VIARIA DE MENORCA va ésser aprovat per Junta de Govern de 20
de setembre de 2017 i signat en data 29 de setembre de 2017.
Atès que per part del Consell Insular s´adjunta Certificació corresponent al mes de maig juny 2018
per un import total de 7024,83 € dels quals segons el Conveni aprovat correspon abonar a l
´Ajuntament el 50%, 3512,41 €. La Certificació inclou treballs executats al Camí Sant Joan de Missa.
Atès que per part del Consell Insular s´adjunta Certificació corresponent al mes de juliol 2018 per un
import total de 1627,41 € dels quals segons el Conveni aprovat correspon abonar a l´Ajuntament el
50%, 836,20 €. La Certificació inclou treballs executats al Camí de Cala Morell, Calan Blanes i al
Camí Sant Joan de Missa.
Atès que per part del Consell Insular s´adjunta Certificació corresponent al mes d’agost 2018 per un
import total de 3344,81 € dels quals segons el Conveni aprovat correspon abonar a l´Ajuntament el
50%, 1672,41 €. La Certificació inclou treballs executats al Camí Vell i Punta Nati.
Atès que per part del Consell Insular s´adjunta Certificació corresponent al mes de setembre 2018
per un import total de 2845,66 € dels quals segons el Conveni aprovat correspon abonar a
l’Ajuntament el 50%, 1422,83 €. La Certificació inclou treballs executats al Camí de Cala Morell,
Calan Blanes, Camí Vell, La Vall i camí Punta Nati.
Vist l'informe emès al respecte per l'enginyer municipal en data 04/12/18.
PROPÒS
PRIMER.- Abonar al CIME (S07*****-J) la part equivalent del 50% del cost real de les operacions
executades que representa:
Certificació maig juny 2018 Import ..........................................
3512,41 €.
Certificació juliol 2018 Import ..................................................
836,20 €.
Certificació agost 2018 Import .................................................
1672,41 €.
Certificació setembre 2018) Import ..........................................
1422,83 €.
Total .........................................................................................
7.443,85 €
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Insular de Menorca
No obstant, la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Manteniment i Millora
de la Via Pública.
PUNT D’URGÈNCIA RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D'OBRES NÚM. 4 DEL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE GESPA ARTIFICIAL DELS CAMPS DE FUTBOL SON
MARÇAL I UE SAMI. (EXP. 13535/2018).-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'Esports, de
dia 11-12-2018, que literalment copiada diu:
«Atès que el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Ciutadella en data 14/02/2018 van signar
un conveni per a regular la col·laboració d’ambdues administracions en el desenvolupament de
projectes financerament sostenibles.
Atès que en data 20/06/2018, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella va acordar aprovar
l’expedient de contractació mixta de «subministrament, obra i servei per a la renovació de la gespa
artificial dels camps de futbol municipals Son Marçal i U.E. Sami» a l'empresa MONDO IBÉRICA S.A.
(CIF A-503*****), per un import de 344.668,05 € (IVA inclòs).
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Atès que en data 09/10/2018, mitjançant resolució núm. 002191 de l’Àrea d’organització i seguretat
ciutadana es va aprovar el projecte executiu per a la «renovació de la gespa artificial dels camps de
futbol municipals Son Marçal i U.E. Sami».
Atès que s’ha redactat la certificació núm. 4 (desembre 2018) corresponent al contracte pel
«subministrament, obra i servei per a la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol
municipals Son Marçal i U.E. Sami», per un import de39.655,13 € (IVA inclòs).
Atès que l’esmentada certificació va degudament signada pel contractista de l’obra Juan José Lozano
Sianes, en representació de l’empresa MONDO IBERICA, S.A. i pel director d’obra de la mateixa,
Xavier Genestar Marqués.
PROPOSA:
PRIMER.- Aprovar la certificació núm. 4 (desembre 2018) corresponent al contracte pel
«subministrament, obra i servei per a la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol
municipals Son Marçal i U.E. Sami», per un import de 39.655,13 € (IVA inclòs), adjudicat a l’empresa
MONDO IBÉRICA S.A. (CIF A-503*****).
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’empresa adjudicatària MONDO IBERICA S.A. i el Consell
Insular de Menorca.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Esports.

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 Gomila Lluch
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