ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 19.12.2018

Identificació de la sessió:
Núm.: 48/2018
Caràcter: Ordinària.
Dia: 19 de desembre de 2018.
Hora: de 9.30 h a 11.00 h, en primera convocatòria.
Lloc: Sala d'alcaldia d'aquestes Cases Consistorials.

Assistents:
Presideix:

Sra. Joana GOMILA LLUCH(PSM)

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

Sra. Caterina BARCELÓ MARTÍ
Sra. Elvira CAPÓ GARCIA

Excusen la seva absència:
Sr. Sergio SERVERA MORENO (GxC)
La Sra Joana Gomila Lluch deixa la sessió al punt 52 de l’ordre del dia i passi a presidir la sessió
el Sr Josep Juaneda Mercadal.
La Sra Noemi Camps Villalonga deixa la sessió al punt 52 de l’ordre del dia.

Ordre del dia:
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR, CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 12 DE
DESEMBRE DE 2018.
2. COMUNICACIONS D’ALCALDIA.
3. LLICÈNCIES D’OBRA DE NOVA PLANTA, AMPLIACIÓ I REFORMA:
3.1) CANVI DE FORJAT I COBERTA D'EDIFICI A Urb.els Delfins, ELS DELFINS, avda., S/N
(PROMOTOR/A MAM, TÈCNIC REDACTOR/A CARRETERO NIEMBRO, PEDRO I
CONTRACTISTA CONSTRUCCIONES TONI MOLL, SL). (EXP. 908/2018).
3.2) REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE ENTRE MITGERES A REPÚBLICA ARGENTINA,
carrer de la, 30-32 (PROMOTOR/A JLHR, TÈCNIC REDACTOR/A MAYANS PALLICER,
JOAQUIN I CONTRACTISTA SEROM PROM 3, SL). (EXP. 6055/2018).
3.3) PROJECTE BÀSIC CONJUNT DE SIS HABITATGES AÏLLATS AMB PISCINA AL CAMÍ DE
SA FAROLA S/N DE CIUTADELLA (PROMOTOR/A MOLINS MENORCA VILLEGIATURES SL)
EXP. 11479/2016).
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4. MODIFICACIÓ DE PLANOLS DE PERMÍS D'INSTAL·LACIÓ I OBRES DE
REESTRUCTURACIÓ INTERIOR D'UN HABITATGE ENTRE MITGERES PER DESTINAR-LO A
TURISME D'INTERIOR A SANT SEBASTIÀ, carrer de, 12 (PROMOTOR/A SEA HACKER SL,
TÈCNIC REDACTOR/A PONS FEDELICH, SEBASTIA I CONTRACTISTA TOMEU AGUILERA,
SL). (EXP. 8008/2018).
5. PRÒRROGA DE LLICÈNCIA DE REFORMA D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A CAMÍ
TRES ALQUERIES, POL. 1, PARC. 254 (PROMOTOR/A MLCH, TÈCNIC REDACTOR/A SEGUI
BOSCH ANA I CONTRACTISTA OBRES TOMEU MARQUES, SL). (EXP. 6851/2018).
6. RELACIÓ DE FACTURES 49/2018 (EXP. 13728/2018).
7. RELACIÓ FACTURES 50/2018 (EXP. 13907/2018).
8. PROPOSTA APROVAR RECONEIXEMENT DE DEUTE LLOGUER EINES, MAQUINÀRIA I
LOCAL MECÀNIC, PEL PERÍODE DE FACTURACIÓ DEL MES DE GENER AL MES DE
SETEMBRE DE L'EXERCICI 2017.(EXP. 12842/2018).
9. PROPOSTA APROVAR RECONEIXEMENT DE DEUTE LLOGUER EINES, MAQUINÀRIA I
LOCAL MECÀNIC, PEL PERÍODE DE FACTURACIÓ DEL MES DE GENER AL MES DE
SETEMBRE DE L'EXERCICI 2018.(EXP. 13605/2018).
10. PROPOSTA APROVACIÓ ABONAMENT 4RT I 2N SEMESTRE 2018 AL CONSORCI
D’INFRAESTRUCTURES.(EXP. 13718/2018)
11. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM, PER MINUSVALIDESA. (EXP. 4990/2018).
12. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM, PER TENIR MÉS DE 30 ANYS. (EXP.
5669/2018).
13. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM, PER TENIR MÉS DE 30 ANYS (EXP.
5806/2018)
14. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM, PER MINUSVALIDESA. (EXP. 6842/2018).
15. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS IBI 2013, 2014 I 2015 (EXP.
5960/2018).
16. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS GUAL (EXP. 12626/2017).
17. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD AL CONSELL INSULAR DE MENORCA DE
SIGNATURA D'UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE TRANSPORTS I
MOBILITAT PER L'ADEQUACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT A LA VIA
PERIMETRAL. (EXP. 7907/2017).
18. PROPOSTA D’ABONAMENT DE SERVEIS REALITZATS EN HORARI NOCTURN PER PTA A
LA CASA D’ACOLLIDA DURANT ELS MESOS DE GENER, FEBRER I MARÇ DE 2017 (EXP.
1739/2018).
19. PROPOSTA D’ABONAMENT DE SERVEIS REALITZATS EN HORARI NOCTURN PER PTA A
LA CASA D’ACOLLIDA DURANT ELS MESOS D’ABRIL, MAIG I JUNY DE 2017 (EXP.
2602/2018).
20. PROPOSTA D’ABONAMENT REFORÇOS DE LA POLICIA LOCAL DE MAÓ DURANT LES
FESTES DE SANT JOAN 2017 (EXP. 6223/2018).
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21. PROPOSTA D’ABONAMENT FEINES SUPERIOR CATEGORIA DE BFP (EXP. 8215/2018)
22. PROPOSTA D’ABONAMENT CURSOS DE FORMACIÓ (EXP. 8654/2018).
23. PROPOSTA D’ABONAMENT COMPLEMENT PRODUCTIVITAT PER SERVEIS EN CAPS DE
SETMANA I FESTIUS DEL PERSONAL LABORAL REALITZATS ELS MESOS DE SETEMBRE I
OCTUBRE 2018 (EXP. 11847/2018).
24. PROPOSTA D’ABONAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS DURANT
LES FESTES DE SANT JOAN 2018 PER JMM (EXP. 12996/2018)
25. PROPOSTA D’ABONAMENT GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS
REALITZATS PEL PERSONAL FUNCIONARI (EXP. 13104/2018).
26. PROPOSTA D’ABONAMENT HORES COMPLEMENTÀRIES REALITZADES EL MES DE
NOVEMBRE (EXP. 13105/2018).
27. PROPOSTA D’ABONAMENT COMPLEMENT PRODUCTIVITAT PER SERVEIS EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I X0 DE LA POLICIA LOCAL (EXP. 13438/2018).
28. PROPOSTA D’ABONAMENT GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS
REALITZATS PEL PERSONAL LABORAL (EXP. 13503/2018).
29. PROPOSTA D’ABONAMENT AJUTS MÈDICS (EXP. 10508/2018).
30. PROPOSTA D’ABONAMENT COMPLEMENT PRODUCTIVITAT PER SERVEIS EN CAPS DE
SETMANA I FESTIUS DEL PERSONAL LABORAL (EXP. 13573/2018).
31. PROPOSTA CONCESSIÓ SUBVENCIONS A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE 2018 QUE
PROMOUEN L’ATENCIÓ I PROMOCIONEN LA SALUT DE PERSONES EN SITUACIÓ
D’ESPECIAL NECESSITAT (EXP. 9923/2018).
32. PROPOSTA CONCESSIÓ SUBVENCIONS MEDI AMBIENT 2018 (EXP. 10513/2018).
33. PROPOSTA APROVACIÓ ATORGAMENT SUBVENCIONS DIRIGIDES
CULTURALS DE LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE (EXP. 12414/2018).

A

ACTES

34. PROPOSTA SUBVENCIONS PER A ENTITATS ESPORTIVES, ANY 2018. (EXP.
12595/2018).
35. PROPOSTA ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE
MATERIAL PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL – PINTURES-VARIS- (EXP. 10727/2018).
36. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT DE DEUTE
RELATIU A L’ENREIXAT PER TANCAMENT CASA D’ACOLLIDA DEL C’DEGOLLADOR (EXP.
12121/2018).
37. RECONEIXEMENT DEL DEUTE AMB CREU ROJA PER A LA PRESTACIÓ DE DIVERSOS
SERVEIS D'ATENCIÓ SOCIAL DURANT EL MES DE NOVEMBRE DE 2018 (EXP. 13768/2018).
38. RECONEIXEMENT DEL DEUTE AMB CÀRITAS DIOCESANA DE MENORCA PER A LA
GESTIÓ DE LA CASA D'ACOLLIDA DURANT EL MES DE NOVEMBRE DE 2018 (EXP.
13769/2018).
39. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL FONS
MENORQUÍ DE COOPERACIÓ I L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA PEL QUAL S’ESTABLEIXEN
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LES CONDICIONS DE L’APORTACIÓ ATORGADA PER CONTRIBUIR AMB ELS OBJECTIUS
DEL FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ PER L’ANY 2018 (EXP. 8089/2018).
40. PROPOSTA ABONAMENT DESPESES CORRENTS DE MANTENIMENT DEL PAVELLÓ
MUNICIPAL DE CALÓS, PRIMER TRIMESTRE 2016 (EXP. 3927/2016).
41. PROPOSTA ABONAMENT DESPESES CORRENTS DE MANTENIMENT DEL PAVELLÓ
MUNICIPAL DE CALÓS, PRIMER TRIMESTRE 2018 (EXP. 111852018).
42. PROPOSTA ABONAMENT DESPESES CORRENTS DE MANTENIMENT DEL PAVELLÓ
MUNICIPAL DE CALÓS, SEGON TRIMESTRE 2018 (EXP. 11186/2018).
43. PROPOSTA ABONAMENT DESPESES CORRENTS DE MANTENIMENT DEL PAVELLÓ
MUNICIPAL DE CALÓS, TERCER TRIMESTRE 2018 (EXP. 11188/2018).
44. PROPOSTA APROVACIÓ I PAGAMENT FACTURA CORRESPONENT AL TERCER
TRIMESTRE DE L’ANY 2018 DEL CONTRACTE DE SERVEI I DOCÈNCIA A LA PISCINA
MUNICIPAL COBERTA (EXP. 13230/2018).
45. PROPOSTA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 2 (DESEMBRE 2018) DEL PROJECTE
D’ESTUDI LUMINOTÈCNIC DE LES PISTES D’UE SAMI (EXP. 13753/2018).
46. PROPOSTA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 2 (DESEMBRE 2018) DEL PROJECTE
D’ESTUDI LUMINOTÈCNIC DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS I ANNEX (EXP.
13779/2018).
47. PROPOSTA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 2 (DESEMBRE 2018) DEL PROJECTE
D’ESTUDI LUMINOTÈCNIC DE LES PISTES DE PADEL I TENNIS (EXP. 13790/2018).
48. PROPOSTA APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL
INSULAR DE MENORCA I L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA PEL DESENVOLUPAMENT DELS
PROGRAMES DE LA UOM (EXP. 5649/2018).
49. PROPOSTA APROVACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ DE LOCAL A L'ASSOCIACIÓ
TANAGRA, ORGANITZADORA DEL FESTIVAL DE CINEMA DE MENORCA. (EXP. 473/2017).
50. PROPOSTA APROVAR I ABONAR RECONEIXEMENT DE DEUTE DE L’ALLOTJAMENT DE
SEGURETAT PRIVADA A LA CASA DE COLÒNIES SANT JOAN DE MISSA ,PER SANT JOAN
2018 (EXP. 8263/2018).
51. PROPOSTA APROVAR I ABONAR RECONEIXEMENT DE DEUTE DE LA SUBSTITUCIÓ DE
PORTAFUSIBLES, PORTALÀMPADES I FUSIBLES FOSOS PER LLUM DE SANT JOAN 2018
(EXP. 8264/2018).
52. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 73/2018 DE L’ÀREA DE
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, REFERENT AL LLOGUER DE VEHICLES DURANT LES
FESTES DE SANT JOAN 2018 (9447/2018).
53. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA I
L'ECU CALA MORELL. (EXP. 13738/2018).
54. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA I
L'ECU SON BLANC. (EXP. 13739/2018).
55. PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA I LA
PROTECTORA D’ANIMALS DE CIUTADELLA, EXERCICI 2018 (EXP. 9128/2018).
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PUNT D’URGÈNCIA RELATIU A LA RECLAMACIÓ D’INTERESSOS DE DEMORA D’OBRA
«REFORMA DE L’EDIFICI SITUAT A LA PLAÇA DELS PINS 31-32. (EXP. 9523/2018).
PUNT D’URGÈNCIA RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA COMPENSACIÓ DE DEUTES AMB EL
CONSELL INSULAR DE MENORCA. (EXP. 13943/2018).
PUNT D’URGÈNCIA RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D'OBRA NÚM. 6
(DESEMBRE-PART 2018) PER A LES OBRES DE SEPARATA PROJECTE XARXA
CLAVEGUERAM CALA MORELL CONNEXIÓ AIGÜES RESIDUAL. (EXP. 13872/2018).
PUNT D’URGÈNCIA RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
REDACCIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC EXECUTIU DE L'EDIFICI CAN SAURA DE
L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA, PER PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ
URGENT, OFERTA MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ. (EXP.
12186/2018).

Desenvolupament de la sessió:
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR, CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 12 DE
DESEMBRE DE 2018.
Sotmesa l’acta esmentada a la consideració de la Junta de Govern es fa una correcció en el darrer
punt d’urgència, concretament en l’enunciat on que s’ha d’aprovar la certificació d’obres núm. 3 del
contracte de subministrament de gespa artificial dels camps de futbol Son Marçal i UE Sami, i ha de
posar: Punt d’urgència relatiu a l’aprovació de la certificació núm. 4 del contracte de subministrament
de gespa artificial dels camps de futbol Son Marçal i UE Sami.
Per unanimitat, s’acorda aprovar l’acta esmenada corresponent a la sessió ordinària de dia 12 de
desembre de 2018.
2. COMUNICACIONS D’ALCALDIA.
2.1. Escrit de la Oficina del Cens Electoral de les Illes Balears amb registre d’entrada a aquest
Ajuntament núm. 23199 de dia 11 de desembre de 2018, en el qual ens adjunta la relació de col·legis
i meses electorals que s’utilitzaran a en les pròximes eleccions.
2.2. Escrit del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca amb registre d’entrada a
aquest ajuntament núm. 23267 de dia 11 de desembre de 2018, referent al Procediment Ordinari
núm. 170/2018 en què es comunica la interposició d’un recurs contenciós administratiu contra
l’Ajuntament per la denegació per silenci administratiu de la sol·licitud de llicència de primera
ocupació.
2.3. Escrit del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca amb registre d’entrada a
aquest Ajuntament núm. 23431 de dia 13 de desembre de 2018, referent al Procediment Abreujat
núm. 417/2018 en què es comunica la interposició d’un recurs contenciós administratiu contra
l’Ajuntament per la presumpta desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició interposat
a la autoliquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
3. LLICÈNCIES D’OBRA DE NOVA PLANTA, AMPLIACIÓ I REFORMA:
3.1) CANVI DE FORJAT I COBERTA D'EDIFICI A Urb.els Delfins, ELS DELFINS, avda., S/N
(PROMOTOR/A MAM, TÈCNIC REDACTOR/A CARRETERO NIEMBRO, PEDRO I
CONTRACTISTA CONSTRUCCIONES TONI MOLL, SL). (EXP. 908/2018).-Es dóna compte d'una
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proposta del regidor delegat del Servei d'Ordenament del Municipi de dia 13-12-2018, que literalment
copiada, diu:
«Atès que en data 25/01/2018, té entrada a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca amb número de
registre 1223, sol·licitud de llicència d'obres per a CANVI DE FORJAT I COBERTA DE L'EDIFICI a
Urb.els Delfins, avda. ELS DELFINS, S/N (Ref. cadastral 8485610EE6288N0001TA), presentada per
Pedro Carretero Niembro, en representació de M.A.M., d’acord amb el projecte redactat per
l’arquitecte tècnic Pedro Carretero Niembro, visat pel COAATEM en data 25 de gener de 2018, núm.
38337.
Atès que el projecte es desenvoluparà a un edifici situat a sòl classificat com URBANITZACIONS,
zona d'eixample (clau 20r, arts. 468 i concordants del PGOU de Ciutadella).
Atès que consta a l'expedient l'informe favorable, amb condicions, de l’arquitecte municipal emès en
data 19 de novembre de 2018, per ser conforme el projecte presentat amb la normativa urbanística
vigent.
Atès que l'informe tècnic municipal descriu el projecte de la següent manera:
"El objeto del presente proyecto consiste en la sustitución del forjado y cubierta de un edificio
formado por un local en planta baja y tres viviendas de servicio en planta piso, que se encuentra con
las viguetas en estado de irreversible deterioro por unos de unos de nueva construcción de similares
características".
Atesos els fonaments de dret obrants a l'informe jurídic signat electrònicament dia 13.12.2018,
següents:
"II. FONAMENTS DE DRET:
Primer. Atès que els actes pels quals s’ha sol·licitat la llicència estan tipificats com a subjectes a
l’article 146.1.d) de la LUIB, a l’assenyalar que estaran subjecte a llicència prèvia, sempre i quan no
estiguin subjectes al règim previst a l’article 148 d’aquesta llei, les obres de construcció i d’edificació
de nova planta, i qualsevol intervenció en els edificis existents, sempre que els sigui exigible projecte
tècnic d’acord amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. En aquests casos,
les llicències han de contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
S’han d’entendre per intervencions en els edificis existents les definides com a tals en el Codi tècnic
de l’edificació.
En el present cas es requereix de projecte tècnic al afectar el conjunt del sistema estructural.
Segon. D'acord amb l'article 151.2 de la LUIB, juntament amb la sol·licitud s’aportaran les
autoritzacions o els informes que la legislació aplicable exigeixi amb caràcter previ a la llicència.
En el present expedient no es requereix cap autorització ni informe previ a l’atorgament de la
llicència.
Tercer. Atès que l’informe jurídic té per objecte assegurar únicament que el projecte s’ha tramitat
conforme al que disposa la normativa vigent i que compta amb aquella documentació necessària per
a sol·licitar llicència d’obres, donat que prèviament ja s’ha emès un informe tècnic revisant el
compliment de les condicions urbanístiques del projecte.
Quart. Atès que a l’expedient consta la següent documentació:
·Projecte tècnic redactat per l’arquitecte tècnic Pedro Carretero Niembro, visat pel COAATEM en data
25 de gener de 2018, núm. 38337, signat digitalment en data 22.12.2017.
·Full d’Estadística d’edificació i habitatge.
·Estudi bàsic de seguretat i salut, signat digitalment en data 22.12.2017 pel tècnic Pedro Carretero
Niembro, visat pel COAATEM en data 25 de gener de 2018, núm. 38337.
·Programa de control de qualitat, signat digitalment en data 22.12.2017 pel tècnic Pedro Carretero
Niembro, visat pel COAATEM en data 25 de gener de 2018, núm. 38337.
·Comunicació d’actuació professional de l’arquitecte tècnic Pedro Carretero Niembro, visat pel
COAATEM en data 25 de gener de 2018, núm. 38337.
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·Valoració de la gestió de residus de construcció o demolició i contracte amb el gestor autoritzat J.
Taltavull, S.L. (contracte núm. 179/17)
·Pressupost signat pel contractista Construcciones Toni Moll, SL
·Justificant d’inscripció al REA del contractista amb el núm. 04/02/0008283.
·Justificant del pagament de la taxa per a llicència urbanística (0,5% del pressupost de l’obra sense
iva), per import de 186,17 €.
·Còpia de la instància presentada a l’Ajuntament de Ciutadella en data 18.10.2018 (RE 18353) per a
la seva remissió al Gerent Regional del Cadastre de les Illes Balears, on es sol·licita la rectificació de
les superfícies construïdes i de la cartografia.
·Escrit d’Atorgament de Representació a favor de Pedro Carretero Niembro per portar a terme les
actuacions davant l’administració pública en representació de M.A.M.. S’adjunten copies escanejades
del DNI dels dos signants.
Cinquè. L’article 12 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955,
estableix que les llicències i autoritzacions s’entendran atorgades, salvat el dret de propietat i sense
perjudici del dret de tercers.
Aquest precepte ha estat ratificat en l’article 181 de la Llei 20/2006 municipal i de règim local de les
Illes
Balears, que determina que les llicències i autoritzacions s’entenen atorgades salvat el dret de
propietat i sense perjudici de tercers, ja que la concessió es fa als promotors de les mateixes.
Sisè. Vist que l’expedient s’ha tramitat de conformitat al que disposa la legislació de règim local i
disposicions aplicables, a saber, l’article 9 i següents del Reglament de Serveis de les Corporacions
Locals, la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, l’art. 33 i ss. del PGOU
de Ciutadella, aprovat definitivament en data 23.03.1988 i posteriors modificacions, així com també
conté tota la documentació requerida legalment per a sol·licitar llicència d’obres.
Setè. D'acord amb l'article 150 de la LUIB, la competència per atorgar les llicències urbanístiques
correspon a l'òrgan municipal que determini la legislació i la normativa aplicable en matèria de règim
local.
Per altra banda, l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local (LRBRL)
assenyala que l'òrgan municipal competent per a l'atorgament de llicències és l'Alcalde – president de
la Corporació, a no ser que la legislació sectorial corresponent atorgui aquesta atribució de forma
expressa al Ple o a la Junta de Govern.
A l'Ajuntament de Ciutadella, però, s'ha d'estar a la Resolució de l'Alcaldia núm. 137 de 10/07/2015,
d'acord amb la qual l'Alcaldia delega a la Junta de Govern les competències resolutives en matèria
dellicències amb projecte tècnic.
Vuitè. D’acord amb l’article 16.1 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de
Serveis de les Corporacions Locals, les llicències quedaran sense efecte si s'incompleixen les
condicions a què estigueren subordinades, i hauran de ser revocades si desapareixen les
circumstàncies que van motivar el seu atorgament o sobrevingueren altres que, d'haver existit en
aquell temps, haurien justificat la denegació i podran ser-ho si s’adopten nous criteris d'apreciació.
En el mateix sentit es regula a l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186 de 27 de desembre de 2006).
Tot i estar permès l’atorgament de llicències sotmeses a condició, existeixen certs límits fitxats per la
jurisprudència i la doctrina. Les condicions que es proposen incorporar a l’atorgament de la present
sol·licitud de llicència urbanística, a criteri de qui subscriu, s’ajusten als límits indicats per la doctrina i
la jurisprudència."
PROPÒS:
PRIMER: Concedir la llicència urbanística pel CANVI DE FORJAT I COBERTA D'EDIFIC a la Urb. esl
Delfins, avinguda Els Delfins, s/n (registre d’entrada núm. 1223 de dia 25/01/2018, visat del projecte
núm. 38337 de dia 250118).
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Clau 20r
Referència cadastral número 8485610EE6288N0001TA.
Ús: Residencial i comercial.
Superfície d'actuació: 203m²
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El pressupost del projecte presentat és de 37.233 euros.
El promotor és M.A.M. (Nif núm. 417*****N), l’arquitecte tècnic és CARRETERO NIEMBRO, PEDRO i
el contractista és CONSTRUCCIONES TONI MOLL, SL.
CONDICIONADA al compliment del següent:
1. D’acord amb l’establert a l’informe tècnic municipal emès en data 19.11.2018, es comunica que
aquest acte no legalitza cap actuació fora d'ordenació.
2. El començament de l'obra requerirà, en tot cas, comunicació al municipi amb almenys deu dies
d'antelació (article 151.5 de la LOUS).
3. Pagament de l'import corresponent en concepte d'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
(Ordenança fiscal núm. 4 / BOIB núm. 72 de 17.05.2011).
4. Dipositar el material sobrant a un centre de tractament de residus autoritzat i complir amb
l’establert en l’estudi de gestió de residus que s’inclou al projecte de conformitat amb l’article 28 del
Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus no perillosos de Menorca (BOIB núm. 109 de data
3.8.2006).
5. Complir amb l’ordenança municipal de protecció relativa a renous i vibracions.
6. Complir amb el decret 55/2006, de 23 de juny, pel qual s’estableixen les mesures per a la
instal·lació obligatòria de comptadors individuals, lampisteria de baix consum i estalvi d’aigua.
7. Complir amb el Reglament d’abastiment d’aigua potable de l’Ajuntament de Ciutadella.
8. Declarar la modificació física de l’immoble com a resultat de l’execució de l’obra, donat que
constitueix una alteració cadastral d’obligada declaració, segons preveu el RDL 1/2004, de 5 de
març. L’omissió d’aquest deure constitueix una infracció tributària simple (art. 70 de la mateixa
norma). Per formalitzar l’esmentada declaració, en el Departament de Rendes i Exaccions de
l’Ajuntament (carrer Nou de Juliol, 1), es troben a disposició dels obligats els models i formularis
adients i l’assessorament adequat.
Advertències:
1.La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici del dret de terceres persones.
2.D’acord amb l’article 16.1 del RSCL, la llicència quedarà sense efecte si s'incompleixen les
condicions a les que està subordinada.
La durada de la llicència d'obres és de 18 mesos (art. 31.1 del PGOU).
A sol·licitud de l'interessat, cinc mesos abans d'exhaurir-se el termini esmentat (és a dir, el 13è mes
de llicència), es concedirà una pròrroga de 6 mesos per acabar les obres, si ja s'ha fet la cobertura
d'aigües i el tancament de façanes (art. 32.2 PGOU).
Passat el període total de 24 mesos des de la concessió de la llicència d'obres, l'Ajuntament incoarà
d'ofici expedient de caducitat 8art. 31.3 PGOU).
Caducada la llicència, les obres no es podran iniciar ni prosseguir si no se'n demana i obté una de
nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor (art. 31.4 PGOU).
SEGON: En virtut de l’article 9.b) 1 i 2 de l’ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per
llicències urbanístiques, amb la present resolució, l’autoliquidació de la taxa presentada adquireix des
d’aquest instant el caràcter de liquidació definitiva.
TERCER: Aprovar la corresponent liquidació:
-Impost sobre Construccions i Obres: Pressupost 37.233 x 3’2% …….……. 1.191,46€
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del
Municipi.
3.2) REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE ENTRE MITGERES A REPÚBLICA ARGENTINA,
carrer de la, 30-32 (PROMOTOR/A JLHR, TÈCNIC REDACTOR/A MAYANS PALLICER, JOAQUIN
I CONTRACTISTA SEROM PROM 3, SL). (EXP. 6055/2018).-Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat del Servei d'Ordenament del Municipi de dia 13-12-2018, que literalment copiada, diu:
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«Atès que en data 31/05/2018, té entrada a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca amb número de
registre 9303, sol·licitud de llicència d'obres per a REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE ENTRE
MITGERES a carrer de la REPÚBLICA ARGENTINA, núm. 30-32 (Ref. cadastral
1280302EE7218S0001OE), presentada per MAYANS PALLICER JOAQUIN en representació de
J.L.H.R., d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte MAYANS PALLICER JOAQUIN, visat pel
COAIB en data 08/05/2018 - 02/11/2018, núm. 12/00566/18 - 12/01379/18.
Atès que el projecte es desenvoluparà a un edifici situat a sòl classificat com CASC URBÀ, zona
d'eixample (clau 12a, arts. 178 i concordants del PGOU de Ciutadella).
Atès que consta a l'expedient l'informe favorable, amb condicions, de l’arquitecte municipal emès en
data 28 de novembre de 2018, per ser conforme el projecte presentat amb la normativa urbanística
vigent.
Atès que l'informe tècnic municipal descriu el projecte de la següent manera:
"Actualment es tracta d’un edifici construït en planta baixa i primera. L’ús de l’edifici és habitatge; en
planta baixa hi trobem un aparcament i l’habitatge es situa en planta primera.
L’objecte del projecte és realitzar una ampliació al pati i reforma de l’habitatge.
Concretament consistirà en l’enderroc dels envans i una part del forjat de P1, i després una
redistribució interior dels envans.
Es realitzarà el forjat nou en la zona de la terrassa i la coberta.
Es preveu una renovació íntegra de les instal·lacions de fontaneria i electricitat.
L’edifici un cop reformat constarà d’aparcament en planta baixa, amb un bany i una zona de
barbacoa.
En planta primera hi trobem l’estar cuina-menjador, una habitació doble amb bany integrat, un bany
d’ús comú,un despatx i un traster. A través del pati en planta primera s’accedeix a una zona de
rentador. A l’edifici hi trobem dues escales, unes que accedeixen a p1 des de l’entrada i unes altres al
costat del pati."
Atesos els fonaments de dret obrants a l'informe jurídic signat electrònicament dia 11.12.2018,
següents:
"II. FONAMENTS DE DRET:
Primer. Atès que els actes pels quals s’ha sol·licitat la llicència estan tipificats com a subjectes a
l’article 146.1.d) de la LUIB, a l’assenyalar que estaran subjecte a llicència prèvia, sempre i quan no
estiguin subjectes al règim previst a l’article 148 d’aquesta llei, les obres de construcció i d’edificació
de nova planta, i qualsevol intervenció en els edificis existents, sempre que els sigui exigible projecte
tècnic d’acord amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. En aquests casos,
les llicències han de contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
S’han d’entendre per intervencions en els edificis existents les definides com a tals en el Codi tècnic
de l’edificació.
Segon. D'acord amb l'article 151.2 de la LUIB, juntament amb la sol·licitud s’aportaran les
autoritzacions o els informes que la legislació aplicable exigeixi amb caràcter previ a la llicència.
En el present expedient no es requereix cap autorització ni informe previ a l’atorgament de la
llicència.
Tercer. Atès que l’informe jurídic té per objecte assegurar únicament que el projecte s’ha tramitat
conforme al que disposa la normativa vigent i que compta amb aquella documentació necessària per
a sol·licitar llicència d’obres, donat que prèviament ja s’ha emès un informe tècnic revisant el
compliment de les condicions urbanístiques del projecte.
Quart. Atès que a l’expedient consta la següent documentació:
·Projecte bàsic i d’execució redactat pel tècnic MAYANS PALLICER JOAQUIN, visat pel COAIB en
data 08/05/2018 - 02/11/2018, núm. 12/00566/18 - 12/01379/18.
·Full d’Estadística d’edificació i habitatge.
·Estudi de seguretat i salut, signat pel tècnic MAYANS PALLICER JOAQUIN, visat pel COAIB en data
08/05/2018, núm. 12/00566/18.
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·Programa de control de qualitat, signat digitalment per l’arquitecte tècnic Rubén Orpez Castaño, en
data 24.11.2018.
·Assumpció de direcció tècnica per part de l’arquitecte MAYANS PALLICER JOAQUIN, visat pel
COAIB en data 08.05.2018, núm. 12/00566/18.
·Comunicació d’encàrrec professional de l’arquitecte tècnic Rubén Orpez Castaño, amb registre del
COAATEM núm. 8593, de data 25.10.2018.
·Valoració de la gestió de residus de construcció o demolició i contracte amb el gestor autoritzat
Excavaciones Moll, S.L. (contracte de 24.05.2018)
·Pressupost signat pel contractista Serom Prom 3, S.L.
·Justificant pagament rebut recent d’autònom de la Seguretat Social a nom de Joan Bosch Pons,
Model 036 de Serom Prom 3, SL., i còpia de l’Escriptura d’elevació a públic d’acords societaris on hi
consta com a administrador únic, per temps indefinit, de la societat Serom Prom 3, SL. El Sr. Joan
Bosch Pons.
·Justificant del pagament de la taxa per a llicència urbanística (0,5% del pressupost de l’obra sense
iva), per import de 461,86 €.
·Escrit d’Atorgament de Representació per portar a terme les actuacions davant l’administració
pública de MAYANS PALLICER JOAQUIN en representació de J.L.H.R..
Cinquè. L’article 12 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955,
estableix que les llicències i autoritzacions s’entendran atorgades, salvat el dret de propietat i sense
perjudici del dret de tercers.
Aquest precepte ha estat ratificat en l’article 181 de la Llei 20/2006 municipal i de règim local de les
Illes Balears, que determina que les llicències i autoritzacions s’entenen atorgades salvat el dret de
propietat i sense perjudici de tercers, ja que la concessió es fa als promotors de les mateixes.
Sisè. Vist que l’expedient s’ha tramitat de conformitat al que disposa la legislació de règim local i
disposicions aplicables, a saber, l’article 9 i següents del Reglament de Serveis de les Corporacions
Locals, la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, l’art. 33 i ss. del PGOU
de Ciutadella, aprovat definitivament en data 23.03.1988 i posteriors modificacions, així com també
conté tota la documentació requerida legalment per a sol·licitar llicència d’obres.
Setè. D'acord amb l'article 150 de la LUIB, la competència per atorgar les llicències urbanístiques
correspon a l'òrgan municipal que determini la legislació i la normativa aplicable en matèria de règim
local.
Per altra banda, l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local (LRBRL)
assenyala que l'òrgan municipal competent per a l'atorgament de llicències és l'Alcalde – president de
la Corporació, a no ser que la legislació sectorial corresponent atorgui aquesta atribució de forma
expressa al Ple o a la Junta de Govern.
A l'Ajuntament de Ciutadella, però, s'ha d'estar a la Resolució de l'Alcaldia núm. 137 de 10/07/2015,
d'acord amb la qual l'Alcaldia delega a la Junta de Govern les competències resolutives en matèria
de llicències amb projecte tècnic.
Vuitè. D’acord amb l’article 16.1 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de
Serveis de les Corporacions Locals, les llicències quedaran sense efecte si s'incompleixen les
condicions a què estigueren subordinades, i hauran de ser revocades si desapareixen les
circumstàncies que van motivar el seu atorgament o sobrevingueren altres que, d'haver existit en
aquell temps, haurien justificat la denegació i podran ser-ho si s’adopten nous criteris d'apreciació.
En el mateix sentit es regula a l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186 de 27 de desembre de 2006).
Tot i estar permès l’atorgament de llicències sotmeses a condició, existeixen certs límits fitxats per la
jurisprudència i la doctrina. Les condicions que es proposen incorporar a l’atorgament de la present
sol·licitud de llicència urbanística, a criteri de qui subscriu, s’ajusten als límits indicats per la doctrina i
la jurisprudència."
PROPÒS:
PRIMER: Concedir la llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic per REFORMA I AMPLIACIÓ
D'HABITATGE ENTRE MITGERES al carrer de la República Argentina, 30-32 (registre d’entrada
núm. 9303 de dia 31/05/2018, visat del projecte núm. 12/00566/18 de dia 08/05/2018).
Classificació del sòl: Urbà.
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Qualificació urbanística: Clau 12a, zona d'eixample.
Referència cadastral número 1280302EE7218S0001OE
Ús: Urbà.
Superfícies: Ampliació 23,42m²; Reforma 220,78m².
El pressupost del projecte presentat és de 92.373,04 euros.
El promotor és J.L.H.R. (Nif núm. 417*****Q), l’arquitecta és MAYANS PALLICER, JOAQUIN,
l’arquitecte tècnic és ORPEZ CASTAÑO, RUBEN i el contractista és SEROM PROM 3, SL.
CONDICIONADA al compliment del següent:
1. Compliment de les condicions establertes a l’informe tècnic municipal, emès en data 28.11.2018, i
que són les següents:
1.L’aïllament a la façana de carrer haurà de disposar-se a la cara interna del mur.
2.S’haurà d’instal·lar plaques solars a la coberta tal i com queda descrit al plànol d’instal·lacions i
aquestes estaran connectades a la xarxa local tot i que el plànol d’instal·lació així no ho reflecteixi.
Els dipòsits d’aigua de les plaques solars s’hauran de disposar integrats per davall del panell solar de
manera que no siguin visibles des de la via pública ni sobresurtin per damunt de les plaques i
aquestes estaran connectades a la xarxa local tot i que el plànol d’instal·lació així no ho reflecteixi.
2. El començament de l'obra requerirà, en tot cas, comunicació al municipi amb almenys deu dies
d'antelació (article 151.5 de la LUIB).
3. Pagament de l'import corresponent en concepte d'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
(Ordenança fiscal núm. 4 / BOIB núm. 72 de 17.05.2011).
4. Dipositar el material sobrant a un centre de tractament de residus autoritzat i complir amb
l’establert en l’estudi de gestió de residus que s’inclou al projecte de conformitat amb l’article 28 del
Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus no perillosos de Menorca (BOIB núm. 109 de data
3.8.2006).
5. Complir amb l’ordenança municipal de protecció relativa a renous i vibracions.
6. Complir amb el decret 55/2006, de 23 de juny, pel qual s’estableixen les mesures per a la
instal·lació obligatòria de comptadors individuals, lampisteria de baix consum i estalvi d’aigua.
7. Complir amb el Reglament d’abastiment d’aigua potable de l’Ajuntament de Ciutadella.
8. Declarar la modificació física de l’immoble com a resultat de l’execució de l’obra, donat que
constitueix una alteració cadastral d’obligada declaració, segons preveu el RDL 1/2004, de 5 de
març. L’omissió d’aquest deure constitueix una infracció tributària simple (art. 70 de la mateixa
norma). Per formalitzar l’esmentada declaració, en el Departament de Rendes i Exaccions de
l’Ajuntament (carrer Nou de Juliol, 1), es troben a disposició dels obligats els models i formularis
adients i l’assessorament adequat.
Advertències:
1.La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici del dret de terceres persones.
2.D’acord amb l’article 16.1 del RSCL, la llicència quedarà sense efecte si s'incompleixen les
condicions a les que està subordinada.
La durada de la llicència d'obres és de 18 mesos (art. 31.1 del PGOU).
A sol·licitud de l'interessat, cinc mesos abans d'exhaurir-se el termini esmentat (és a dir, el 13è mes
de llicència), es concedirà una pròrroga de 6 mesos per acabar les obres, si ja s'ha fet la cobertura
d'aigües i el tancament de façanes (art. 32.2 PGOU).
Passat el període total de 24 mesos des de la concessió de la llicència d'obres, l'Ajuntament incoarà
d'ofici expedient de caducitat 8art. 31.3 PGOU).
Caducada la llicència, les obres no es podran iniciar ni prosseguir si no se'n demana i obté una de
nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor (art. 31.4 PGOU).
SEGON: En virtut de l’article 9.b) 1 i 2 de l’ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per
llicències urbanístiques, amb la present resolució, l’autoliquidació de la taxa presentada adquireix des
d’aquest instant el caràcter de liquidació definitiva.
TERCER: Aprovar la corresponent liquidació:
-Impost sobre Construccions i Obres: Pressupost 92.373,04 x 3’2% …….. 2.955,94€
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.
3.3) PROJECTE BÀSIC CONJUNT DE SIS HABITATGES AÏLLATS AMB PISCINA AL CAMÍ DE
SA FAROLA S/N DE CIUTADELLA (PROMOTOR/A MOLINS MENORCA VILLEGIATURES SL)
EXP. 11479/2016).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d'Ordenament del
Municipi de dia 11-12-2018, que literalment copiada, diu:
«Atès que en data 28/12/2016, té entrada a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca amb número de
registre 20738, sol·licitud de llicència d'obres per a PROJECTE BÀSIC CONSISTENTS EN
CONJUNT DE 6 HABITATGES AÏLLATS AMB PISCINA a camí de sa FAROLA, s/n (Ref. cadastral
0682111EE7208S0001BX), presentada per ARU ARQUITECTURA SL en representació de MOLINS
MENORCA VILLEGIATURE S.L, d’acord amb el projecte BÀSIC redactat per l’arquitecte Fernando
Pons Vidal (sense visar al no ser preceptiu).
Atès que el projecte es desenvoluparà a un sòl classificat com URBÀ, zona residencial extensiva
(clau 14a, arts. 195 i concordants del PGOU de Ciutadella).
Atès que consta a l'expedient l'informe favorable, amb condicions, de l’arquitecte municipal emès en
data 21 de novembre de 2018, per ser conforme el projecte presentat amb la normativa urbanística
vigent. L'informe tècnic municipal descriu el projecte de la següent manera:
«La parcel·la es troba al camí de Sa Farola i es troba rodejada per 3 vials i un espai lliure qualificat
com a 6b pel PGOU. Actualment, part de la parcel·la on es vol desenvolupar el projecte es troba dins
l’àmbit 6b pel qual el projecte haurà de contemplar la cessió dels terrenys a favor de l’ajuntament.
Atès que les obres es pretenen realitzar un conjunt residencial d’habitatges. Originalment el projecte
contemplava la construcció de 10 unitats d’habitatge de planta baixa i pis amb una piscina
comunitària. En el gràfic de la dreta es pot observar com el projecte ocupava part d’una zona verda
6b de cessió obligatòria a l’ajuntament.
[...]
Degut que la parcel·la originalment presentada ha disminuït considerablement la seva superfície, s’ha
presentat un modificat de projecte on es redueix el nombre d’habitatges a un total de 6 unitats».
Atès que en data 30.08.2018 es va emetre informe jurídic municipal on es va posar de manifest que
el terreny objecte del present projecte no compta amb tots els vials urbanitzats, ni s’han cedit els
terrenys exigits pel planejament, pel que no té la consideració de solar a efectes legals (article 25
LUIB), pel que per seguir amb la tramitació del present expedient s’havien de complimentar les
condicions establertes a l’article 40 del Reglament de Gestió Urbanística, i per tant s’havien
d’esmenar les següents qüestions:
1.- D’acord amb l’art. 40 del Reglament de Gestió Urbanística (Reial Decret 3288/1978), s’ha de
presentar telemàticament a l’Ajuntament de Ciutadella, per part del promotor, un escrit de compromís
on es manifesti expressament que es realitzarà la urbanització i edificació simultànies, així com el
compromís de que no s’utilitzaran les construccions fins que no estigui conclosa l’obra d’urbanització.
2.- S’haurà de formalitzar una fiança a favor de l’Ajuntament de Ciutadella, per qualsevol mitjà
acceptat en dret, per a la quantitat de 9.850 € (el 5% del pressupost de l’obra d’urbanització 197.500
€).
3.- S’haurà de definir la superfície de cessió obligatòria que va destinada a vial públic i la superfície
que va destinada a espai lliure públic.
4.- Aportar Nota Informativa del Registre de la Propietat de la finca/s registral/s a la que pertanyin els
terrens que s’han de cedir a l’Ajuntament de Ciutadella, per tal de comprovar la titularitat dels
mateixos.
5.- Escrit de cessió obligatòria de vials i espais lliures públics, signat pel propietari dels terrenys
afectats, on es sol·liciti l’acceptació del mateixos per part de l’Ajuntament de Ciutadella, per tal de
poder assolir la parcel·la objecte del projecte d’obres la condició de solar, d’acord amb l’establert a
l’article 25 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.
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6.- Justificant de pagament de la taxa municipal corresponent al 0’5% del Pressupost d’Execució
Material de les obres de construcció del conjunt de sis habitatges unifamiliars aïllats i piscina (les
obres d’urbanització no estan incloses).
7.- Acreditar la representació a favor de ARU ARQUITECTURA, S.L. per poder presentar la sol·licitud
de llicència urbanística a nom de MOLINS MENORCA VILLEGIATURE, S.L., així com acreditar el
càrrec del Sr. G.A.L. per poder actuar com a representant de la societat promotora. Les persones
jurídiques hauran de signar la documentació de manera digital, les persones físiques que actuïn en
representació d’una persona jurídica també estan obligades a la utilització de la signatura digital (art.
14 Llei 39/2015).
Atès que per donar compliment a les deficiències assenyalades, en data 10.10.2018 (RE 18082) Aru
Arquitectura SL, en representació de Molins Menorca Villegiature, SL va presentar la següent
documentació:
1.- Escrit de compromís on es manifesta que es realitzarà la urbanització i edificació de manera
simultània, així com el compromís de que no s’utilitzaran les edificacions fins que les obres
d’urbanització no s’hagin finalitzat, signat digitalment per G.A.L. en data 08.10.2018, en representació
de Molins Menorca Villegiature, SL.
2.- Justificant de pagament de l’aval de compromís de realitzar obres d’urbanització per import de
9.850 €.
3.- Plànol de cessió de vials i espai públic, signat digitalment en data 10.10.2018 per part de
l’arquitecte Fernando Pons Vidal, on es defineixen les superfícies a cedir a l’Ajuntament de Ciutadella
i que són les següents:
·zona verda 695,00 m2
·vial i aceres 248,70 m2
4.- Informació registral de la Finca Registral núm. 7297, on apareix a l’apartat de «Càrregues» la
següent: «Servitud. La finca està afecta a unes servituds, per raó de procedència, segons la
inscripció 1ª».
5.- Escrit de cessió de vials i espai lliure públic (segons la proposta adjunta) signat manualment per
M.M.C., J.P.M. i R.M.P.M. com a titulars registrals de la finca núm. 7297, i signat digitalment en data
08.10.2018 per Gerard A.L.M. en representació de Molins Menorca Villegiature, SL com a promotor
de les obres de 6 habitatges unifamiliars aïllats amb piscina.
6.- Justificant de pagament de la taxa municipal de llicència urbanística per import de 4.356,76 €.
7.- Document acreditatiu de representació per a la tramitació de sol·licitud davant l’Ajuntament de
Molins Menorca Villegiature, S.L a favor de Aru Arquitectura, SLP, signat digitalment en data
08.10.2018 per part de G.A.L.M. com a representant de l’empresa promotora, i en data 05.09.2018
per part de Fernando Pons Vidal com a representant de Aru Arquitectura, SLP
Atès que en data 08.11.2018 es va emetre informe jurídic municipal respecte la documentació
presentada indicant que aquesta s’havia de millorar mitjançant la presentació de la següent
informació:
1. D’acord amb la Nota Informativa del Registre de la Propietat aportada de la finca 7297: «la finca
està afecta a unes servituds, per raó de procedència, segons inscripció 1ª». S’haurà de clarificar de
quines servituds s’està fent referència mitjançant l’aportació d’una Certificació del Registre de la
Propietat respecte la finca on aparegui la inscripció 1ª, per tal de comprovar de quina manera
aquesta càrrega pot afectar a la finca.
2. Aportar còpies del DNI de les persones signants per tal de poder acarar les signatures manuals.
3. Acreditar la condició del Sr. J.P.M. com a representant de la Sra. M.M.C., tal i com es manifesta a
l’escrit presentat de cessió de zones destinades a ús públic (zona verda i vials) a favor de
l’Ajuntament de Ciutadella.
4. Acreditar el càrrec del Sr. G.A.L. per poder actuar com a representant de la societat promotora
MOLINS MENORCA VILLEGIATURE, S.L.
Atès que per esmenar i millorar la documentació presentada amb anterioritat, en data 29.11.2018 (RE
22272) Aru Arquitectura SL, en representació de Molins Menorca Villegiature, SL, ha presentat la
següent documentació:
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1. Certificació Registral de la Finca núm. 7297, emesa pel Registrador de la Propietat de Ciutadella
de Menorca en data 27.11.2018, per a la constatació de servitud per aportar a l’Ajuntament de
Ciutadella a expedient d’urbanisme, de la qual resulta el següent:
«[...]
TERCERO: Que la finca de que se trata aparece GRAVADA con:
SERVIDUMBRE.
Está afecta, por razón de procedencia, a una servidumbre de paso a favor de la finca 6017, y
constituida a favor de don F.H.E., sobre el remanente de la finca 2090, y que literalmente dice:
"B.O.O., habiendo segregado de la finca 2090 dos porciones de terreno, una de ellas vendida a don
F.H.E., registral 6017, establece servidumbre de paso a favor de dicha porción del señor H. sobre el
remanente de la finca 2090, desde el camino del Faro en dirección norte a sur, hasta la porción
segregada vendida a dicho señor H., y con una anchura de tres metros, o sea, paso de carruaje;
según escritura otorgada el veinticuatro de septiembre de mil novecientos cuarenta y tres, ante el
notario de Ciutadella don Nicolás Verdaguer Cortés; y que motivó la inscripción 11ª de la finca 2090,
de fecha catorce de octubre de mil novecientos cuarenta y tres, que se halla vigente y sin cancelar.
SERVIDUMBRE.
La finca está afecta, por razón de procedencia, a una servidumbre constituida sobre la finca 2090,
como predio sirviente, a favor de las fincas registrales números 6.594 y 5464, como predios
dominantes, cuya servidumbre es de paso mediante los caminos o plazoleta a que se refiere una
franja a lo largo de los linderos Norte de las dos segregaciones de la finca de este número
pertenecientes a los hermanos J, J y J.C., y a B.F.S., de ancho de diez metros en la parte
correspondiente a los señores M.C. y de siete metros en la parte que afecta al señor F.S., destinada
a camino o carretera. Dicha carretera forma la parte o lado Sur de una plazoleta de la finca de este
número, que corresponde a la parte Oeste del lindero Norte de la finca de los señores M.C. y que
mediante otra calle o camino de esta finca comunica directamente con la carretera Nueva del Faro y
dicha plazoleta. Dicha servidumbre se constituye para verificar por las citadas vías el tránsito o
acceso para todas las necesidades, utilidad o comodidad de dichas fincas dominantes; según
escritura otorgada el veintiocho de julio de mil novecientos sesenta y uno, ante el Notario de
Ciutadella don L.P.K., que motivó la inscripción 14ª, de fecha diez de agosto de mil novecientos
sesenta y uno; que se halla vigente y sin cancelar”.
2. S’han aportat escanejos del DNI de M.M.C., R.M.P.M. i J.P.M., per tal d’acarar les signatures
manuals dels mateixos a l’escrit de cessió a favor de l’Ajuntament.
3. Còpia escanejada de l’escriptura pública del Poder General atorgat per M.M.C. a favor de J.P.M., a
Terrassa en data 28.04.2018, constant com a una de les facultats atorgades la de «comprar i vendre
per preu confessat, al comptat o aplaçat, permutar i per qualsevol altre títol onerós alienar i adquirir
bens mobles i immobles (...)».
4. Còpia escanejada de l’escriptura pública de Constitució de Societat Limitada, denominada «Molins
Menorca Villegiature, SL», atorgada davant el Notari Vicente Daudí Arnal, a Figueres en data 3 de
gener de 2017, on es designa com a administrador únic de la societat, per temps indefinit, a D.
G.A.L.M..
Vist que en data 11.10.2018 s’ha emès un Taló de Càrrec, signat pel Tresorer, amb el número
d’operació 320180003586, pel que s’ha procedit a la comptabilització municipal de la fiança
presentada per Molins Menorca Villegiature, SL per a la realització d’obres particulars d’habitatges a
Camí de Sa Farola, s/n de Ciutadella, per import de 9.850,00 €, essent el beneficiari de la fiança
l’Ajuntament de Ciutadella. S’ha incorporat còpia autèntica d’aquest document al present expedient
11479/2016.
Vist que en data 16.07.2018 es va emetre informe per part de l’enginyer municipal J.M.S on es van
indicar una sèrie de deficiències a la documentació relativa a les obres d’urbanització de la parcel·la,
pel que en data 18.07.2018 es va notificar telemàticament l’ofici del regidor de requeriment d’esmena
de les deficiències detectades per part de l’enginyer municipal, i a l’efecte, al mateix dia 18.07.2018
(RE 12369) l’interessat va presentar documentació per a esmenar-les.
Vista la nova documentació presentada, es va emetre informe favorable en data 26.07.2018 per part
de l’enginyer municipal a les obres d’urbanització de l’entorn de la parcel·la, amb la següent condició:
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«S’haurà de presentar projecte executiu de les obres d’urbanització, havent de sol·licitar l’autorització
d’abocament per a les aigües pluvials».
Atesos els fonaments de dret obrants a l'informe jurídic signat electrònicament dia 10.12.2108,
següents:
"II. FONAMENTS DE DRET:
Primer. Atès que els actes pels quals s’ha sol·licitat la llicència estan tipificats com a subjectes a
l’article 146.1.d) de la LUIB, a l’assenyalar que estaran subjecte a llicència prèvia, sempre i quan no
estiguin subjectes al règim previst a l’article 148 d’aquesta llei, les obres de construcció i d’edificació
de nova planta, i qualsevol intervenció en els edificis existents, sempre que els sigui exigible projecte
tècnic d’acord amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. En aquests casos,
les llicències han de contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
S’han d’entendre per intervencions en els edificis existents les definides com a tals en el Codi tècnic
de l’edificació.
Segon. D'acord amb l'article 151.2 de la LUIB, juntament amb la sol·licitud s’aportaran les
autoritzacions o els informes que la legislació aplicable exigeixi amb caràcter previ a la llicència.
En el present expedient no es requereix cap autorització ni informe d’administració externa previ a
l’atorgament de la llicència.
Tercer. Atès que l’informe jurídic té per objecte assegurar únicament que el projecte s’ha tramitat
conforme al que disposa la normativa vigent i que compta amb aquella documentació necessària per
a sol·licitar llicència d’obres, donat que prèviament ja s’ha emès un informe tècnic revisant el
compliment de les condicions urbanístiques del projecte.
Al present projecte s’ha donat la particularitat que el terreny no comptava amb la condició de solar
d’acord amb l’establert a l’article 25 de la LUIB (anteriorment també l’article 30 de la LOUS -Llei
2/2014) al mancar-hi el requisit establert a l’apartat e) que diu:
«e) S’hagin cedit, si s’escau, els terrenys exigits pel planejament per destinar-los a espais públics
amb vistes a regularitzar alineacions o a completar la xarxa viària.»
En concret es tracta de dues qüestions: falta acabar la urbanització del carrer Racó de ses gallines i
carrer Cala’n Busquets (superfície 248,70 m2), i falta la cessió d’una zona verda (espai lliure públic,
clau 6b PGOU de 695,00 m2)
Per tant, ara s’ha tingut que regularitzar aquest situació i s’ha presentat un escrit de cessió de la part
de zona verda afectada, amb una superfície de 695,00 m2 de la finca registral núm. 7297, i
documentació tècnica referent a la part d’urbanització que hi queda pendent.
A més, per donar compliment a l’establert a l’article 40 del Reglament de Gestió Urbanística, s’ha
presentat per part del promotor un escrit de compromís de les obligacions establertes a l’esmenat
article, així com ha presentat fiança del 5% del pressupost de les obres d’urbanització de la part dels
vials que hi queden pendents, fiança que s’ha dipositat a l’Ajuntament de Ciutadella, i que en data
11.10.2018 s’ha emès un Taló de Càrrec, signat pel Tresorer, amb el número d’operació
320180003586, i s’ha procedit a la comptabilització municipal de la fiança presentada per Molins
Menorca Villegiature, SL per a la «realització d’obres particulars d’habitatges a Camí de Sa Farola, s/
n de Ciutadella», per import de 9.850,00 €, essent el beneficiari de la fiança l’Ajuntament de
Ciutadella.
Finalment indicar que l’article 42 del PGOU de Ciutadella estableix que podrà concedir-se llicència en
terrenys que no hagin assolit la condició de solar en les condicions i requisits previstos als articles 39,
40 i 41 del Reglament de Gestió Urbanística.
Quart. Atès que a l’expedient consta la següent documentació:
·Projecte BÀSIC de conjunt de 6 habitatges unifamiliars aïllats redactat per l’arquitecte Fernando
Pons Vidal, sense visar al no ser preceptiu, signat digitalment en data 09.01.2018 i documentació per
esmena de deficiències signada digitalment en data 13.03.2018, en data 18.07.2018 i en data
10.10.2018.
·Full d’Estadística d’edificació i habitatge.
·Justificant del pagament de la taxa per a llicència urbanística (0,5% del pressupost de l’obra sense
iva), per import de 4.356,76 €.
·Document acreditatiu de representació per a la tramitació de sol·licitud davant l’Ajuntament de
Molins Menorca Villegiature, S.L a favor de Aru Arquitectura, SLP, signat digitalment en data
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08.10.2018 per part de G.A.L.M. com a representant de l’empresa promotora, i en data 05.09.2018
per part de F.P.V. com a representant de Aru Arquitectura, SLP
·Informació registral de la Finca Registral núm. 7297, on consten les següents titularitats:
1.M.M.C., amb 1/2 del usdefruit amb caràcter privatiu per títol d’Herència.
2.R.M.P.M., amb 1/4 de la Nua Propietat per títol d’Herència, i 1/4 del Ple Domini per títol d’Herència.
3.J.P.M., amb 1/4 de la Nua Propietat per títol d’Herència, i 1/4 del Ple Domini per títol d’Herència.
·Escrit de compromís on es manifesta que es realitzarà la urbanització i edificació de manera
simultània, així com el compromís de que no s’utilitzaran les edificacions fins que les obres
d’urbanització no s’hagin finalitzat, signat digitalment per G.A.L. en data 08.10.2018, en representació
de Molins Menorca Villegiature, SL.
·Justificant de pagament de la fiança pel compromís de realitzar obres d’urbanització per import de
9.850 €.
·Plànol de cessió de vials i espai públic, signat digitalment en data 10.10.2018 per part de l’arquitecte
Fernando Pons Vidal, on es defineixen les superfícies a cedir a l’Ajuntament de Ciutadella i que són
les següents: zona verda 695,00 m2 i vial i aceres 248,70 m2
·Informació registral de la Finca Registral núm. 7297, on apareix a l’apartat de «Càrregues» la
següent: «Servitud. La finca està afecta a unes servituds, per raó de procedència, segons la
inscripció 1ª». S’ha aportat Certificació registral respecte les servituds de la finca, comprovant-se que
la finca actualment està gravada amb dues servituds de pas que es troben vigents i sense cancel·lar.
·Escrit de cessió de vials i espai lliure públic (segons la proposta adjunta) signat manualment per
M.M.C., J.P.M. i R.M.P.M. com a titulars registrals de la finca núm. 7297, i signat digitalment en data
08.10.2018 per G.A.L.M. en representació de Molins Menorca Villegiature, SL com a promotor de les
obres de 6 habitatges unifamiliars aïllats amb piscina. S’han aportat els DNI de tots els signants.
Cinquè. L’article 12 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955,
estableix que les llicències i autoritzacions s’entendran atorgades, salvat el dret de propietat i sense
perjudici del dret de tercers.
Aquest precepte ha estat ratificat en l’article 181 de la Llei 20/2006 municipal i de règim local de les
Illes Balears, que determina que les llicències i autoritzacions s’entenen atorgades salvat el dret de
propietat i sense perjudici de tercers, ja que la concessió es fa als promotors de les mateixes.
No obstant, l’administració té l’obligació de vetllar pels seus immobles i les seves propietats, pel que
en el present cas, en aplicació de l’establert a l’article 25 de la LUIB s’ha requerit al promotor la
cessió obligatòria, gratuïta i lliure de càrregues i gravàmens de part del terreny (695’00 m2) amb
classificació 6b d’acord el PGOU de Ciutadella, que s’ha de destinar a espai lliure públic, així com ha
requerit al promotor que completi la urbanització pendent de dos vials (carrer Racó de ses Gallines i
carrer Cala’n Busquets)
Sisè. Vist que l’expedient s’ha tramitat de conformitat al que disposa la legislació de règim local i
disposicions aplicables, a saber, l’article 9 i següents del Reglament de Serveis de les Corporacions
Locals, la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, l’art. 33 i ss. del PGOU
de Ciutadella, aprovat definitivament en data 23.03.1988 i posteriors modificacions, així com també
conté tota la documentació requerida legalment per a sol·licitar llicència d’obres.
Setè. D'acord amb l'article 150 de la LUIB, la competència per atorgar les llicències urbanístiques
correspon a l'òrgan municipal que determini la legislació i la normativa aplicable en matèria de règim
local.
Per altra banda, l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local (LRBRL)
assenyala que l'òrgan municipal competent per a l'atorgament de llicències és l'Alcalde – president de
la Corporació, a no ser que la legislació sectorial corresponent atorgui aquesta atribució de forma
expressa al Ple o a la Junta de Govern.
A l'Ajuntament de Ciutadella, però, s'ha d'estar a la Resolució de l'Alcaldia núm. 137 de 10/07/2015,
d'acord amb la qual l'Alcaldia delega a la Junta de Govern les competències resolutives en matèria
de llicències amb projecte tècnic.
Vuitè. D’acord amb l’article 16.1 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de
Serveis de les Corporacions Locals, les llicències quedaran sense efecte si s'incompleixen les
condicions a què estigueren subordinades, i hauran de ser revocades si desapareixen les
circumstàncies que van motivar el seu atorgament o sobrevingueren altres que, d'haver existit en
aquell temps, haurien justificat la denegació i podran ser-ho si s’adopten nous criteris d'apreciació.
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En el mateix sentit es regula a l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186 de 27 de desembre de 2006).
Tot i estar permès l’atorgament de llicències sotmeses a condició, existeixen certs límits fitxats per la
jurisprudència i la doctrina. Les condicions que es proposen incorporar a l’atorgament de la present
sol·licitud de llicència urbanística, a criteri de qui subscriu, s’ajusten als límits indicats per la doctrina i
la jurisprudència." PROPÒS:
PRIMER.- Acceptar la cessió gratuïta de vials i espai lliure públic (zona verda 695,00 m2 i vials i
aceres 248,70 m2) lliure de càrregues i gravàmens, oferta en data 10.10.2018 (RE18082) per
M.M.C., J.P.M. i R.M.P.M. com a titulars registrals de la finca núm. 7297, situats al Camí de sa Farola,
s/n, carrer Racó de ses Gallines i carrer Cala’n Busquets de Ciutadella, segons les determinacions
del plànol «Cessió de vials i espai públic», signat digitalment en data 10.10.2018 per part de
l’arquitecte Fernando Pons Vidal, en virtut de l’establert a l’art. 25.1.e) de la Llei 12/2017, de 29 de
desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.
SEGON.- Facultar a la Sra. Batlessa per a la signatura dels documents públics o privats que siguin
necessaris per a formalitzar l’acceptació de la cessió esmentada, si és el cas.
TERCER.- Inscriure al Registre de la Propietat de Ciutadella el present acord d’acceptació de cessió
gratuïta d’una porció de terreny de 943,70 m2 (695,00 m2 espai lliure públic, 248,70 m2 vial), que
s’ha de segregar de la finca registral núm. 7297, i que els propietaris han cedit gratuïtament i lliure de
càrregues i gravàmens a favor de l’Ajuntament de Ciutadella, per destinar-lo a espai lliure públic i vial
públic, situat al Camí de sa Farola, s/n, carrer Racó de ses Gallines i carrer Cala’n Busquets de
Ciutadella.
QUART: Concedir la llicència urbanística d’obres per PROJECTE BÀSIC CONSISTENTS EN
CONJUNT DE 6 HABITATGES AÏLLATS AMB 6 PISCINES al camí de sa Farola, s/n, (registre
d’entrada núm. 20738 de dia 28/12/2016).
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Clau 14a, residencial extensiva.
Referència cadastral número 0682111EE7208S0001BX
Ús: Habitatges.
Superfícies:

El pressupost del projecte presentat és de 871.352,10 euros.
La promotora és MOLINS MENORCA VILLEGIATURES SL (Nif núm. B552*****) i l’arquitecte és
PONS VIDAL, C.FERNANDO.
CONDICIONADA al compliment del següent:
1. S’hauran de cancel·lar les dues servituds de pas que graven la finca registral núm. 7297
2. Junt amb la sol·licitud d’autorització del Projecte d’Execució s’haurà de presentar la justificació de
la cancel·lació de les dues servituds de pas de la Finca Registral núm. 7297, per tal que la cessió de
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la superfície destinada a vial i zona verda es realitzi lliure de càrregues i gravàmens a favor de
l’Ajuntament de Ciutadella.
3. Aportar plànol georeferenciat de les superfícies de cessió a l’Ajuntament de Ciutadella per a la
seva inscripció al Registre de la Propietat.
4. Compliment de les condicions establertes a l’informe tècnic municipal, emès en data 21.11.2018, i
que són les següents:
·D’acord amb l’art. 193 del PGOU, les àrees inedificables es destinaran primordialment a jardins
privats i per tant s’haurà de preservar la vegetació (pins) actuals en tots aquells llocs on sigui possible
per no trobar-se edificats i en aquells llocs on s’hagi de pavimentar tractar les àrees lliures amb
materials que siguin permeables i que permeti el creixement de la vegetació.
Per tant, en el projecte executiu s’haurà de reduir la superfície d’àrea exterior formigonada per
convertir-la amb superfície enjardinada.
·Aquesta llicència no és suficient per a començar les obres i serà perceptiva l’obtenció de la llicència
d’execució dins el termini de 6 mesos, d’acord amb l’article 152 de la LUIB.
·Abans de començar les obres, prèvia presentació del projecte executiu, s’haurà de efectuar l’acte de
replanteig conjuntament amb un tècnic de l’Ajuntament.
·D’acord amb la LOUS i l’article 25 de la LUIB, es poden autoritzar les obres d’edificació i urbanització
simultànies. Per tenir consideració de solar, requisit indispensable per atorgar llicències, el projecte
ha de contemplar la urbanització, senyalar alineacions i rasants i la cessió de terrenys a favor de
l’Ajuntament.
·Degut a la modificació del projecte, s’ha actualitzat el pressupost d’execució material inicial i s’ha
pagat a l’Ajuntament de Ciutadella la taxa municipal per la part del PEM que s’ha incrementat.
5. Compliment de la condició establerta a l’informe de l’enginyer municipal, emès en data 26.07.2018,
i que diu el següent: «S’haurà de presentar projecte executiu de les obres d’urbanització, havent de
sol·licitar l’autorització d’abocament per a les aigües pluvials».
6. S’haurà d’avisar al servei tècnic municipal a l’acabament de les obres d’urbanització de la part
pendent dels vials carrer Racó de ses Gallines i carrer Cala’n Busquets, per tal de coordinar la
recepció de les mateixes.
7. D’acord amb l’article 152.5 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes
Balears, haurà de presentar el Projecte d'execució en el termini màxim de 6 mesos. Les obres no es
podran iniciar, mentrestant no s’hagi aprovat el projecte d’execució.
8. De conformitat amb l’article 2 i 13 i següents de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de
l'edificació, haurà de presentar l’assumeix de la direcció tècnica a càrrec de l’arquitecte degudament
visat pel col·legi oficial corresponent, així com haurà de presentar comunicació d’encàrrec
professional d’arquitecte tècnic o aparellador. A aquests efectes, i d’acord amb l’article 4 i concordants
del Decret 59/1994, de 13 de maig, sobre Control de qualitat de l’edificació, ús i manteniment,
modificat per Decret 11/1994 de 22 de novembre, haurà de presentar el programa de control de
qualitat redactat per un tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent.
9. Així mateix, de conformitat amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, s’aportarà també
l’Estudi de seguretat i salut a càrrec del tècnic competent, degudament visat pel Col·legi Oficial
pertinent.
10. Presentació juntament amb la documentació ressenyada, del nomenament del constructor
(mitjançant inscripció al REA), i el pressupost degudament signat pel constructor esmentat.
11. Fitxa de la gestió de residus i contracte amb un gestor autoritzat de la gestió de residus de
construcció i demolició generats durant les obres, en compliment del disposat en l'article 28 del Pla
director per a la gestió dels residus no perillosos de Menorca.
12. Pagament de l'import corresponent en concepte d'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (Ordenança fiscal núm. 4 / BOIB núm. 72 de 17.05.2011).
Advertències:
1. D’acord amb l’article 16.1 del RSCL, i l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, la llicència quedarà sense efecte si s'incompleixen les
condicions a les que està subordinada.
2. La manca de presentació del projecte d'execució dins el termini de sis mesos n'implica, per
ministeri legal, l'extinció dels efectes de la llicència concedida d'acord amb el projecte bàsic, cas en
què s'ha de sol·licitar una nova llicència.
3. La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici del dret de terceres persones.
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CINQUÈ: En virtut de l’article 9.b) 1 i 2 de l’ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per
llicències urbanístiques, amb la present resolució, l’autoliquidació de la taxa presentada adquireix des
d’aquest instant el caràcter de liquidació definitiva.
SISÈ: Aprovar la corresponent liquidacions:
-Impost sobre Construccions i Obres: Pressupost 871.352,10 x 3’2% …….……. 27.883,27€
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
La Secretària comenta que s’hauria d’esmenar els punts de l’acord amb la finalitat que quedi de la
següent manera:
«PRIMER.- Acceptar la cessió gratuïta de vials i espai lliure públic (zona verda 695,00 m2 i vials i
aceres 248,70 m2) lliure de càrregues i gravàmens, oferta en data 10.10.2018 (RE18082) per
M.M.C., J.P.M. i R.M.P.M. com a titulars registrals de la finca núm. 7297, situats al Camí de sa Farola,
s/n, carrer Racó de ses Gallines i carrer Cala’n Busquets de Ciutadella, segons les determinacions
del plànol «Cessió de vials i espai públic», signat digitalment en data 10.10.2018 per part de
l’arquitecte Fernando Pons Vidal, en virtut de l’establert a l’art. 25.1.e) de la Llei 12/2017, de 29 de
desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.
SEGON.- Facultar a la Sra. Batlessa per a la signatura dels documents públics o privats que siguin
necessaris per a formalitzar l’acceptació de la cessió esmentada, si és el cas.
TERCER.- Inscriure al Registre de la Propietat de Ciutadella el present acord d’acceptació de cessió
gratuïta d’una porció de terreny de 943,70 m2 (695,00 m2 espai lliure públic, 248,70 m2 vial), que
s’ha de segregar de la finca registral núm. 7297, i que els propietaris han cedit gratuïtament i lliure de
càrregues i gravàmens a favor de l’Ajuntament de Ciutadella, per destinar-lo a espai lliure públic i vial
públic, situat al Camí de sa Farola, s/n, carrer Racó de ses Gallines i carrer Cala’n Busquets de
Ciutadella.
QUART. Requerir la presentació del projecte d’obres d’urbanització, juntament amb el projecte
executiu de les obres amb l’autorització d’abocament de les aigües pluvials, d’acord amb l’informe
emès per l’enginyer municipal de dia 26/07/2018.
CINQUÈ. Concedir la llicència urbanística d’obres per PROJECTE BÀSIC CONSISTENTS EN
CONJUNT DE 6 HABITATGES AÏLLATS AMB 6 PISCINES al camí de sa Farola, s/n, (registre
d’entrada núm. 20738 de dia 28/12/2016).
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Clau 14a, residencial extensiva.
Referència cadastral número 0682111EE7208S0001BX
Ús: Habitatges.
Superfícies:
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El pressupost del projecte presentat és de 871.352,10 euros.
La promotora és MOLINS MENORCA VILLEGIATURES SL (Nif núm. B552*****) i l’arquitecte és
PONS VIDAL, C.FERNANDO.
CONDICIONADA al compliment del següent:
1. S’hauran de cancel·lar les dues servituds de pas que graven la finca registral núm. 7297
2. Junt amb la sol·licitud d’autorització del Projecte d’Execució s’haurà de presentar la justificació de
la cancel·lació de les dues servituds de pas de la Finca Registral núm. 7297, per tal que la cessió de
la superfície destinada a vial i zona verda es realitzi lliure de càrregues i gravàmens a favor de
l’Ajuntament de Ciutadella.
3. Aportar plànol georeferenciat de les superfícies de cessió a l’Ajuntament de Ciutadella per a la
seva inscripció al Registre de la Propietat.
4. Compliment de les condicions establertes a l’informe tècnic municipal, emès en data 21.11.2018, i
que són les següents:
·D’acord amb l’art. 193 del PGOU, les àrees inedificables es destinaran primordialment a jardins
privats i per tant s’haurà de preservar la vegetació (pins) actuals en tots aquells llocs on sigui possible
per no trobar-se edificats i en aquells llocs on s’hagi de pavimentar tractar les àrees lliures amb
materials que siguin permeables i que permeti el creixement de la vegetació.
Per tant, en el projecte executiu s’haurà de reduir la superfície d’àrea exterior formigonada per
convertir-la amb superfície enjardinada.
·Aquesta llicència no és suficient per a començar les obres i serà perceptiva l’obtenció de la llicència
d’execució dins el termini de 6 mesos, d’acord amb l’article 152 de la LUIB.
·Abans de començar les obres, prèvia presentació del projecte executiu, s’haurà de efectuar l’acte de
replanteig conjuntament amb un tècnic de l’Ajuntament.
·D’acord amb la LOUS i l’article 25 de la LUIB, es poden autoritzar les obres d’edificació i urbanització
simultànies. Per tenir consideració de solar, requisit indispensable per atorgar llicències, el projecte
ha de contemplar la urbanització, senyalar alineacions i rasants i la cessió de terrenys a favor de
l’Ajuntament.
·Degut a la modificació del projecte, s’ha actualitzat el pressupost d’execució material inicial i s’ha
pagat a l’Ajuntament de Ciutadella la taxa municipal per la part del PEM que s’ha incrementat.
5. S’haurà d’avisar al servei tècnic municipal a l’acabament de les obres d’urbanització de la part
pendent dels vials carrer Racó de ses Gallines i carrer Cala’n Busquets, per tal de coordinar la
recepció de les mateixes.
6. D’acord amb l’article 152.5 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes
Balears, haurà de presentar el Projecte d’EXECUCIÓ en el termini màxim de 6 mesos. Les obres no
es podran iniciar, mentrestant no s’hagi aprovat el projecte d’execució.
7. De conformitat amb l’article 2 i 13 i següents de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de
l'edificació, haurà de presentar l’assumeix de la direcció tècnica a càrrec de l’arquitecte degudament
visat pel col·legi oficial corresponent, així com haurà de presentar comunicació d’encàrrec
professional d’arquitecte tècnic o aparellador. A aquests efectes, i d’acord amb l’article 4 i concordants
del Decret 59/1994, de 13 de maig, sobre Control de qualitat de l’edificació, ús i manteniment,
modificat per Decret 11/1994 de 22 de novembre, haurà de presentar el programa de control de
qualitat redactat per un tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent.
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8. Així mateix, de conformitat amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, s’aportarà també
l’Estudi de seguretat i salut a càrrec del tècnic competent, degudament visat pel Col·legi Oficial
pertinent.
9. Presentació juntament amb la documentació ressenyada, del nomenament del constructor
(mitjançant inscripció al REA), i el pressupost degudament signat pel constructor esmentat.
10. Fitxa de la gestió de residus i contracte amb un gestor autoritzat de la gestió de residus de
construcció i demolició generats durant les obres, en compliment del disposat en l'article 28 del Pla
director per a la gestió dels residus no perillosos de Menorca.
11. Pagament de l'import corresponent en concepte d'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (Ordenança fiscal núm. 4 / BOIB núm. 72 de 17.05.2011).
Advertències:
1. D’acord amb l’article 16.1 del RSCL, i l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, la llicència quedarà sense efecte si s'incompleixen les
condicions a les que està subordinada.
2. La manca de presentació del projecte d'execució dins el termini de sis mesos n'implica, per
ministeri legal, l'extinció dels efectes de la llicència concedida d'acord amb el projecte bàsic, cas en
què s'ha de sol·licitar una nova llicència.
3. La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici del dret de terceres persones.
SISÈ. En virtut de l’article 9.b) 1 i 2 de l’ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per llicències
urbanístiques, amb la present resolució, l’autoliquidació de la taxa presentada adquireix des d’aquest
instant el caràcter de liquidació definitiva.
SETÈ. Aprovar la corresponent liquidacions:
-Impost sobre Construccions i Obres: Pressupost 871.352,10 x 3’2% …….……. 27.883,27€
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta esmenada del regidor delegat del Servei d’Ordenament
del Municipi.
4. MODIFICACIÓ DE PLANOLS DE PERMÍS D'INSTAL·LACIÓ I OBRES DE
REESTRUCTURACIÓ INTERIOR D'UN HABITATGE ENTRE MITGERES PER DESTINAR-LO A
TURISME D'INTERIOR A SANT SEBASTIÀ, carrer de, 12 (PROMOTOR/A SEA HACKER SL,
TÈCNIC REDACTOR/A PONS FEDELICH, SEBASTIA I CONTRACTISTA TOMEU AGUILERA,
SL). (EXP. 8008/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d'Ordenament
del Municipi de dia 13-12-2018, que literalment copiada, diu:
«Atès que en data 06.09.2017 la Junta de Govern va acordar, entre d’altres, concedir permís
d’instal·lació i obres amb projecte tècnic de reestructuració interior d’un habitatge per a destinar-lo a
hotel d’interior, al carrer Sant Sebastià, núm. 12 de Ciutadella, que es va tramitar a l’expedient núm.
9752/2016 d’acord amb el projecte bàsic i d’execució d’obres redactat per l’arquitecte Sebastià Pons
Fedelich, visat pel COAIB en data 28.10.2016, núm. 12/01169/16, i projecte d’activitat redactat per
l’enginyer industrial Gabriel Martínez Genestar, visat pel COEIB en data 07.11.2016, núm.
141470/0001.
Atès que en data 23/07/2018 (RE 12645) Sebastià Pons Fedelich, en representació de Sea Hacker,
SL, va sol·licitar telemàticament l’aprovació del plànols de l’estat definitiu de l’obra, que implica una
modificació de la llicència d'obres atorgada, i que afecta al «plànol de façana i planta 2 degut a la
recuperació de buits originaris existents i tapiats en façana a nivell de planta porxos»
Atès que a l’expedient consta adjunta la següent documentació:
1. Modificació del projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Sebastià Pons Fedelich, visat
pel COAIB en data 06.07.2018, núm. 12/00911/18.
2. Justificació del pagament de la taxa municipal per import de 30 €, d’acord amb l’establert a
l’ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques (BOIB núm. 153, de 6 de
novembre de 2014), al no haver-hi augment de pressupost.
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3. Document d’autoria tècnica de l’arquitecte Sebastià Pons Fedelich, signat digitalment en data
13.07.2018.
Atès que consta a l'expedient l'informe favorable dels Serveis Tècnics de la Corporació de data 30
de novembre de 2018, per ser conforme la modificació del projecte presentat amb la normativa
urbanística vigent. La modificació del projecte consisteix, segons indica el tècnic municipal, en el
següent:
«Es fa entrega de plànol de modificació de buits de façana en el que refereix a la planta porxos.
Aquesta modificació ha vingut motivada per a la recuperació de buits de porxo que havien estat
tapiats antigament. La recuperació d'aquests buits ha donat a l'edifici el caràcter senyorial que tingué
en el seu origen.»
Atesos els fonaments de dret obrants a l'informe jurídic signat electrònicament dia 11.12.2018,
següents:
"FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- L'article 156.1 de la LUIB disposa que quan, una vegada concedida una llicència
urbanística o efectuada una comunicació prèvia que legitimi execució d'obres, es vulgui modificar en
el seu transcurs, aquestes han de ser oportunament paralitzades quan tenguin per objecte variar el
nombre d'habitatges autoritzat o si comporta alteració de les condicions d'ús del sòl, alçària, volum,
situació de les edificacions i ocupació màxima autoritzades. La normativa d'aplicació a aquest tipus
de modificacions és la vigent en el moment de la sol·licitud de modificació de la llicència o de
realització de la modificació de la comunicació prèvia.
SEGON.- L'apartat següent de l'article 156 assenyala que, no obstant el que es preveu en l'apartat
anterior, si en el transcurs de l'execució de les obres es modifica l'estructura o la disposició interior o
l'aspecte exterior, sense alteració de cap dels paràmetres prevists en l'apartat 1 anterior, les obres no
s'han de paralitzar durant la tramitació administrativa de la sol·licitud de modificació del projecte o
relació d'obres a executar. L'autorització o la denegació de les modificacions correspon a l'òrgan que
atorgà la llicència originària. En aquest cas la normativa d'aplicació a les modificacions és la vigent en
el moment de concessió de la llicència originària o de presentació de la comunicació prèvia inicial,
sempre que no s'hagi ultrapassat el termini fixat per a l'execució de les obres.
TERCER.- L'apartat 3 del mateix article assenyala que, en cap cas no es poden acollir als beneficis
de l'apartat 2 d'aquest article aquelles obres que es duguin a terme en edificis catalogats o inclosos
en conjunts historicoartístics, subjectes a la legislació de protecció del patrimoni històric de les Illes
Balears o catalogats o protegits pel planejament urbanístic.
El present projecte no afecta a cap edifici amb aquestes circumstàncies.
QUART.- Vistes les petites variacions respecte el projecte original, en tant només es modifica «la
recuperació de buits de porxo ha havien estat tapiats antigament», a criteri de qui subscriu la
sol·licitud de modificació de projecte es pot beneficiar del règim previst en l'article 156.1 de la LUIB i,
per tant, considerar que les obres no s'han (o s’havien) de paralitzar mentre no s'hagi aprovat, si
escau, el projecte modificat.
CINQUÈ.- Vist que l’ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques
(BOIB núm. 153, de 6 de novembre de 2014), regula al seu article 6 la taxa a pagar a les sol·licituds
de modificacions de plànols:
C) Modificació de projectes aprovats d’edificació:
1. Amb augment del pressupost inicial. S’aplicarà una tarifa del 0,50 % de l’augment del pressupost
derivat de l’ampliació, a més del que pertoqui aplicar segons l’apartat 2 següent respecte de les
modificacions que, sense afectar l’ampliació incideixin en la llicència aprovada inicialment.
2. Sense augment del pressupost inicial. S’aplicarà una tarifa del 0,50 % del pressupost inicial relatiu
a la suma de superfícies de les dependències modificades (en configuració i/o buits), segons
certificació emesa pel director tècnic d’aquella, amb un mínim de percepció de 30 Euros.
En el present cas el tècnic redactor ha indicat que no s’ha produït augment del pressupost inicial ni
de superfícies construïdes, pel que s’ha liquidat una taxa per l’import mínim de 30 €.
SISÈ.- Atès que l’informe jurídic té per objecte assegurar únicament que el projecte s’ha tramitat
conforme al que disposa la normativa vigent i que compta amb aquella documentació necessària per
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a sol·licitar llicència d’obres, donat que prèviament ja s’ha emès un informe tècnic revisant el
compliment de les condicions urbanístiques del projecte.
SETÈ.- L’article 12 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955,
estableix que les llicències i autoritzacions s’entendran atorgades, salvat el dret de propietat i sense
perjudici del dret de tercers.
Aquest precepte ha estat ratificat en l’article 181 de la Llei 20/2006 municipal i de règim local de les
Illes Balears, que determina que les llicències i autoritzacions s’entenen atorgades salvat el dret de
propietat i sense perjudici de tercers, ja que la concessió es fa als promotors de les mateixes.
VUITÈ.- Vist que l’expedient s’ha tramitat de conformitat al que disposa la legislació de règim local i
disposicions aplicables, a saber, l’article 9 i següents del Reglament de Serveis de les Corporacions
Locals, la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, l’art. 33 i ss. del PGOU
de Ciutadella, aprovat definitivament en data 23.03.1988 i posteriors modificacions, així com també
conté tota la documentació requerida legalment per a sol·licitar llicència d’obres.
NOVÈ.- D'acord amb l'article 150 de la LUIB, la competència per atorgar les llicències urbanístiques
correspon a l'òrgan municipal que determini la legislació i la normativa aplicable en matèria de règim
local.
Per altra banda, l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local (LRBRL)
assenyala que l'òrgan municipal competent per a l'atorgament de llicències és l'Alcalde – president de
la Corporació, a no ser que la legislació sectorial corresponent atorgui aquesta atribució de forma
expressa al Ple o a la Junta de Govern.
A l'Ajuntament de Ciutadella, però, s'ha d'estar a la Resolució de l'Alcaldia núm. 137 de 10/07/2015,
d'acord amb la qual l'Alcaldia delega a la Junta de Govern les competències resolutives en matèria
de llicències amb projecte tècnic.
PROPÒS:
PRIMER: Concedir la llicència urbanística per la MODIFICACIÓ DE PLÀNOLS DEL PROJECTE DEL
PERMÍS D'INSTAL·LACIÓ I OBRES DE REESTRUCTURA CIÓ INTERIOR D'UN HABITATGE
ENTRE MITGERES PER DESTINAR-LO A TURISME D'INTERIOR al carrer Sant Sebastià, 12,
(registre d’entrada núm. 12165 de dia 16/07/2018, visat del projecte núm. 12/00911/18 de dia
06/07/2018).
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric Artístic
Referència cadastral número 1686230EE7218N0001DK
Ús: Hotel d'interior.
Superfície de l'activitat: 483,20m²
El pressupost del projecte aprovat i liquidat amb el projecte inicial és de 377.377,69 euros.
La promotora és SEA HACKER SL (Nif núm. B579*****), l’arquitecta és PONS FEDELICH,
SEBASTIÀ, l’arquitecte tècnic és SBERT TORRES, FRANCESC i el contractista és TOMEU
AGUILERA, SL.
CONDICIONADA al compliment de les condicions que es van imposar a l’acord de la Junta
de Govern de dia 06.09.2017, quan es va atorgar la llicència de la que ara es pretén la seva
modificació.
Advertències:
1. La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici del dret de terceres persones.
2. D’acord amb l’article 16.1 del RSCL, i l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, la llicència quedarà sense efecte si s'incompleixen les
condicions a les que està subordinada.
SEGON: En virtut de l’article 9.b) 1 i 2 de l’ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per
llicències urbanístiques, amb la present resolució, l’autoliquidació de la taxa presentada adquireix des
d’aquest instant el caràcter de liquidació definitiva.
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.
5. PRÒRROGA DE LLICÈNCIA DE REFORMA D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A CAMÍ
TRES ALQUERIES, POL. 1, PARC. 254 (PROMOTOR/A MLCH, TÈCNIC REDACTOR/A SEGUI
BOSCH ANA I CONTRACTISTA OBRES TOMEU MARQUES, SL). (EXP. 6851/2018).-Es dóna
compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d'Ordenament del Municipi de dia 14-12-2018,
que literalment copiada, diu:
«Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern, de data 19 d’octubre de 2016, es va concedir
llicència d’obres amb projecte tècnic per reformar un habitatge unifamiliar aïllat, a una parcel·la
ubicada al Camí de Tres Alqueries, parcel·la 254 del polígon 1 de Ciutadella, en sòl classificat com a
urbanitzable no programat, d'acord amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l'arquitecta Ana
Seguí Bosch, visat pel COAIB en data 19-04-2016, núm. 12/00473/16. La notificació de la llicència a
la persona promotora es va produir el 27 d’octubre de 2016.
Atès que en data 20 de juny de 2018, RE núm. GE/010690/2018, es va sol·licitar per part de la
representant acreditada de la persona promotora un canvi de constructor, acompanyada de la
documentació següent:
·Pressupost d’obra de les partides pendents d’executar signat pel nou contractista.
·Justificant de la inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades del sector de la construcció del nou
contractista, Obres Tomeu Marquès, SL.
·Autorització de la persona promotora a favor de la Sra. Ana Seguí Bosch per tal que la representi en
tots els tràmits de la llicència d’obres.
Atès que en data 20 de juny de 2018, RE núm. GE/010688/2018, es va sol·licitar per part de la
representant acreditada de la persona promotora, una pròrroga de la llicència al no haver-se pogut
finalitzar els treballs, acompanyada de la documentació següent:
·Còpia de la llicència d'obres obtinguda.
·Fotografies de l'estat actual de les obres.
·Autorització de la persona promotora a favor de la Sra. Ana Seguí Bosch per tal que la representi en
tots els tràmits de la llicència d’obres.
Atesos els fonaments jurídics obrants a l'informe signat electrònicament dia 12.12.2018, següents:
"II.- FONAMENTS JURÍDICS:
1. D’acord amb el previst a l’article 31.2 de les Normes Urbanístiques del PGOU, la caducitat de la
llicència es produeix pel transcurs del termini sense haver acabat les obres, tot i que l’apartat 3er del
citat article prescriu que la caducitat ha de ser declarada expressament per l’Ajuntament.
2. Per altra banda, l’article 32 del PGOU preveu que les pròrrogues dels terminis d’una llicència
hauran de ser sol·licitades pel titular de la llicència abans d’un i cinc mesos de l’esgotament dels
terminis per al començament i acabament de les obres, respectivament. S’entendran concedides en
nous terminis de dos i sis mesos segons es tracti del començament o finalització de les obres, una
vegada transcorreguts dos mesos des de la presentació de la sol·licitud sense resolució expressa.
3. Així mateix, l´article 31.1 del PGOU de Ciutadella, disposa que totes les llicències han de preveure
un termini per començar les obres i un altre per a acabar-les. Si circumstàncies excepcionals no
justifiquen l’establiment d’altres terminis, el de començar les obres serà de sis mesos i de divuit
mesos per acabar-les. Ambdós terminis es computaran des de la data de notificació de l’atorgament
de la llicència.
4. El PGOU permet concedir una pròrroga de 6 mesos per acabar les obres si s’ha realitzat la
cobertura d’aigües i el tancament de façanes.
5. L'article 142 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl (llei aplicable en el moment
de concedir-se la llicència), regula l'eficàcia temporal i la caducitat de la llicència urbanística, sent de
destacar que les persones titulars tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament
com del termini d'acabament de les obres, i l'obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de
què es tracti, si la sol·liciten de forma justificada i, en tot cas, abans d'exhaurir-se els terminis
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establerts. La llicència prorrogada per aquest procediment no queda afectada pels acords regulats
per l'article 50 de la mateixa llei. En el mateix sentit es pronuncia l’ara vigent Llei 12/2017, de 29 de
desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (aplicable a la data de sol·licitud de pròrroga), en el seu
article 154, que fins i tot assenyala que tenen dret a obtenir una segona i darrera pròrroga en certs
supòsits, que és complirien al cas que ens ocupa.
6. L’article 30.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions públiques, disposa que si el termini d’una tramitació es fixa en mesos o anys, es
computaran a partir del dia següent a aquell en que tengui lloc la notificació, i atès que aquesta es va
produir en data 19-08-2015, resulta que la durada de la llicència, un cop prorrogada, finalitzarà el 1908-2017.
7. Atès i vist que els preceptes sobre suspensió i caducitat de les llicències tenen com a finalitat
última evitar la discordança entre legalitat i realitat urbanístiques (STS 17-11-97, RJ 9430).
8. Vist que el Tribunal Suprem en sentència de 27 de maig de 1.983 (RJ Ar. 3444) estableix el criteri
de la flexibilitat i raonabilitat en el còmput del termini de les pròrrogues.
9. D'acord amb l'article 6.D) de l'Ordenança fiscal núm. 24, que regula la taxa per llicència
urbanística, la sol·licitud d'una primera pròrroga està exclosa del pagament d'aquesta taxa.
10. L'article 13 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 1955 (RSCL) assenyala que,
les llicències relatives a les condicions d'una obra, instal·lació o servei seran transmissibles, però
l'antic i nou constructor o empresari hauran de comunicar-ho per escrit a la corporació, i si no es fa
aquesta comunicació quedaran ambdós subjectes a les responsabilitats que es derivin per al titular.
11. Tot i utilitzar el terme constructor o empresari, és evident que aquest article es refereix a la
transmissió de la titularitat de la llicència, que ostenta el promotor de l'obra. Per contra, escollir el
contractista que executarà les obres és una decisió lliure del promotor, que només ha de comunicar
el canvi a l'Ajuntament per tal d'anotar-lo a l'expedient de l'assumpte, als efectes de possibles
responsabilitats derivades de les obres."
PROPÒS:
PRIMER: Concedir la PRÒRROGA DE LLICÈNCIA D'OBRES DE REFORMA D'HABITATGE
UNIFAMILIAR AïLLAT al camí Tres Alqueries, pol. 1, parc. 254 del cadastre derústic (visat del
projecte núm. 12/00315/17 de dia 23/03/17), per un període de SIS MESOS. En concret, el dia en
què finalitzarà la pròrroga concedida és el 27 de gener de 2019.
CONDICIONADA al compliment del projecte que va obtenir llicència i de totes les condicions
fetes constar en l’acord de la Junta de Govern de dia 19.10.2016.
Advertint que transcorregut dit període s'incoarà per part de l'Ajuntament el preceptiu
expedient de caducitat, segons l'art. 31 del PGOU.
Caducada la llicència, les obres no es podran iniciar ni prosseguir si no se'n demana i obté una de
nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor (art. 31.4 PGOU).
No procedint per tant, cap renovació de llicència.
La promotora és M.L.CH. (nif núm. X38*****D), l’arquitecte és SEGUÍ BOSCH, ANA, l’arquitecte
tècnic és SBERT TORRES, FRANCESC i el nou contractista és OBRES TOMEU MARQUÈS, SL
SEGON: Aprovar les corresponents liquidacions:
-Taxa per expedició de documents ……………..….. 27,89€
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del
Municipi.
6. RELACIÓ DE FACTURES 49/2018 (EXP. 13728/2018).-Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat del Servei Econòmic de dia 18-12-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: Aprovació relació de factures núm. 49/2018
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INFORME: Vista la relació de factures núm. 49/2018 per un import brut de 406.194,92 € (import líquid
de 416.515,86 € ).
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.
7. RELACIÓ FACTURES 50/2018 (EXP. 13907/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat del Servei Econòmic de dia 19-12-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: Aprovació relació de factures núm. 50/2018
INFORME: Vista la relació de factures núm. 50/2018 per un import brut de 328.999,25 € (import líquid
de 330.041,69 € ).
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’Execució del pressupost d’aquest Ajuntament de
l’exercici 2018.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei Econòmic.
8. PROPOSTA APROVAR RECONEIXEMENT DE DEUTE LLOGUER EINES, MAQUINÀRIA I
LOCAL MECÀNIC, PEL PERÍODE DE FACTURACIÓ DEL MES DE GENER AL MES DE
SETEMBRE DE L'EXERCICI 2017.(EXP. 12842/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat del Servei Econòmic de dia 17-12-2018, que literalment copiada, diu:
«Atès que hi ha pendent de pagament una sèrie de factures a nom de G.P.B., pels conceptes de
lloguer de nau taller mecànica, lloguer d’eines i lloguer de maquinària i que es corresponen al període
de facturació de juliol a desembre de 2017 que a continuació es relacionen:
Lloguer d'eines/maquinaria
Fra.181 juliol 2017
Fra.182 juliol 2017
Fra.184 agost 2017
Fra.185 agost 2017
Fra.187 setembre 2017
Fra.188 setembre 2017
Fra.190 octubre 2017
Fra.191 octubre 2017
Fra.193 novembre 2017
Fra. 194 novembre 2017

97,46€
283,15€
97,46€
283,15€
97,46€
283,15€
97,46€
283,15€
97,46€
283,15€
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Fra. 196 desembre 2017
Fra. 197 desembre 2017
TOTAL

97,46€
283,15€
2.283,66€

Lloguer de nau per a taller mecànic
Fra.183 juliol 2017
Fra.186 agost 2017
Fra.189 setembre 2017
Fra.192 octubre 2017
Fra.195 novembre 2017
Fra.198 desembre 2017
TOTAL

1.133,52€
1.133,52€
1.133,52€
1.133,52€
1.133,52€
1.133,52€
6.801,12€

Atès que les factures han estat degudament conformades pel tècnic i regidor de l'àrea competent.
Vist l'informe emès conjuntament per la Intervenció i Secretaria d'aquest Ajuntament en data
17.12.18.
Vist l'informe emès per la Interventora de data 17.12.18.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER: Aprovar el reconeixement de deute a favor del Sr. G.P.B., amb DNI 417***** per un
import total de 9.084,78€ (base + IVA) que correspon a les factures més amunt relacionades i en
concepte de lloguer de nau taller mecànic, lloguer d'eines taller mecànic i lloguer de maquinaria
pel període de facturació del mes de juliol al mes de desembre de l'exercici 2017.
SEGON: Donar compte del present acord a la propera sessió de Ple de l'Ajuntament.
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.
9. PROPOSTA APROVAR RECONEIXEMENT DE DEUTE LLOGUER EINES, MAQUINÀRIA I
LOCAL MECÀNIC, PEL PERÍODE DE FACTURACIÓ DEL MES DE GENER AL MES DE
SETEMBRE DE L'EXERCICI 2018.(EXP. 13605/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat del Servei Econòmic de dia 17-12-2018, que literalment copiada, diu:
«Atès que hi ha pendent de pagament una sèrie de factures a nom de G.P.B., pels
conceptes de lloguer de nau taller mecànica, lloguer d’eines i lloguer de maquinària i que es
corresponen al període de facturació del mes de gener al mes de setembre de l'exercici 2018 que a
continuació es relacionen:
Lloguer d'eines/maquinaria
Fra. 199 gener 2018
Fra. 200 gener 2018
Fra. 202 febrer 2018
Fra. 203 febrer 2018
Fra. 205 març 2018

97,46€
283,15€
97,46€
283,15€
97,46€
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Fra. 206 març 2018
Fra. 208 abril 2018
Fra. 209 abril 2018
Fra. 211 maig 2018
Fra. 212 maig 2018
Fra. 214 juny 2018
Fra 215 juny 2018
Fra. 217 juliol 2018
Fra. 218 juliol 2018
Fra. 220 agost 2018
Fra. 221 agost 2018
Fra. 223 setembre 2018
Fra. 224 setembre 2018
TOTAL

283,15€
97,46€
283,15€
97,46€
283,15€
97,46€
283,15€
97,46€
283,15€
97,46€
283,15€
97,46€
283,15€
3.425,49€

Lloguer de nau per a taller mecànic
Fra.201 gener 2018
Fra.204 febrer 2018
Fra.207 març 2018
Fra. 210 abril 2018
Fra. 213 maig 2018
Fra. 216 juny 2018
Fra. 219 juliol 2018
Fra. 222 agost 2018
Fra. 225 setembre 2018
TOTAL

1.133,52€
1.133,52€
1.133,52€
1.133,52€
1.133,52€
1.133,52€
1.133,52€
1.133,52€
1.133,52€
10.201,68€

Atès que les factures han estat degudament conformades pel tècnic i regidor de l'àrea competent.
Vist l'informe emès conjuntament per la Intervenció i Secretaria d'aquest Ajuntament en data
17.12.18.
Vist l'informe emès per la Interventora de data 17.12.18.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar el reconeixement de deute a favor del Sr. G.P.B., amb DNI 417***** per un import total de
13.627,17€ (base + IVA) que correspon a les factures més amunt relacionades i en concepte de
lloguer de nau taller mecànic, lloguer d'eines taller mecànic i lloguer de maquinaria pel període de
facturació del mes de gener al mes de setembre de l'exercici 2018.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei Econòmic.

28

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 19.12.2018

10. PROPOSTA APROVACIÓ ABONAMENT 4RT I 2N SEMESTRE 2018 AL CONSORCI
D’INFRAESTRUCTURES.(EXP. 13718/2018)-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del
Servei Econòmic de dia 12-12-2018, que literalment copiada, diu:
«Atès que l'Ajuntament de Ciutadella juntament amb el govern de les Illes Balears constituïren el
Consorci Pla Mirall de Ciutadella mitjançant els quals estatuts varen ser publicats en data 22.05.05.
Atès que el Consorci Pla Mirall Ciutadella va ser dissolt per fusió en el Consorci d’Infraestructures de
les Illes Balears mitjançant acord del Ple Municipal en sessió de 15.01.14, punt núm. 1 de l’ordre del
dia.
Atès que el Consorci per Infraestructures de les Illes Balears té com a ingressos per a finançar les
seves actuacions les aportacions efectuades per les administracions esmentades.
Atès que per part de l'Ajuntament de Ciutadella, i com a aportació, s'ha de transferir al Consorci
esmentat un total de 159.159,95 € pel concepte d'aportacions del 4rt trimestre i 2n semestre de 2018.
Atès que el Consorci per Infraestructures de les Illes Balears ha de fer el pagament de la càrrega
financera contractada per tal d'executar inversions.
Per tot l'exposat, qui subscriu,
PROPÒS:
Aprovar el pagament de 159.159,95 € al Consorci per Infraestructures de les Illes Balears com a
aportació del 4rt trimestre i 2n semestre de 2018 de l'Ajuntament a aquest organisme.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei Econòmic.
11. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM, PER MINUSVALIDESA. (EXP. 4990/2018).-Es
dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 03-10-2018,
que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/004990
E.A.E.
3827-JGZ
CITROEN C3
EXEMPCIÓ PER MINUSVALIDESA
07-05-18
23-05-19
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del
peticionari.
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Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3,
reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa
nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i
funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països,
identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb estatus diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb
discapacitat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalidesa les
que tenguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius
beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalidesa
que els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic
urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartlla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva
matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici
següent a
la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal es
sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de meritament
del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per
l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol·licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
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Atès que la petició s’ajusta als requisit per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe emès
pel Cap de Rendes de data 11.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenc ós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
3er.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat..
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
12. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM, PER TENIR MÉS DE 30 ANYS. (EXP.
5669/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia
03-10-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/005669
T.S.J.
C-6547-BMR
HONDA PX-50
BONIFICACIÓ DEL 100% PER TENIR MÉS DE
30 ANYS
23-05-18
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del
peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3,
reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa
nacional o a la seguretat ciutadana.
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b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i
funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països,
identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb estatus diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb
discapacitat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalidesa les
que tenguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius
beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalidesa
que els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic
urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest
article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del vehicle, la
seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici
següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici
fiscal es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de
meritament del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per
l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe
emès pel Cap de Rendes de data 14.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
32

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 19.12.2018

2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
13. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM, PER TENIR MÉS DE 30 ANYS (EXP. 5806/2018).Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 03-10-2018,
que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/005806
P.C.J.
IB-018269, IB-6767-AL i H-3419-BBC (3
Vehicles)
OSSA 125, VESPA IRIS i B.S.A.
BONIFICACIÓ DEL 100% PER TENIR MÉS DE
30 ANYS
25-05-18
2019

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

34

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 19.12.2018

14. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM, PER MINUSVALIDESA. (EXP. 6842/2018).-Es
dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 04-10-2018,
que literalment copiada, diu:
«Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2018/006842
C.E.F.
6890-CRF
RENAULT CLIO
EXEMPCIÓ PER MINUSVALIDESA
20-06-18
DEFINITIU
2019

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del
peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3,
reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en
aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa
nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i
funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països,
identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris
o membres amb estatus diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de
ferits o malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui
arribar en pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament
adaptats), per l’ús d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan
es mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb
discapacitat com els destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalidesa les
que tenguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius
beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de
justificar el destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que
transporten amb el vehicle per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalidesa
que els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic
urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
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2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1
d’aquest article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del
vehicle, la seva matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici
següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici
fiscal es sol·liciti abans de que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de
meritament del tribut si concurreixen els requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de
caràcter històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per
l’òrgan competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient,
s’estableix el següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol·licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament
de Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección
y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde
al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe
emès pel Cap de Rendes de data 17.09.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2019.
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
3er.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat..
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
15. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS IBI 2013, 2014 I 2015 (EXP.
5960/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia
15-11-2018, que literalment copiada, diu:
«Vistes les instàncies presentades a través de les que es sol·licita la devolució d’un import, quota o
part de la quota satisfeta pels conceptes, exercicis, objectes tributaris i motius que es fan constar a
l’escrit i fonamentant la petició en que el cobrament no era procedent. Entre aquestes peticions figura
la que es detalla a continuació:
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Data de presentació de la instància: 30 de maig de 2018
Registre d’entrada: 009171
Expedient: 005960/2018
Contribuent: F.C.M.
La petició s’ha formulat en relació al següent fet tributari que és objecte del present informe:
Concepte tributari: Impost de Béns Immobles de Naturalesa Urbana
Objecte tributari: DS Sant Ignaci 1 00 01
Exercici: 2014 i 2015
Número de liquidació: corresponents a l'exercici del padró
Vist el R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, el 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 i l' Ordenança Fiscal reguladora de l’exacció núm. 1.
Vist que l’ajuntament de Ciutadella és l’administració competent per resoldre l’escrit i l’Alcaldia o
òrgan en qui delegui qui ha de dictar la resolució, en virtut de les competències que la normativa
estatal li atribueix.
Ateses les raons i justificants aportats amb la instància i la normativa i criteris en vigor, cal accedir a la
sol·licitud del peticionari, per les circumstàncies / motius que es fan constar a continuació: havent
interposat recurs, la Gerència Territorial del Cadastre l'ha resolt estimant les seves pretensions i fixant
nou valor cadastral, amb efectes de 01/11/2012.
Conseqüentment amb el que s'ha exposat i vist l'informe emès pel Csap de Rendes de data
14.11.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui
subscriu
PROPOSA:
Primer.- Estimar l’escrit presentat per l’interessat/da.
Segon.- Retornar, prèvia identificació dels rebuts i número de compte on efectuar l’abonament (en el
cas de no haver-se indicat a la instància), l’import de 330,78 € i al contribuent que figura en la
proposta, pel concepte anteriorment referit i per correspondre a quantitats el dret a la devolució de les
quals no ha prescrit d’acord amb allò que preveu l’art. 66 i ss. de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.
Tercer.- Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
Quart.- Notificar de forma reglamentària l’acord que s’adopti, advertint que, cas de no estar d’acord, la
via procedent per impugnar l’acord és el recurs de reposició.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
16. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS GUAL (EXP. 12626/2017).Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 04-07-2018,
que literalment copiada, diu:
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«Vistes les instàncies presentades a través de les que es sol·licita la devolució d’un import, quota o
part de la quota satisfeta pels conceptes, exercicis, objectes tributaris i motius que es fan constar a
l’escrit i fonamentant la petició en que el cobrament no era procedent. Entre aquestes peticions
figura la que es detalla a continuació:
Data de presentació de la instància: 14 de desembre de 2017
Registre d’entrada: 021702
Expedient: 012626/2017
Contribuent: Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos
La petició s’ha formulat en relació al següent fet tributari que és objecte del present informe:
Concepte tributari: Taxa de Gual permanent
Objecte tributari: Nou de Juliol, 1 baixos
Exercici: 2017
Número de liquidació: 2376
Vist el R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, el 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 i l' Ordenança Fiscal reguladora de l’exacció núm. 31.
Vist que l’ajuntament de Ciutadella és l’administració competent per resoldre l’escrit i l’Alcaldia o
òrgan en qui delegui qui ha de dictar la resolució, en virtut de les competències que la normativa
estatal li atribueix.
Ateses les raons i justificants aportats amb la instància i la normativa i criteris en vigor, cal accedir a la
sol·licitud del peticionari, per les circumstàncies / motius que es fan constar a continuació: Exempció
concedida per acord de Junta de Govern a l'exercici 2012.
Conseqüentment amb el que s'ha exposat i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data
02.07.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui
subscriu
PROPOSA:
Primer.- Estimar l’escrit presentat per l’interessat/da.
Segon.- Retornar, prèvia identificació dels rebuts i número de compte on efectuar l’abonament (en el
cas de no haver-se indicat a la instància), l’import de 78,54 € i al contribuent que figura en la
proposta, pel concepte anteriorment referit i per correspondre a quantitats el dret a la devolució de
les quals no ha prescrit d’acord amb allò que preveu l’art. 66 i ss. de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.
Tercer.- Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
Quart.- Notificar de forma reglamentària l’acord que s’adopti, advertint que, cas de no estar d’acord,
la via procedent per impugnar l’acord és el recurs de reposició.
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 D'APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD AL CONSELL INSULAR DE MENORCA DE
SIGNATURA D'UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE TRANSPORTS I
MOBILITAT PER L'ADEQUACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT A LA VIA
PERIMETRAL. (EXP. 7907/2017).-Es dóna compte d'una proposta d'alcaldia de dia 17-12-2018,
que literalment copiada, diu:
«Atès el Conveni signat entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella el 18 de
novembre de 2014, amb una vigència de quatre anys, l'objecte del qual era dissenyar el marc de
cooperació i col·laboració entre el CIM i l'Ajuntament de Ciutadella per fer possible la construcció
de la futura estació d'autobusos de Ciutadella.
Atès que aquest Conveni va ser objecte de dues addendes, la segona de les quals modificava
l'apartat primer del conveni inicial, en el sentit que definia el seu nou objecte, que seguia essent
fer possible la construcció de la futura estació d'autobusos de Ciutadella, així com millorar les
actuals infraestructures del transport i dels espais destinats a aparcament de vehicles adjacents,
en tant no s'hagin iniciat els treballs de construcció de l'estació.
A aquests efectes, l'Ajuntament procedí a la contractació del servei de redacció de l'intercanviador
d'autobusos a la via perimetral, mitjançant acord de la Junta de Govern de dia 27.09.2017, al
tècnic J.R., per l'import total de 6.600 €.
Aquest projecte va ser lliurat a l'Ajuntament i actualment es troba en tràmit de ser informat per a la
seva aprovació i posterior execució. Aquest projecte preveu pressupost per contracte per import
de 181.981,43 € (IVA inclòs).
Atès que transcorregut el termini de vigència del Conveni inicialment aprovat, i essent que la seva
modificació no va implicar una ampliació del termini per a la justificació de la quantitat de 120.000
€ aportada pel Consell Insular de Menorca.
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella ja ha disposat la quantitat de 6.600 € en concepte de redacció
del projecte, i que es preveu que una vegada aprovat el mateix, s'executi la inversió,
És per la qual cosa que proposo que la Junta de Govern acordi:
Primer. Sol·licitar al Consell Insular de Menorca la signatura d'un nou Conveni de col·laboració
amb l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per fer possible l'adequació de les infraestructures de
transport a l'intercanviador d'autobusos a la via perimetral, mitjançant l'execució del projecte
d'adequació de l'intercanviador d'autobusos a la Via Perimetral, redactat pel tècnic J.R., que
preveu les actuacions a realitzar per fer possible aquesta infraestructura.
Segon. Remetre un exemplar del projecte d'adequació de l'intercanviador d'autobusos a la Via
Perimetral, al Consell Insular de Menorca per al seu coneixement i als efectes de justificar
l'aprovació d'un nou conveni per a la seva realització.
Tercer. Remetre justificació de la despesa corresponent a la redacció del projecte per als efectes
pertinents.
Quart. Comunicar aquest acord al Consell Insular de Menorca per al seu coneixement i als efectes
pertinents.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta d'alcaldia.
18. PROPOSTA D’ABONAMENT DE SERVEIS REALITZATS EN HORARI NOCTURN PER PTA A
LA CASA D’ACOLLIDA DURANT ELS MESOS DE GENER, FEBRER I MARÇ DE 2017 (EXP.
39

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 19.12.2018

1739/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de
dia 18-12-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 15/03/2018, que copiat
literalment diu:
"Ha arribat a l'àrea de recursos humans un informe-proposta de data 16/02/2018 (per 2017)
subscrit per la directora de Serveis socials i la regidora delegada de l'àrea a efectes d'abonar
complements salarials a P.T.A., porter que actualment presta serveis a la Casa d'Acollida, pel fet
d'haver treballat durant els mesos de gener, febrer i març de 2017 durant algunes nits.
En primer lloc, indicar que per mitjà de resolució 38/2014, es va resoldre contractar Pedro Tous
com a porter, amb efectes des del 01.03.2014 i amb motiu d'haver realitzat un concurs de mèrits
al respecte. Res més no diu la resolució i les bases de la convocatòria, ni consta a l'expedient
personal de P.T.A. cap decisió administrativa, adoptada per òrgan competent, que l'hagi assignat
a prestar serveis a la Casa d'Acollida i per tant, tampoc, les condicions de treball d'aquesta
assignació.
Pel que respecta a la petició es proposa que se li aboni a Pedro Tous els complements retributius
corresponents per haver treballat 15 nits durant el primer trimestre de 2017. No es tracta d'hores
extraordinàries, sinó d'abonar-li un complement pel fet de treballar de nit.
En aquest cas, el Conveni col·lectiu del personal laboral preveu a l'art. 29.6 el complement de
nocturnitat dient que «aquest complement retribueix les hores treballades entre les 22.00 i les 6
h., si no és que en la retribució bàsica ja s'hagi establert per tractar-se d'un lloc de treball nocturn
per la seva naturalesa.
Els membres de la CIVS seran els encarregats d'estudiar la quantitat econòmica que
correspondrà a aquest complement».
Al respecte del proclamat pel Conveni col·lectiu, cal esmentar que no s'ha trobat que per òrgan
competent s'hagi aprovat, per a casos com el present, la concreta quantia a abonar al treballador
quan realitza aquest tipus de funcions durant el vespre, si bé hi ha constància que en altres
ocasions s'ha abonat a P.T.A. la diferència entre hora ordinària habitual i hora nocturna
extraordinària, sense tenir en compte el recàrrec del 100% per no tractar-se d'hores extra.
Llavors, es ve aplicant al respecte un increment del 25% sobre el preu d'hora ordinària per cada
hora nocturna treballada.
Per tant, aquest tècnic superior de recursos humans recomana l’Ajuntament, tal com s’ha fet en
diverses ocasions, que és necessària la revisió del Pacte de funcionaris i del Conveni de personal
laboral, atès que la previsió inicial de la seva vigència ja s’ha superat de fa anys i resulta
necessària la seva adaptació a la normativa vigent en diferents aspectes del seu contingut, i
també, a fi que en aquest s'hi prevegin aquells extrems i condicions que cregui que són
necessaris preveure-hi tant en benefici dels empleats públics municipals com de la pròpia
corporació municipal.
Atès que actualment l’Ajuntament es troba en procés per a la realització de la Relació de Llocs de
Treball a què està obligada l’administració, i que en el marc d’aquesta RLT s’haurà de definir els
llocs de treball necessaris i una valoració dels llocs amb les retribucions complementàries que els
corresponen.
Per tot l'exposat, s’estima que procedeix, condicionat al pertinent informe previ per part de l'òrgan
interventor, que el regidor delegat en matèria de recursos humans adopti una proposta
administrativa amb el següent contingut perquè pugui ser sotmesa a aprovació per part de la
Junta de Govern municipal:
PRIMER.- Abonar a P.T.A., contractat com a porter en règim laboral, i per rescabalar-lo de
circumstàncies singulars diferents als llocs de treball genèrics de porter, els següents
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complements de productivitat per serveis realitzats durant els mesos de gener, febrer i març de
2017 i pels imports que seguidament s'indiquen:
•

324 € en concepte de complement de productivitat per treball nocturn (220 hores
nocturnes, cosa que suposa un increment del 25% sobre el preu de l'hora ordinària per
cada vespre treballat).

De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra
consideració millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no
obstant, amb el seu superior criteri, resoldrà, prèvia la incorporació a l'expedient dels informes
addicionals d'altres departaments municipals que, si així es considera, es puguin sol·licitar."
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 14/12/2018.
PROPOSA:
Abonar a P.T.A., contractat com a porter en règim laboral, i per rescabalar-lo de circumstàncies
singulars diferents als llocs de treball genèrics de porter, els següents complements de
productivitat per serveis realitzats durant els mesos de gener, febrer i març de 2017 i pels imports
que seguidament s'indiquen:

·

324 € en concepte de complement de productivitat per treball nocturn (220 hores
nocturnes, cosa que suposa un increment del 25% sobre el preu de l'hora ordinària per
cada vespre treballat).

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.
19. PROPOSTA D’ABONAMENT DE SERVEIS REALITZATS EN HORARI NOCTURN PER PTA A
LA CASA D’ACOLLIDA DURANT ELS MESOS D’ABRIL, MAIG I JUNY DE 2017 (EXP.
2602/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de
dia 18-12-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior, de Recursos Humans amb data 15/03/2018, que copiat
literalment diu:
"Ha arribat a l'àrea de recursos humans un informe-proposta de data 01/02/2018 subscrit per la
directora de Serveis socials i la regidora delegada de l'àrea a efectes d'abonar complements
salarials a P.T.A., porter que actualment presta serveis a la Casa d'Acollida, pel fet d'haver
treballat durant els mesos d’abril, maig i juny de 2017 durant algunes nits.
En primer lloc, indicar que per mitjà de resolució 38/2014, es va resoldre contractar Pedro Tous
com a porter, amb efectes des del 01.03.2014 i amb motiu d'haver realitzat un concurs de mèrits
al respecte. Res més no diu la resolució i les bases de la convocatòria, ni consta a l'expedient
personal de P.T.A. cap decisió administrativa, adoptada per òrgan competent, que l'hagi assignat
a prestar serveis a la Casa d'Acollida i per tant, tampoc, les condicions de treball d'aquesta
assignació.
Pel que respecta a la petició es proposa que se li aboni a P.T.A. els complements retributius
corresponents per haver treballat 22 nits durant el segon trimestre de 2017. No es tracta d'hores
extraordinàries, sinó d'abonar-li un complement pel fet de treballar de nit.
En aquest cas, el Conveni col·lectiu del personal laboral preveu a l'art. 29.6 el complement de
nocturnitat dient que «aquest complement retribueix les hores treballades entre les 22.00 i les 6
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h., si no és que en la retribució bàsica ja s'hagi establert per tractar-se d'un lloc de treball nocturn
per la seva naturalesa.
Els membres de la CIVS seran els encarregats d'estudiar la quantitat econòmica que
correspondrà a aquest complement».
Al respecte del proclamat pel Conveni col·lectiu, cal esmentar que no s'ha trobat que per òrgan
competent s'hagi aprovat, per a casos com el present, la concreta quantia a abonar al treballador
quan realitza aquest tipus de funcions durant el vespre, si bé hi ha constància que en altres
ocasions s'ha abonat a P.T.A. la diferència entre hora ordinària habitual i hora nocturna
extraordinària, sense tenir en compte el recàrrec del 100% per no tractar-se d'hores extra.
Llavors, es ve aplicant al respecte un increment del 25% sobre el preu d'hora ordinària per cada
hora nocturna treballada.
Per tant, aquest tècnic superior de recursos humans recomana l’Ajuntament, tal com s’ha fet en
diverses ocasions, que és necessària la revisió del Pacte de funcionaris i del Conveni de personal
laboral, atès que la previsió inicial de la seva vigència ja s’ha superat de fa anys i resulta
necessària la seva adaptació a la normativa vigent en diferents aspectes del seu contingut, i
també, a fi que en aquest s'hi prevegin aquells extrems i condicions que cregui que són
necessaris preveure-hi tant en benefici dels empleats públics municipals com de la pròpia
corporació municipal.
Atès que actualment l’Ajuntament es troba en procés per a la realització de la Relació de Llocs de
Treball a què està obligada l’administració, i que en el marc d’aquesta RLT s’haurà de definir els
llocs de treball necessaris i una valoració dels llocs amb les retribucions complementàries que els
corresponen.
Per tot l'exposat, s’estima que procedeix, condicionat al pertinent informe previ per part de l'òrgan
interventor, que el regidor delegat en matèria de recursos humans adopti una proposta
administrativa amb el següent contingut perquè pugui ser sotmesa a aprovació per part de la
Junta de Govern municipal:
PRIMER.- Abonar a P.T.A., contractat com a porter en règim laboral, i per rescabalar-lo de
circumstàncies singulars diferents als llocs de treball genèrics de porter, els següents
complements de productivitat per serveis realitzats durant els mesos d’abril, maig i juny de 2017 i
pels imports que seguidament s'indiquen:
•

475,20 € en concepte de complement de productivitat per treball nocturn (176 hores
nocturnes, cosa que suposa un increment del 25% sobre el preu de l'hora ordinària per
cada vespre treballat).

De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra
consideració millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no
obstant, amb el seu superior criteri, resoldrà, prèvia la incorporació a l'expedient dels informes
addicionals d'altres departaments municipals que, si així es considera, es puguin sol·licitar."
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 14/12/2018.
PROPOSA:
Abonar a P.T.A., contractat com a porter en règim laboral, i per rescabalar-lo de circumstàncies
singulars diferents als llocs de treball genèrics de porter, els següents complements de
productivitat per serveis realitzats durant els mesos d’abril, maig i juny de 2017 i pels imports que
seguidament s'indiquen:
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·

475,20 € en concepte de complement de productivitat per treball nocturn (176 hores
nocturnes, cosa que suposa un increment del 25% sobre el preu de l'hora ordinària per
cada vespre treballat).

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.
20. PROPOSTA D’ABONAMENT REFORÇOS DE LA POLICIA LOCAL DE MAÓ DURANT LES
FESTES DE SANT JOAN 2017 (EXP. 6223/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat del Servei de Recursos Humans de dia 17-12-2018, que literalment copiada, diu:
«En data 05/06/2018 i registre d’entrada núm. 009537 el/la Sr/Sra. AJUNTAMENT DE MAO, ha
presentat una instància mitjançant la qual sol·licita l'abonament dels serveis prestats de reforç
policial durant les festes de Sant Joan 2017
Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 19/06/2018, que copiat
literalment diu:
"Mitjançant ofici de l’Ajuntament de Maó registrat d’entrada en aquest Ajuntament el 05/06/2018
amb el núm. 9537 s’adjunta càrrec emès per l’Interventor acctal. de Maó de les despeses
derivades de la prestació de serveis per part de policies locals a Ciutadella durant les festes de
Sant Joan de 2017, per un import total de 5.188,80 € d’acord amb el Conveni signat entre els dos
Ajuntaments.
Atès l’informe de l’Oficial M030007 del gabinet administratiu i de suport de la policia local en què
es comunica que el còmput d’hores presentades és correcte.
Atès el Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Maó i l’Ajuntament de Ciutadella pel reforç
de les plantilles policials per circumstàncies especials o per causes extraordinàries.
Per tot l’exposat,
Qui subscriu informa que procedeix, previ informe favorable de l’òrgan interventor, que el regidor
delegat de recursos humans emeti una proposta, si així ho considera, per tal que la Junta de
Govern adopti un acord amb el següent contingut:
PRIMER.- Acordar abonar a l’Ajuntament de Maó l’import de les despeses suportades pels
reforços per serveis prestats a les festes de Sant Joan 2017 en el marc del Conveni de
Col·laboració entre l’Ajuntament de Maó i l’Ajuntament de Ciutadella i que -en global- ascendeix a
5.188,80 €.
De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra
consideració millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no
obstant, amb el seu superior criteri, resoldrà, prèvia la incorporació a l'expedient dels informes
addicionals d'altres departaments municipals que, si així es considera, es puguin sol·licitar."
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 14/12/2018.
PROPOSA:
Acordar abonar a l’Ajuntament de Maó l’import de les despeses suportades pels reforços per
serveis prestats a les festes de Sant Joan 2017 en el marc del Conveni de Col·laboració entre
l’Ajuntament de Maó i l’Ajuntament de Ciutadella i que -en global- ascendeix a 5.188,80 €.
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.
21. PROPOSTA D’ABONAMENT FEINES SUPERIOR CATEGORIA DE BFP (EXP. 8215/2018).-Es
dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 18-12-2018,
que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 02/08/2018, que copiat
literalment diu:
"Atès l’informe de l’enginyer tècnic d’obres públiques, cap de la brigada municipal, A.P.R. de dia
23/07/2018, en el que informa que T.F.P. va realitzar la substitució del cap de jardiners per
absències corresponents a l’any 2017 un total de 16 dies:
Atès l'article 9 del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca, que estableix:
“9.1 L’Ajuntament, pel temps mínim imprescindible i quan així ho exigeixin les necessitats del
servei excepcionals i peremptòries, podrà encomanar als seus treballadors dins del grup
professional en el que estan enquadrats, el desenvolupament de funcions corresponents a una
categoria professional superior de la mateixa especialitat a la que ostenten, per un període no
superior a sis mesos durant un any, o vuit mesos durant dos anys. Quan es prevegi per a un
període superior a tres mesos o més, caldrà un informe previ del Comitè o Delegat de Personal i
autorització del propi Ajuntament.
Si, superats aquests terminis, existís un lloc de treball vacant de la categoria i especialitat
indicades, s’haurà de cobrir a través dels procediments de provisió de vacants establert en el
present Conveni.
9.2 Quan desenvolupi treballs de categoria superior, el treballador tindrà dret a la diferència
retributiva entre la categoria assignada i la corresponent a la funció que efectivament realitzi.”
Atesa la previsió sobre complement de productivitat de l'article 5 del RD 861/1986, de 25 d'abril,
pel que s'estableix el règim de retribucions dels funcionaris de l'Administració local. Dit
complement no es regula expressament al Conveni Col·lectiu, tot i que consta una referència a
l’article 29.8. No obstant, existeix constància de l’aplicació d’aquest complement per tal d’efectuar
abonaments puntuals per feines de superior categoria.
Per tant, aquest tècnic superior de recursos humans recomana l’Ajuntament, tal com s’ha fet en
diverses ocasions, que és necessària la revisió del Pacte de funcionaris i del Conveni de personal
laboral, atès que la previsió inicial de la seva vigència ja s’ha superat de fa anys i resulta
necessària la seva adaptació a la normativa vigent en diferents aspectes del seu contingut, i
també, a fi que en aquest s'hi prevegin aquells extrems i condicions que cregui que són
necessaris preveure-hi tant en benefici dels empleats públics municipals com de la pròpia
corporació municipal.
En concret, en relació a l’objecte d’aquest informe, s’ha indicat repetidament la conveniència des
d’un punt de vista tècnic i de gestió de procurar una unificació, en la mesura del possible, dels
règims econòmics del personal funcionari i laboral, en especial pel que fa a conceptes retributius.
Atesa la competència de l'Alcaldia establerta en l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, en relació a les retribucions complementàries no fixes i
periòdiques.
I vist que l'Alcaldia, per mitjà de resolució número 137 de 10.07.2015 delegà en la Junta de
Govern diverses competències resolutives en matèria de personal, entre les que hi ha la
distribució de les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.

44

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 19.12.2018

Per tot l'exposat, s’estima que procedeix, condicionat al pertinent informe previ per part de l'òrgan
interventor, que el regidor delegat en matèria de recursos humans adopti una proposta
administrativa, si així ho considera, perquè la Junta de Govern municipal adopti un acord sobre el
següent contingut:
PRIMER: Abonar a T.F.P. un complement de productivitat de 228,22 € per la diferència retributiva
entre el lloc de jardiner, amb categoria d’oficial CMO, i el lloc de Cap de Jardiner pels 16 dies de
substitució per absències corresponents a 2017 indicades.
SEGON: Comunicar aquest acord a la part interessada així i com a la representació del personal
laboral.
De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra
consideració millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no
obstant, amb el seu superior criteri, resoldrà, prèvia la incorporació a l'expedient dels informes
addicionals d'altres departaments municipals que, si així es considera, es puguin sol·licitar."
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 14/12/2018.
PROPOSA:
Abonar a T.F.P. un complement de productivitat de 228,22 € per la diferència retributiva entre el
lloc de jardiner, amb categoria d’oficial CMO, i el lloc de Cap de Jardiner pels 16 dies de
substitució per absències corresponents a 2017 indicades.
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.
22. PROPOSTA D’ABONAMENT CURSOS DE FORMACIÓ (EXP. 8654/2018).-Es dóna compte
d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 18-12-2018, que
literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 10/12/2018, que copiat
literalment diu:
"Ateses les sol·licituds d'abonament d'ajuts a l'estudi i a la formació presentades pels empleats
públics d'aquest Ajuntament.
Vist el que disposa el vigent RDL 5/2015 per mitjà del qual s'aprovà el text refós de l'estatut bàsic
de l'empleat públic, que proclama com un deure dels empleats públics -entre d'altres- el mantenir
actualitzada la seva formació i qualificació i, alhora, el mateix TREBEP indica que és un dret
individual dels empleats públics -entre d'altres- la formació contínua i l'actualització permanent
dels seus coneixements i capacitats professionals.
Atès que l'article 67.9 del vigent Pacte de Funcionaris estableix que l'Ajuntament assumirà les
despeses de matriculació i material didàctic necessari per a la realització de la formació, així com
les despeses de desplaçament i altres, en cas d'haver de sortir de la localitat de treball. Es
concediran els permisos retribuïts necessaris per accedir a aquesta formació.
Atesa l'acta de la reunió de la Comissió Paritària del Personal Funcionari, amb data 29/01/2003,
on va acordar: "En relació a l'abonament dels Ajuts a l'estudi de l'article 51.1, es fixen per la
comissió paritària que s'entenen per estudis superiors els realitzats per obtenir les titulacions
universitàries de diplomatura, llicenciatura o doctorat. La resta de cursos s'abonaran per via de
l'article 67.9, fins al límit aprovat a l'article 51.1, previ informe del coordinador o responsable de
l'àrea del funcionari que indiqui que l'esmentat curs millora la seva capacitació professional al lloc
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de treball i facilita la seva promoció professional. La comissió paritària podrà interpretar els casos
on sorgeixin dubtes al respecte". En la reunió de la Comissió Paritària de 18/12/2012 es van
actualitzar els criteris sobre els estudis superiors, de manera que s'acordà «que es consideraran
estudis superiors els necessaris per obtenir les titulacions universitàries de Grau o equivalent,
Màster Universitari i Doctorat.»
Atesa l'acta de la reunió de la Comissió Paritària del Personal Funcionari, amb data 28/03/2007,
on va acordar que com a pagament de les despeses de desplaçament reconegudes a l'article
67.9 del Pacte del Personal Funcionari per realitzar cursos de formació a Menorca per lliure
voluntat dels empleats s'abonarà el preu d'autobús de línia regular d'anada i tornada fins a la
localitat de realització del curs segons la tarifa vigent en cada moment.
Atès que de l'article 3.3 del vigent Pacte de Funcionaris es desprèn que els aspectes econòmics
no salarials prevists es revisaran anualment segons l'IPC.
Pel que fa al personal laboral, el vigent Conveni Col lectiu publicat al BOIB núm. 92, de dia
1/08/2002 regula a l'article 50.1 els ajuts per beques per al personal laboral, però no l’abonament
de cursos de formació realitzats pels empleats contractats relacionats amb el seu lloc de treball.
No obstant, l’Ajuntament ha abonat aquestes despeses argumentant la voluntat d'assimilar, en
relació a assumir les despeses de matriculació i material didàctic necessari per a la realització de
la formació, la situació del personal laboral a la dels funcionaris. Així per exemple, en la reunió de
la Comissió Paritària del Personal Laboral de 25/11/2010 s’acorda «continuar abonant les
despeses de cursos de formació relacionats amb el lloc de treball en els mateixos termes que
amb el personal funcionari.»
Per tant, aquest tècnic superior de recursos humans recomana l’Ajuntament, tal com s’ha fet en
diverses ocasions, que és necessària la revisió del Pacte de funcionaris i del Conveni de personal
laboral, atès que la previsió inicial de la seva vigència ja s’ha superat de fa anys i resulta
necessària la seva adaptació a la normativa vigent en diferents aspectes del seu contingut, i
també, a fi que en aquest s'hi prevegin aquells extrems i condicions que cregui que són
necessaris preveure-hi tant en benefici dels empleats públics municipals com de la pròpia
corporació municipal.
Atesa la relació d’empleats públics que consta en l’expedient i les quanties per despeses de
cursos de formació relacionats amb el lloc de treball que s’indiquen en cada cas, que en total
suposen 2.845,30 €.
Per tot l'exposat, procedeix que el regidor delegat en matèria de recursos humans, previ informe
per part de l'òrgan interventor, emeti una proposta administrativa, si així ho considera, perquè
pugui ser sotmesa a aprovació per part de la Junta de Govern municipal, sobre el següent
contingut:
PRIMER.- Abonar a les nòmines dels empleats públics relacionats en quadre adjunt, les quantitats
que s'indiquen, en concepte de subvenció per a la formació, per un import total de 2.845,30 €.
De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra
consideració millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no
obstant, amb el seu superior criteri, resoldrà, prèvia la incorporació a l'expedient dels informes
addicionals d'altres departaments municipals que, si així es considera, es puguin sol·licitar."
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 13/12/2018.
PROPOSA:

46

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 19.12.2018

Abonar a les nòmines dels empleats públics relacionats a continuació, les quantitats que
s'indiquen, en concepte de subvenció per a la formació, per un import total de 2.845,30 €:
NOM
F.C.M.
F.C.M.
F.C.M.
J.C.M.F.
J.P.G.
M.A.M.B.
J.G.P.
F.S.G.
J.A.S.P.
A.P.C.
M.B.M.
J.M.A.G.

CURS
Expert en conservació preventiva de Museus, Exposicions i Monuments
Angles Nivell A1.2
Wellington for Police d’anglès
Suport Vital i Primers Auxilis
Adm Local. Gestió municipal i adm electrònica
Técnico Violencia de Género
Técnico en violencia de género
Suport Vital i Primers Auxilis
Anglès Nivell A1.2
Anglès Elemental A1
Curs Bàsic Prevenció Riscos Laborals (Desplaçaments preu Bus)
Curs Bàsic Prevenció Riscos Laborals
(Desplaçaments preu Bus)

IMPORT
855,00 €
256,00 €
49,00 €
92,00 €
767,50 €
92,00 €
92,00 €
105,00 €
230,40 €
184,00 €
61,20 €
61,20 €

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.
23. PROPOSTA D’ABONAMENT COMPLEMENT PRODUCTIVITAT PER SERVEIS EN CAPS DE
SETMANA I FESTIUS DEL PERSONAL LABORAL REALITZATS ELS MESOS DE SETEMBRE I
OCTUBRE 2018 (EXP. 11847/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei
de Recursos Humans de dia 18-12-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 13/11/2018, que copiat
literalment diu:
"Ha arribat a l'àrea de recursos humans informes de data 17/10/2018 i de 08/11/2018 del cap de
la Policia Local, subscrit pel regidor delegat, que inclou un quadrant-resum, dels serveis especials
que s'han de retribuir complementàriament a efectes que es tramiti l'abonament de complements
salarials de personal laboral i funcionari adscrit a la prefectura de la Policia local.
En l'informe, s’hi inclou una relació de personal laboral (operadors CEGEM) que ha treballat en
dissabtes, diumenges i festius durant els mesos de setembre i octubre de 2018 a efectes de
percebre un complement salarial al respecte.
Així mateix, s’informa també del treball en caps de setmanes i festius per part del següent
personal:
- La Inspectora de Consum en informe de data 06/10/2018, subscrit també per la regidora
delegada, informa del treball en dissabtes per part del treballador J.P.A. durant el mes d’octubre
de 2018.
No es preveu al Conveni Col·lectiu del personal laboral municipal aquest complement per la
realització de feines en caps de setmana, festius i laborals. Tampoc es regula expressament el
concepte de complement de productivitat. En canvi, els complements salarials que hi són
previstos són: antiguitat; CIF (que vindria a ser molt semblant al C. Específic dels funcionaris); per
residència; per treballs tòxics, perillosos o excepcionalment penosos; per torns; per nocturnitat;
gratificacions extraordinàries i per serveis extraordinaris.
Tot i aquesta manca de regulació al Conveni, existeixen supòsits en què aquest Ajuntament ha
assignat aquests tipus de complement de productivitat a personal contractat en règim laboral,
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atribuint-li al complement retributiu un règim anàleg o similar al complement de productivitat
aplicable als funcionaris: assignació per part de l'Alcalde o òrgan delegat, caràcter no fix, etc.
Igualment, consta l'acord de la Comissió per a l'estudi de les condicions de personal laboral i
millora del servei de dia 21/01/2011, on es va acceptar la proposta d'abonament de 17'50€ per dia
treballat en caps de setmana i festius del personal laboral, que s’ha vingut aplicant sigui per
resolucions del regidor de personal o per acord de la Junta de Govern, segons el règim de
delegacions corresponent en cada moment, en concepte de complement de productivitat per la
realització de treballs en caps de setmana i festius, i que s’han pagat en funció del nombre de
serveis per dia prestats.
S'ha de dir que -en principi i sens perjudici de prova en contra- pot semblar que hi ha una
duplicitat de complements retributius: els contractes de treball dels CEGEM duen implícit el treball
a torns i en cap de setmana, es rescabala -entre d'altres coses- pel treball a torns (cosa que
inclou caps de setmana i festius) amb un complement de productivitat fixe des de l'inici dels
contractes, i, a més, s'aplica un complement de productivitat addicional per cada servei en cap de
setmana i/o festiu.
Per tant, aquest tècnic superior de recursos humans recomana l’Ajuntament, tal com s’ha fet en
diverses ocasions, que és necessària la revisió del Pacte de funcionaris i del Conveni de personal
laboral, atès que la previsió inicial de la seva vigència ja s’ha superat de fa anys i resulta
necessària la seva adaptació a la normativa vigent en diferents aspectes del seu contingut, i
també, a fi que en aquest s'hi prevegin aquells extrems i condicions que cregui que són
necessaris preveure-hi tant en benefici dels empleats públics municipals com de la pròpia
corporació municipal.
En concret, en relació a l’objecte d’aquest informe, s’ha indicat repetidament la conveniència des
d’un punt de vista tècnic i de gestió de procurar una unificació, en la mesura del possible, dels
règims econòmics del personal funcionari i laboral, en especial pel que fa a conceptes retributius.
Així mateix, i atès que l’Ajuntament es troba en procés per a la realització de la Relació de Llocs
de Treball a què està obligada l’administració, i que en el marc d’aquesta RLT s’haurà de definir
una valoració dels llocs per definir les retribucions complementàries que els corresponen.
Per tot l'exposat, procedeix que el regidor delegat de recursos humans, i previ informe de l'òrgan
interventor, emeti una proposta administrativa, si així ho considera, i tenint en compte els
advertiments indicats, per tal que la Junta de Govern municipal adopti un acord sobre el següent
contingut:
PRIMER.- Abonar als treballadors municipals, contractats en règim laboral, que es relacionen en
document adjunt, un complement de productivitat per haver realitzat treballs en caps de setmana i
festius durant el mes de setembre, d'acord amb els imports que al document s'esmenten sens
perjudici que s'hagin de prendre les mesures adients d’actualització normativa i de valoració dels
llocs de treball dels empleats municipals, i que ascendeixen en total per a cada col·lectiu de
personal:
- Operadors Cegem: 763,14 €
SEGON.- Abonar als treballadors municipals, contractats en règim laboral, que es relacionen en
document adjunt, un complement de productivitat per haver realitzat treballs en caps de setmana i
festius durant el mes d’octubre, d'acord amb els imports que al document s'esmenten sens
perjudici que s'hagin de prendre les mesures adients d’actualització normativa i de valoració dels
llocs de treball dels empleats municipals, i que ascendeixen en total per a cada col·lectiu de
personal:
- Operadors Cegem: 708,63 €
- Mercat: 54,51 €
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De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra
consideració millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no
obstant, amb el seu superior criteri, resoldrà, prèvia la incorporació a l'expedient dels informes
addicionals d'altres departaments municipals que, si així es considera, es puguin sol·licitar."
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 14/12/2018.
PROPOSA:
PRIMER.- Abonar als treballadors municipals, contractats en règim laboral, que es relacionen a
continuació, un complement de productivitat per haver realitzat treballs en caps de setmana i
festius durant el mes de setembre, d'acord amb els imports que al document s'esmenten sens
perjudici que s'hagin de prendre les mesures adients d’actualització normativa i de valoració dels
llocs de treball dels empleats municipals, i que ascendeixen en total per a cada col·lectiu de
personal:
CEGEM

NÚM. SERVEIS

IMPORT €

A.M.S.

4

72,68

F.G.J.

4

72,68

M.C.I.

3

54,51

M.C.M.T.

5

90,85

P.H.J.

5

90,85

P.P.G.

7

127,19

R.O.E.

7

127,19

S.G.N.

7

127,19

TOTAL

763,14

SEGON.- Abonar als treballadors municipals, contractats en règim laboral, que es relacionen a
continuació, un complement de productivitat per haver realitzat treballs en caps de setmana i
festius durant el mes d’octubre, d'acord amb els imports que al document s'esmenten sens
perjudici que s'hagin de prendre les mesures adients d’actualització normativa i de valoració dels
llocs de treball dels empleats municipals, i que ascendeixen en total per a cada col·lectiu de
personal:
CEGEM

NÚM. SERVEIS

IMPORT €

A.M.S.

4

72,68

M.M.A.

3

54,51

F.G.J.

2

36,34

M.C.I.

1

18,17

M.C.M.T.

4

72,68

P.H.J.

7

127,19

P.P.G.

6

109,02

R.O.E.

6

109,02

S.G.N.

6

109,02
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TOTAL

708,63

MERCAT
P.A.J.

3

TOTAL

54,51
54,51

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.
24. PROPOSTA D’ABONAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS DURANT
LES FESTES DE SANT JOAN 2018 PER JMM (EXP. 12996/2018).-Es dóna compte d'una proposta
del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 18-12-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 04/12/2018, que copiat
literalment diu:
"Ha arribat a l'àrea de recursos humans sol·licitud del treballador J.M.M. de data 29/06/2018 per
treballs realitzats entre els dies 22 i 24 de juny amb motiu de les festes de Sant Joan 2018
subscrita per la regidora delegada, d’abonament de 2 hores extres normals i 12,5 hores extres
festives i 2,5 hores extres festives nocturnes.
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, 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.
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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.”
No obstant aquesta darrera previsió, no consta l’existència de cap acord sobre aquesta
gratificació especial per serveis extraordinaris realitzats durant les festes de Sant Joan i/o Nadal
aplicable al cas que ens ocupa.
Atesa la relació adjunta sobre les hores realitzades i l’import a abonar.
Per tot l'exposat, procedeix que el regidor delegat de recursos humans, previ informe de l’òrgan
interventor, adopti una proposta administrativa, si així ho considera, per tal que la Junta de Govern
municipal adopti un acord sobre el següent:
PRIMER: Abonar a J.M.M. les hores extraordinàries sol·licitades de conformitat amb el previst a
l'ET i el Conveni de personal laboral, la totalitat de les quals ascendeix a 801,22 €.
De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra
consideració millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no
obstant, amb el seu superior criteri, resoldrà, prèvia la incorporació a l'expedient dels informes
addicionals d'altres departaments municipals que, si així es considera, es puguin sol·licitar."
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 14/12/2018.
PROPOSA:
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Abonar a J.M.M. les hores extraordinàries sol·licitades de conformitat amb el previst a l'ET i el
Conveni de personal laboral, la totalitat de les quals ascendeix a 801,22 €.
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 GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS
REALITZATS PEL PERSONAL FUNCIONARI (EXP. 13104/2018).-Es dóna compte d'una proposta
del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 18-12-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 12/12/2018, que copiat
literalment diu:
"Ha arribat a l'àrea de recursos humans informe subscrits pel cap de la Policia local i pel regidor
delegat de l'àrea a efectes que es tramiti l'abonament de complements salarials de personal
laboral i funcionari adscrit a la prefectura de la Policia local. Amb l’informe, de data 07/12/2018, hi
ha un quadrant-resum dels serveis extraordinaris i dels serveis especials que s'han de retribuir
complementàriament als membres del cos de la Policia local com a personal funcionari de
l’Ajuntament de Ciutadella.
Així mateix, hi ha peticions d’abonament de gratificacions per serveis extraordinaris prestats de
personal divers d’oficines municipals, en concret:
- Sol·licitud de 12/11/2018 d’abonament de serveis extraordinaris realitzats els mesos de
setembre, octubre i novembre del funcionari J.M.S., subscrites per l’empleat i el regidor delegat.
- Sol·licitud de 04/12/2018 d’abonament de serveis extraordinaris realitzats el mes de novembre
del funcionari Lluís Bosch Pons subscrites pel propi empleat i el regidor delegat.
- Sol·licituds de 17/11/2018 i 26/11/2018 d’abonament de serveis extraordinaris realitzats el mes
de novembre de la funcionària M.B.C. subscrites per la pròpia empleada i la regidora delegada.
- Sol·licitud de 03/12/2018 d’abonament de serveis extraordinaris realitzats el mes de novembre
del funcionari J.A.F.S., subscrites pel propi empleat i el regidor delegat.
- Sol·licitud de 27/11/2018 d’abonament de serveis extraordinaris realitzats els mesos de maig,
juny, juliol, setembre, octubre i novembre de 2018 del funcionari J.M.M., subscrites pel propi
empleat i el regidor delegat.
- Sol·licitud de 28/11/2018 d’abonament de serveis extraordinaris realitzats el mes de novembre
de la funcionària L.P.M. subscrites per la pròpia empleada i l’alcaldessa.
Al respecte, indicar que pel que fa a les retribucions dels funcionaris, l'art. 23è de l'encara vigent
Llei 30/1984 de mesures per a la reforma de la funció pública preveu com a retribucions
complementàries dels funcionaris -entre d'altres-: les gratificacions per serveis extraordinaris
(realitzats fora de la jornada normal, que en cap cas poden ser fixes en la seva quantia ni
periòdiques en la seva meritació).
L'art. 93 LRBRL ens adverteix que les retribucions complementaries dels funcionaris de
l'administració local (com és el nostre municipi) s'han d'atendre a la mateixa estructura i criteris de
valoració objectiva que els de la resta de funcionaris públics. La seva quantia global ha de ser
fixada pel Ple de la corporació dins dels límits màxims i mínims que es senyalin per l'Estat.
El mateix RD 861/1986 RRFAL, en el seu art. 6 è, i pel que respecta a les gratificacions per serveis
extraordinaris, repeteix que correspon al Ple de la corporació fixar en el pressupost la quantia
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global designada a l'assignació de gratificacions dins dels límits màxims assenyalats a l'art. 7.2.c
del mateix RFFAL i és l'Alcalde qui les assigna de manera individual, amb subjecció als criteris
que, en el seu cas, hagués establert el Ple de la corporació municipal. I es recorda que les
gratificacions, en cap cas poden ser fixes en la seva quantia ni periòdiques a la seva meritació, i
han de correspondre a serveis extraordinaris realitzats fora de la jornada normal de treball.
Mitjançant el vigent Pacte aplicable al personal funcionari municipal, es pactà i aprovà
plenàriament un règim de gratificacions extraordinàries lligat a un valor/hora extra. En concret,
l'art. 47 del Pacte esmentat diu el següent:
47.1 Es consideren serveis extraordinaris en dies festius els realitzats fora de la jornada normal de
treball, el dissabte, els realitzats en diumenge, en dia de festa marcat en el calendari laboral o en
els dies de llicència indicats en aquest pacte.
47.2 Es tendirà a la supressió de les hores i dels serveis de caràcter extraordinari estructural fora
de la jornada normal de treball.
47.3 En qualsevol cas, i amb l’autorització prèvia de l’Alcaldia o del/de la regidor/a-delegat/a,
durant l’any només es permetrà un màxim de 70 hores per persona fora de la jornada normal de
treball.
47.4 Quan, per necessitats urgents o imprevisibles es realitzin hores extraordinàries fora de
l’horari normal de treball, el càlcul serà del següent:
Hora ordinària = Retribucions anuals : núm. hores jornada anual
Hora extraordinària = valor hora ordinària x 100 %
Hora extraordinària nocturna = valor hora ordinària x 125 %
Hora extraordinària festiva = valor hora ordinària x 150 %
Hora extra. festiva i nocturna = valor hora ordinària x 175 %
Nota: (*) A l’efecte del còmput anterior, es considera retribució anual el conjunt de conceptes
retributius, exceptuant-ne el complement de productivitat i la indemnització per residència.
47.5 S’exclouen expressament del càlcul anterior els serveis extraordinaris realitzats durant les
festes de Sant Joan i Nadal, que seran objecte d’una gratificació especial, prèviament acordada
entre les parts, que es desenvoluparà de manera reglamentària per al seu compliment, i qualsevol
altre servei extraordinari que sigui retribuït amb una gratificació especial.
47.6 Les compensacions per treballs extraordinaris es podran efectuar en temps de la jornada
laboral, a elecció del funcionari, en les mateixes proporcions que l’indicat al punt 47.4. S'entén
que aquest punt s’acorda amb l’establert a l’art. 23.3.d) de la Llei 30/1984 i l’art. 6.3 del Reial
decret 861/1986, atès que no es refereix a gratificacions sinó a compensacions pels serveis
extraordinaris realitzats en temps de jornada laboral, en lloc de retribuir-los econòmicament.»
En resum, el Pacte de funcionaris preveu un règim de gratificacions per serveis extraordinaris,
establint diferents supòsits (nocturnitat, festius...). Aquests extrems han estat aprovats pel Ple de
l'Ajuntament.
Vista la documentació incorporada a l’expedient de referència 011844/2018.
També s'ha d’advertir que els següents funcionaris s’han excedit en el límit màxim de 70 hores
anuals realitzades per serveis extraordinaris establerts a l’art. 47 del Pacte de funcionaris:
- D.F.C., s’ha excedit 18 hores (total 88 h).
- L.B.P., s’ha excedit 68,26 hores (total 138,26 h).
- F.S.G., s’ha excedit 1,5 hores (total 71,5 h).
Indicar que el fet que aquests funcionaris hagin sobrepassat el límit màxim d’hores permeses per
a la realització de serveis extraordinaris per pacte no és obstacle perquè l’Ajuntament l’hagi de
rescabalar per açò, atès que el contrari seria un enriquiment injust per part de la corporació si
aquesta li ha ordenat la prestació dels serveis extraordinaris realitzats. Ara bé, açò és sens
perjudici de la responsabilitat en què pugui incórrer -si procedeix- qui efectua una comanda de
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realització d’hores extraordinàries que excedeixin el límit màxim anual establert per Pacte de
funcionaris, aprovat pel Ple de l’Ajuntament.
Per tot l’exposat, s’estima que procedeix, condicionat al pertinent informe previ per part de l’òrgan
interventor, que el regidor delegat en matèria de recursos humans emeti una proposta
administrativa, si així ho considera, perquè la Junta de Govern municipal adopti un acord sobre el
següent:
PRIMER.- Abonar als funcionaris municipals que es relacionen en document adjunt els imports
que en cada cas s’indiquen en concepte de gratificacions per serveis extraordinaris prestats, la
totalitat dels quals ascendeix als següents imports segons els diferents col·lectius de personal:
- Policia Local: 2.709,67 €
- Oficines Generals: 963,46 €
- Sanitat: 281,01 €
- Serveis Generals: 1691,52 €
De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra
consideració millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no
obstant, amb el seu superior criteri, resoldrà, prèvia la incorporació a l'expedient dels informes
addicionals d'altres departaments municipals que, si així es considera, es puguin sol·licitar."
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 14/12/2018.
PROPOSA:
Abonar als funcionaris municipals que es relacionen a continuació, els imports que en cada cas
s’indiquen en concepte de gratificacions per serveis extraordinaris prestats:
POLICIA LOCAL

S.G.F.

342,94
24,34

B.A.J.J.

245,57

T.C.F.

C.M.J.I.

444,64

TOTAL

C.M.F.

24,34

OFICINES GENERALS

F.C.D.

24,34

B.P.L.

327,58

G.P.J.

283,20

F.S.J.A.

173,53

M.M.M.

283,20

M.M.J.

405,17

M.V.J.B.

46,46

P.M.C.

57,18

M.J.D.

342,94

TOTAL

963,46

M.G.M.

61,39

SANITAT

M.F.J.C.

19,91

B.C.M.

P.M.M.

283,20

SERVEIS GENERALS

P.V.G.

283,20

M.S.J.

2709,67

281,01
1691,52

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.
26. PROPOSTA D’ABONAMENT HORES COMPLEMENTÀRIES REALITZADES EL MES DE
NOVEMBRE (EXP. 13105/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de
Recursos Humans de dia 18-12-2018, que literalment copiada, diu:
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«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 11/12/2018, que copiat
literalment diu:
"Han arribat a l'àrea de recursos humans peticions d'abonament d'hores complementàries
realitzades per treballadores contractades a temps parcial, degudament subscrites pels tècnics
responsables i regidors de les àrees corresponents.
En concret, es demana:
- Abonament de 42 hores complementàries realitzades durant el mes de novembre de 2018 per
part de la treballadora A.M.M..
- Abonament de 24 hores complementàries realitzades durant el mes de novembre de 2018 per
part de la treballadora T.M.N..
- Abonament de 6 hores complementàries realitzades durant el mes de novembre de 2018 per
part de la treballadora L.S.J..
Atès l'art. 12 del vigent RDL 2/2015, per mitjà del qual s'aprovà el text refós de la Llei de l'Estatut
dels Treballadors pel que fa als contractes a temps parcial i els límits relatius a les hores
complementàries.
Envers aquestes limitacions, es pot dir que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de 19 de
maig, acordà modificar el Conveni Col·lectiu de personal laboral (afegint un article 20 bis) en
relació a la realització d'hores complementàries. Aquest nou precepte -entre d'altres coses- mana
que sols es podran realitzar hores complementàries si existeix un pacte escrit amb el treballador i
en cap cas el pacte d'hores extraordinàries podrà ser superior al 60% de les hores ordinàries de
treball objecte de contracte.
Ateses les condicions de jornada pactades amb T.M.N. i A.M.M., i atès que el còmput total d'hores
mensuals complementàries presentades no sobrepassa el límit màxim permès d'acord amb la
normativa abans esmentada.
Per la seva banda, en relació a la treballadora L.S.J., que realitza 25 hores setmanals, resulta
aplicable la prohibició de realització d’hores extraordinàries de l’article 12.4c) de l’Estatut dels
Treballadors, que estableix que «els treballadors a temps parcial no podran realitzar hores extres,
tret dels supòsit als que es refereix l’article 35.3. La realització d’hores complementàries es regirà
per l’establert a l’apartat 5.»
Vist l’article 35.3 de l’ET, es constata que les hores treballades no es corresponen a hores per
«prevenir o reparar sinistres i altres danys extraordinaris i urgents». Per tant, no és aplicable
l’excepció a la prohibició general de realització d’hores extres per part de personal contractat a
temps parcial establerta a l’article 12.4c) anterior.
Atesa la regulació de l’article 12.5 ET sobre les hores complementàries, es determina a la lletra g)
que «l’empresari podrà, en qualsevol moment, oferir al treballador la realització d’hores
complementàries d’acceptació voluntària, que no podran superar el quinze per cent, ampliables al
trenta per cent per conveni col·lectiu, de les hores ordinàries objecte del contracte. La negativa del
treballador a la realització d’aquestes hores no constituirà conducta laboral sancionable».
Una volta acceptades i realitzades aquestes hores per la treballadora, es considera que correspon
cobrar i cotitzar per les hores que li han estat encomanades i que ha realitzat en excés, atès que
en cas contrari es produiria un enriquiment injust per part de la corporació municipal, i que també
podria donar lloc a responsabilitat patrimonial de l’Administració.
Atès que segons l’article 12.4 i) de l’Estatut dels Treballadors les hores complementàries
efectivament realitzades es retribuiran com a ordinàries.
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Per tot l’exposat, procedeix que el regidor delegat de recursos humans, previ el corresponent
informe per part de l’òrgan interventor, emeti una proposta, si així ho considera, per tal que la
Junta de Govern adopti un acord sobre el següent:
PRIMER: Abonar a les treballadores relacionades en document adjunt les quantitats que en cada
cas s’especifiquen en concepte d'hores complementàries realitzades durant el mes de novembre
de 2018, de conformitat amb el que disposa el TRLET i l'art. 20 bis del vigent Conveni col·lectiu de
personal laboral, per un import total de 887,52 €.
De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra
consideració millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no
obstant, amb el seu superior criteri, resoldrà, prèvia la incorporació a l'expedient dels informes
addicionals d'altres departaments municipals que, si així es considera, es puguin sol·licitar."
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 14/12/2018.
PROPOSA:
Abonar a les treballadores relacionades a continuació, les quantitats que en cada cas
s’especifiquen en concepte d'hores complementàries realitzades durant el mes de novembre de
2018, de conformitat amb el que disposa el TRLET i l'art. 20 bis del vigent Conveni col·lectiu de
personal laboral, per un import total de 887,52 €:
NOM

TOTAL €

M.M.A.

493,92

M.N.T.

393,60

S.J.L.

63,54

TOTAL

887,52

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 COMPLEMENT PRODUCTIVITAT PER SERVEIS EN CAPS DE
SETMANA, FESTIUS I X0 DE LA POLICIA LOCAL (EXP. 13438/2018).-Es dóna compte d'una
proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 19-12-2018, que literalment
copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 11/12/2018, que copiat
literalment diu:
"Ha arribat a l'àrea de recursos humans informe subscrit pel cap de la Policia local i pel regidor
delegat de l'àrea a efectes que es tramiti l'abonament de complements salarials de personal
laboral i funcionari adscrit a la prefectura de la Policia local. En l’informe, de data 07/12/2018, s’hi
inclou un quadrant-resum dels serveis especials que s'han de retribuir complementàriament als
membres del cos de la Policia local.
Llavors, en aquest cas es presenta una relació d'efectius policials que han realitzat diversos
serveis (complements de productivitat per la realització de serveis X0 o en cap de setmana i
festius) durant els mesos d’octubre i novembre de 2018 a efectes que el personal de la Policia
local percebi les retribucions complementàries que pertoquin.
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Al respecte, indicar que pel que fa a les retribucions dels funcionaris, l'art. 23è de l'encara vigent
Llei 30/1984 de mesures per a la reforma de la funció pública preveu com a retribucions
complementàries dels funcionaris -entre d'altres-: el complement de productivitat, el qual és
destinat a retribuir l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i l'interès o iniciativa amb que el
funcionari desenvolupa el seu treball.
L'art. 93 LRBRL ens adverteix que les retribucions complementàries dels funcionaris de
l'administració local (com és el nostre municipi) s'han d'atendre a la mateixa estructura i criteris de
valoració objectiva que els de la resta de funcionaris públics. La seva quantia global ha de ser
fixada pel Ple de la corporació dins dels límits màxims i mínims que es senyalin per l'Estat.
Més en concret, l'art. 5 del RD 861/1986 RRFAL indica -entre d'altres coses- que les quanties que
percebi cada funcionari per aquest concepte seran de coneixement públic, tant dels demés
funcionaris de la corporació com dels representants sindicals. El Ple de la corporació ha de
determinar en el pressupost la quantia global destinada a l'assignació del complement de
productivitat dels funcionaris dins dels límits màxims assenyalats a l'art. 7.2.b) d'aquesta norma. I
correspon a l'Alcalde distribuir aquesta quantia entre els diferents programes o àrees i l'assignació
individual del complement de productivitat, amb subjecció als criteris que, en el seu cas, hagi
establert el Ple.
S'ha de tenir en compte que el Ple de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, en sessió ordinària
de data 10.05.2012, punt 8è, aprovà l'Annex de la Policia local del Pacte de funcionaris. En
aquest, es regula -entre d'altres coses- el següent:
PEL QUE RESPECTA ALS SERVEIS X0
«Article 14. Coordinador del servei o X0.
En el cas de que reglamentàriament es determini un coordinador de servei o XO, es retribuirà
l'import per dia establert en l'article 21.2, d'aspectes retributius, en el cas de que sigui duit a terme
per personal de l'escala bàsica. Per contra, si es du a terme per personal d'escales superiors, no
es retribuirà aquest concepte.
En concret, l'art. 21.2 de l'esmentat Annex de la Policia local preveu un complement de
productivitat per realitzar les esmentades funcions de coordinador d'un torn horari (X0) quan diu
literalment que: «Per cada servei diari efectivament treballat com a coordinador d'un torn horari
(X0) 7,22 €.
PEL QUE RESPECTA ALS SERVEIS EN CAP DE SETMANA I FESTIUS
Així mateix, l'art. 21.1 de l'Annex de la Policia local del Pacte de funcionaris (que regula aspectes
retributius per treball en dissabtes, diumenges i festius) preveu també l'assignació d'un
complement de productivitat pel següent: «Pels caps de setmana i festius treballats per qualsevol
membre del cos de la Policia local durant 6 hores o més del servei en qüestió es percebran les
següents retribucions dins el complement de productivitat:
a)-Per cada dissabte treballat en horari diürn: 36,94 €.
b)-Per cada diumenge o festius treballat en horari diürn: 43,74 €.
c)-Per cada divendres de treball en horari nocturn: 43,74 €.
d)-Per cada dissabte o vigília de festiu treballat en horari nocturn: 48,59 €.
Tots aquests imports amb les corresponents actualitzacions retributives anuals segons els
successius pressuposts generals de l’Estat.
En resum, l'Annex de Policia al Pacte de Funcionaris preveu diferents supòsits la verificació dels
quals dóna lloc a la percepció, per part dels efectius policials, de diferents complements de
productivitat, segons el cas concret. Aquests extrems han estat aprovats pel Ple de l'Ajuntament.
Atès que sens perjudici de tot l’anterior, l’Ajuntament es troba en procés per a la realització de la
Relació de Llocs de Treball a què està obligada l’administració, i que en el marc d’aquesta RLT
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s’haurà de definir una valoració dels llocs per definir les retribucions complementàries que els
corresponen.
Tenint en compte tot l'exposat, procedeix que el regidor delegat de personal, previ informe de
l'òrgan interventor, emeti una proposta administrativa, si així ho considera, per tal que la Junta de
Govern municipal adopti un acord sobre el següent:
PRIMER.- Acordar abonar, als efectius policials que en document adjunt es relacionen, els imports
que en aquest s'indiquen i que -en global- ascendeix al següent import:
- Complements de productivitat per realitzar feina en caps de setmana, festius i X0 corresponents
al mes d’octubre de 2018: 356,54 €.
SEGON.- Acordar abonar, als efectius policials que en document adjunt es relacionen, els imports
que en aquest s'indiquen i que -en global- ascendeix al següent import:
- Complements de productivitat per realitzar feina en caps de setmana, festius i X0 corresponents
al mes de novembre de 2018: 8.248,62 €.
De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra
consideració millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no
obstant, amb el seu superior criteri, resoldrà, prèvia la incorporació a l'expedient dels informes
addicionals d'altres departaments municipals que, si així es considera, es puguin sol·licitar."
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 15/12/2018.
PROPOSA:
PRIMER.- Acordar abonar, als efectius policials que es relacionen a continuació, els imports que
s'indique, en concepte de complements de productivitat per realitzar feina en caps de setmana,
festius i X0 corresponents al mes d’octubre de 2018:
FUNCIONARI

HORARI DIÜRN

HORARI NOCTURN SERVEIS TOTAL
X0
€
DISSABTE FESTIU DISSABTE VIGÍLIA

M.R.J.A.

1

3

T.C.F.

2

1

8

234,46
122,08

TOTAL

356,54

SEGON.- Acordar abonar, als efectius policials que es relacionen a continuació, els imports que
s'indique, en concepte de complements de productivitat per realitzar feina en caps de setmana,
festius i X0 corresponents al mes de novembre de 2018:
FUNCIONARI
A.P.J.

HORARI DIÜRN
2

2

167,48
3

1

3
2

2

1

B.M.J.
C.G.J.A.

SERVEIS X0 TOTAL €

DISSABTE FESTIU DISSABTE VIGÍLIA

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

HORARI NOCTURN

3

2

237,08
13

181,11

10

311,98

5

250,33
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C.P.J.D.

3

2

C.M.F.

2

2

F.C.D.

205,82
1
2

212,88
2

191,68

F.R.J.L.

4

153,36

G.G.M.

3

3

251,22

G.G.J.L.

2

2

167,48

G.J.J.

2

3

G.M.J.

1
3

2

220,37
237,08

G.P.J.

3

4

296,62

J.M.J.

3

3

251,22

J.F.J.

2

1

141,24

M.M.J.M.

3

4

M.M.M.L.

3

4

296,62

M.M.M.

1

1

83,74

M.R.J.A.

1

1

83,74

M.V.J.B.

2

2

M.G.A.

1

1

83,74

M.J.D.

3

4

296,62

M.G.M.

1

1

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

1

11

2
3

3
3
1

3

P.V.G.

3

4

166,13

2

341,10

8

297,00
296,62

3

P.C.A.

174,97

12

4

P.M.J.

304,11

90,80

3

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

1

2

1

244,57

1

182,03
296,62

P.V.G.

1

2

R.M.S.

3

3

R.C.J.

1

3

4

226,68

R.F.A.

1

2

3

168,75

S.P.A.

2

2

S.S.J.

1

1

S.G.F.

2

161,26
287,52

167,48
2

1

4

113,70

2

156,22

S.J.M.

3

1

160,42

S.P.M.

1

1

83,74

T.C.F.
TOTAL

1

7,49
8248,62
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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 Recursos Humans.
28. PROPOSTA D’ABONAMENT GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS
REALITZATS PEL PERSONAL LABORAL (EXP. 13503/2018).-Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 18-12-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 11/12/2018, que copiat
literalment diu:
"Han arribat a l'àrea de recursos humans diverses peticions d'abonament d'hores extraordinàries
de diferent personal municipal contractat en règim laboral.
En concret, han arribat les següents peticions de les àrees corresponents (les quals es troben
incorporades a l’expedient 013503/2018):
- Informe de relació d’hores extres de la brigada municipal d’obres i serveis corresponent al mes
d’octubre i setembre de 2018. Sol·licituds realitzades pel regidor de manteniment i millora de via
pública, en la que es demana l’abonament de diverses hores extraordinàries a diferent personal
de la Brigada municipal de data 15/11/2018.
- Sol·licitud de la treballadora C.S.F., tècnica de l’àrea socioeducativa, subscrita per regidora
delegada, de data 17/11/2018, per mitjà de la qual es demana l’abonament d’hores extraordinàries
corresponents al mes de novembre de 2018.
- Informe de la tècnica d’Esports, subscrit pel regidor delegat, de data 26/11/2018 mitjançant el
qual es sol·licita l’abonament a la treballadora F.M. de 5,5 hores extraordinàries.
- Sol·licituds del treballador C.L.G., subscrites per la regidora delegada, de dates 2 i 29/11/2018,
mitjançant les quals es sol·licita l’abonament de diverses hores extraordinàries corresponents als
mesos d’octubre i novembre de 2018.
- Sol·licitud del treballador J.R.M., subscrita per la regidora delegada, de data 31/1072018,
mitjançant la qual es sol·licita l’abonament de diverses hores extraordinàries corresponents al mes
de novembre de 2018.
- Sol·licituds del treballador J.B.B., subscrites per la regidora delegada, de dates 02 i 19/11/2018,
mitjançant les quals es sol·licita l’abonament de diverses hores extraordinàries corresponents al
mes de novembre de 2018.
- Sol·licitud realitzada per part de la regidora delegada en matèria de salubritat pública i canera,
de data 03/12/2018, per mitjà de la qual es demana l’abonament d’hores extraordinàries
corresponents al mes de novembre del caner-llacer municipal.
- Sol·licitud del treballador J.B.S., subscrita per la directora de l’àrea i la regidora delegada, de
29/11/2018, per mitjà de la qual es demana l’abonament d’hores extraordinàries corresponents als
mesos d’octubre i novembre de 2018.
- Sol·licitud de la treballadora S.C.J., subscrita per la directora de l’àrea i la regidora delegada, de
29/11/2018, per mitjà de la qual es demana l’abonament d’hores extraordinàries corresponents al
mes de novembre de 2018.
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- Sol·licitud del treballador D.C.P., subscrita per responsable del departament i regidora delegada,
per la qual es demana l’abonament d’hores extraordinàries corresponents als mesos de juny i
novembre de 2018.
- Sol·licitud del treballador L.C.S., subscrita per responsable de l’àrea i regidora delegada, per la
qual es demana l’abonament d’hores extraordinàries corresponents als mesos de febrer, octubre i
novembre de 2018.
- Relació d’hores extres realitzades per treballadors de senyalització viària, subscrita pel cap de
senyalització viària, el cap de policia local i el regidor delegat, corresponents als mesos d’agost,
setembre, octubre i novembre de 2018. S‘indica expressament les hores que han estat realitzades
per motius d’urgències.
- Sol·licitud de la treballadora R.T.P., subscrita pel regidor delegat, d’abonament d’hores extres
realitzades el mes de novembre de 2018 per al departament de cultura.
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, 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.”
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Pel que respecta al règim retributiu/de compensació de les hores extraordinàries del personal
laboral, l'art. 29 (relatiu als complements salarials) del Conveni col·lectiu municipal regula en el
seu punt 8è els serveis extraordinaris dient que:
Tenint en compte l’article 20 d'aquest conveni, les hores extraordinàries realitzades s'hauran
d'abonar amb un recàrrec del 100 % sobre el preu de l’hora bruta, si no és que el/la treballador/a
opti per la compensació amb temps de descans.
Si la realització d’aquests serveis extraordinaris es realitza entre les 22.00 h i les 06.00 h, es
considerarà com a hora extraordinària nocturna i s'abonarà amb un recàrrec del 125% sobre el
preu de l’hora bruta, si no és que el/la treballador/a opti per la compensació amb temps de
descans.
Si la realització d’aquests serveis extraordinaris es fes en un dia de descans setmanal del
treballador/a es considerarà com a hora extraordinària festiva i seran abonades amb un recàrrec
del 150 % damunt el preu de l’hora bruta, a menys que el treballador/a opti per la seva
compensació amb temps de descans.
En cas d’horari nocturn el recàrrec serà del 175%. A l’efecte del còmput anterior, es considera
retribució anual el conjunt de conceptes retributius, exceptuant-ne el complement de productivitat.
En qualsevol cas, els serveis extraordinaris seran sempre de prestació voluntària per part del/de
la treballador/a.
Així i tot, per a la realització de serveis extraordinaris serà del tot necessària l’autorització prèvia i
per escrit del/de la regidor/a delegat/da de l’Àrea que correspongui. El Comitè o el/la delegat/da
de personal podrà emetre un informe referent a la realització de cadascun dels serveis
extraordinaris.
S’exclouen expressament del càlcul anterior els serveis extraordinaris realitzats durant les festes
de Sant Joan i/o Nadal, que seran objecte d’una gratificació especial prèviament acordada entre
les parts, i/o qualsevol altre servei extraordinari que sigui retribuït amb una gratificació especial.”
Ara bé, arribats aquí s’ha de ressaltar i advertir del següent:
De les dades que obren a l’àrea de recursos humans, dels empleats públics municipals,
contractats en règim laboral, per als quals es demana l’abonament d’hores extraordinàries, els
següents sobrepassen el límit màxim anual permès d’hores extres:
- L’encarregat d’obres porta realitzades 72 hores extraordinàries (excedint-se per tant del limit
previst al Conveni Col·lectiu).
- El caner llacer municipal porta ja realitzades 156,25 hores extraordinàries (excedint-se tant del
límit previst al Conveni col·lectiu d’aplicació com del RDL 2/2015 del TRLET).
Enlloc consta que aquestes hores s’hagin dut a terme per raons de força major o bé per a prevenir
o reparar sinistres o altres danys extraordinaris i urgents (supòsits d’excepció d’aquest límit
màxim).
Així les coses, s’ha de dir que el límit màxim d’hores extraordinàries previst per TRLET és una
norma de dret necessària i obligatòria que no pot ser objecte de variació ni per la via de la
negociació col·lectiva ni tampoc per acord inter partes.
I a més, transgredir el límit màxim d’hores extraordinàries és una infracció administrativa prevista
per l’art. 7.5 del RDL 5/2000, de 4 d’agost, per mitjà del qual s’aprovà el TRLISOS, el qual diu que
són infraccions greus -entre d’altres-: «La transgressió de les normes i els límits legals o pactats
en matèria de jornada, treball nocturn, hores extraordinàries, hores complementàries, descansos,
vacances, permisos i, en general, el temps de treball a què es refereixen els articles 12, 23 i 34 de
l’Estatut dels Treballadors».
Ara bé açò no significa que aquests empleats públics no hagin de cobrar i cotitzar per les hores
extraordinàries que els han estat encomanades i que han realitzat en excés, atès que en cas
contrari es produiria un enriquiment injust per part de la corporació municipal, i que també podria
donar lloc a responsabilitat patrimonial de l’Administració.
Per tot l'exposat, procedeix que el regidor delegat de recursos humans, previ informe de l’òrgan
interventor, adopti una proposta administrativa, si així ho considera, i tenint en compte els
advertiments realitzats, per tal que la Junta de Govern municipal adopti un acord sobre el següent:
PRIMER: Abonar al personal laboral que es relaciona en document adjunt les hores
extraordinàries sol·licitades realitzades i que consten a l’expedient 013/503/2018 de conformitat
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amb el previst a l'ET i el Conveni de personal laboral, la totalitat de les quals ascendeix als
següents imports segons els diferents col·lectius de personal següents:
- Cementiris: 647,35 €
- Esports: 120,89 €
- Brigada municipal: 2.891,70 €
- Educació: 780,68 €
- Aigües: 448,50 €
- Cultura: 153,70 €
- Caner: 417,84 €
De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra
consideració millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no
obstant, amb el seu superior criteri, resoldrà, prèvia la incorporació a l'expedient dels informes
addicionals d'altres departaments municipals que, si així es considera, es puguin sol·licitar."
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 14/12/2018.
PROPOSA:
Abonar al personal laboral que es relaciona a continuació, les quantitats indicades, en concepte
d'hores extraordinàries, de conformitat amb el previst a l'ET i el Conveni de personal laboral:
CULTURA
T.P.R.

EDUCACIÓ
153,70

ESPORTS
M.L.F.

120,89

BRIGADA MUNICIPAL

B.S.J.

224,4
0

C.J.M.S.

269,2
8

S.F.C.

287,0
0

TOTAL

780,6
8

A.B.R.

306,02

SERVEI D’AIGÜES

A.G.M.

604,95

C.P.D.

146,0
2

B.C.J.

73,56

C.S.L.

302,4
8

B.M.J.A.

333,97

TOTAL

448,5
0

B.M.P.

111,82

CEMENTERI

C.C.R.

58,85

B.B.J.

367,8
1

L.G.C.

411,26

R.M.J.

279,5
4

M.G.A.

235,40

TOTAL

647,3
5

M.R.L.

308,61

CANER

P.C.J.

447,26

Y.N.W.

417,8
4
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TOTAL

2891,70

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.
29. PROPOSTA D’ABONAMENT AJUTS MÈDICS (EXP. 10508/2018).-Es dóna compte d'una
proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 18-12-2018, que literalment
copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 10/12/2018, que copiat
literalment diu:
"Han arribat a l'àrea de recursos humans diverses peticions d'ajuts mèdics (factures de dentista,
d'òptica...) de personal laboral i funcionari municipal, a fi i efecte que l'Ajuntament aboni, a la
nòmina d'aquests empleats públics, els ajuts mèdics que demanen.
Atès l’article 51 del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l’Ajuntament de Ciutadella, així
com l’article 52 del Pacte del Personal Funcionari de l’Ajuntament de Ciutadella.
Ateses les sol·licituds del personal funcionari i laboral d'aquest Ajuntament, i verificada la
concurrència dels requisits exigits per a la concessió d’ajuts mèdics d’acord amb els requisits i els
criteris establerts en el Conveni Col·lectiu i el Pacte del Personal Funcionari de l’Ajuntament de
Ciutadella, així com les respectives comissions paritàries segons la llista d’ajuts mèdics que
consta en l’expedient 008652/2018.
La vigent Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2018 deixa clar
en el capítol I del títol III (despeses del personal al servei del sector públic), en concret a l’article
18.Quatre diu que: «...es considera que les despeses en concepte d’acció social són beneficis,
complements o millores distints a les contraprestacions pel treball realitzat la finalitat de les quals
és satisfer determinades necessitats conseqüència de circumstàncies personals dels treballadors.
Aquestes despeses d’acció social, en termes globals, no podran experimentar cap increment el
2018 respecte a les de l’any 2017». Per aquest motiu, s’han de tenir en compte les quanties
corresponents a l’exercici pressupostari de 2017.
Per tot l’exposat, procedeix que el regidor delegat de recursos humans, previ informe de l’òrgan
interventor, emeti una proposta administrativa, si així ho considera, per tal que la Junta de Govern
adopti un acord sobre el següent contingut:
PRIMER.- Abonar a la nòmina corresponent al mes de desembre de 2018 del Personal relacionat
en quadre adjunt, les quantitats que s'indiquen, en concepte d’ajuts mèdics prevists al Conveni
Col·lectiu del Personal Laboral i el Pacte del Personal Funcionari de l’Ajuntament de Ciutadella,
per un import total de 7.987,10 €.
De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra
consideració millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no
obstant, amb el seu superior criteri, resoldrà, prèvia la incorporació a l'expedient dels informes
addicionals d'altres departaments municipals que, si així es considera, es puguin sol·licitar."
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 13/12/2018.
PROPOSA:
Abonar a la nòmina corresponent al mes de desembre de 2018 del Personal relacionat en quadre
adjunt, les quantitats que s'indiquen, en concepte d’ajuts mèdics prevists al Conveni Col·lectiu del
64

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 19.12.2018

Personal Laboral i el Pacte del Personal Funcionari de l’Ajuntament de Ciutadella, per un import
total de 7.987,10 €:
TITULAR

TIPUS FACTURA

NÚM FACTURA

IMPORT AJUT

A.G.J.
FRA. DENTISTA

119765

17,60 €

FRA. ÒPTICA

18125

43,19 €

FRA. ÒPTICA

18125

109,60 €

FRA. DENTISTA

120359

76,80 €

FRA. DENTISTA

1582

28,80 €

FRA. DENTISTA

1651

22,40 €

FRA. DENTISTA

1779

28,80 €

FRA. DENTISTA

2197

32,00 €

FRA. DENTISTA

171

16,00 €

FRA. DENTISTA

116384

16,00 €

FRA. DENTISTA

120431

20,40 €

FRA. DENTISTA

1869

48,00 €

FRA. DENTISTA

2293

39,36 €

FRA. DENTISTA

1695

22,40 €

FRA. DENTISTA

1797

51,20 €

FRA. DENTISTA

1785

19,20 €

FRA. ÒPTICA

17819

44,11 €

FRA. ÒPTICA

17819

109,60 €

FRA. DENTISTA

8029

80,00 €

FRA. PODÒLEG

1150

44,80 €

17952

23,58 €

A.N.J.

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

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

B.P.M.J.

B.M.L.
FRA. ÒPTICA
C.S.L.
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FRA. DENTISTA

790

64,00 €

FRA. DENTISTA

845

19,20 €

FRA. DENTISTA

7825

28,80 €

FRA. DENTISTA

120118

14,40 €

FRA. ÒPTICA

379783

62,10 €

FRA. ÒPTICA

379783

54,80 €

FRA. DENTISTA

2010

32,00 €

FRA. DENTISTA

120446

14,40 €

FRA. DENTISTA

2076

32,00 €

FRA. DENTISTA

119234

249,60 €

FRA. DENTISTA

120447

14,40 €

FRA. ÒPTICA

24367769

45,40 €

FRA. ÒPTICA

24367769

109,60 €

2361

76,80 €

FRA. ÒPTICA

24367576

48,02 €

FRA. ÒPTICA

24367576

109,60 €

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

C.S.L.

FRA. DENTISTA
F.C.D.

F.R.J.L.
FRA. DENTISTA

2012

8,00 €

FRA. DENTISTA

2192

19,20 €

FRA. ÒPTICA

17953

109,60 €

FRA. ÒPTICA

17953

34,44 €

FRA. DENTISTA

16536

14,40 €

FRA. DENTISTA

16373

14,40 €

FRA. DENTISTA

793

41,60 €

FRA. DENTISTA

842

32,00 €

FRA. DENTISTA

8082

16,00 €

F.B.C.

F.S.P.

G.P.P.

J.C.T.
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FRA. DENTISTA

7911

16,00 €

FRA. DENTISTA

1439

48,00 €

FRA. DENTISTA

118503

566,85 €

FRA. DENTISTA

456

16,00 €

FRA. DENTISTA

571

64,00 €

FRA. DENTISTA

938

16,00 €

FRA. ÒPTICA

119

54,80 €

FRA. ÒPTICA

119

98,50 €

FRA. ÒPTICA

118

109,60 €

FRA. ÒPTICA

128

30,00 €

FRA. ÒPTICA

118

54,80 €

FRA. DENTISTA

994

16,00 €

FRA. DENTISTA

659

16,00 €

FRA. DENTISTA

837

16,00 €

FRA. DENTISTA

280

32,00 €

FRA. DENTISTA

630

19,20 €

FRA. DENTISTA

7979

19,20 €

FRA. ÒPTICA

18130

54,80 €

FRA. DENTISTA

977

48,00 €

FRA. DENTISTA

999

16,00 €

FRA. DENTISTA

120207

38,40 €

FRA. ÒPTICA

18130

80,97 €

FRA. DENTISTA

120498

28,80 €

FRA. ÒPTICA

17563

32,64 €

FRA. ÒPTICA

17563

37,19 €

FRA. DENTISTA

120497

28,80 €

FRA. DENTISTA

120342

48,00 €

FRA. DENTISTA

120878

32,00 €

FRA. DENTISTA

120499

28,80 €

L.P.M.A.
L.P.A.
L.M.A.P.

M.C.I.
M.C.R.
M.M.M.

M.M.J.
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FRA. DENTISTA

120883

48,96 €

FRA. DENTISTA

8231

14,40 €

FRA. DENTISTA

6609

16,00 €

FRA. DENTISTA

2212

30,40 €

FRA. DENTISTA

1738

60,80 €

FRA. DENTISTA

1957

30,40 €

FRA. ÒPTICA

45

54,80 €

FRA. ÒPTICA

45

58,00 €

FRA. PODÒLEG

493

44,80 €

FRA. DENTISTA

117387

19,20 €

FRA. DENTISTA

117977

128,00 €

FRA. DENTISTA

117299

12,80 €

FRA. ÒPTICA

18126

109,60 €

FRA. DENTISTA

2054

33,60 €

FRA. DENTISTA

120601

20,40 €

FRA. ÒPTICA

18126

44,11 €

FRA. DENTISTA

1988

33,60 €

FRA. PODÒLEG

1301

44,80 €

FRA. PODÒLEG

1185

44,80 €

FRA. ÒPTICA

24367419

35,36 €

FRA. ÒPTICA

24367419

38,90 €

FRA. DENTISTA

1811

16,00 €

FRA. DENTISTA

1681

35,20 €

FRA. DENTISTA

1706

14,40 €

611

109,60 €

M.M.L.
M.V.J.B.

M.G.F.

M.B.L.

M.C.R.

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

M.M.G.
M.C.M.

N.G.N.
FRA. ÒPTICA
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O.V.C.
FRA. DENTISTA

7982

64,00 €

FRA. DENTISTA

120569

38,40 €

FRA. DENTISTA

1127

518,40 €

FRA. DENTISTA

1123

360,32 €

FRA. DENTISTA

1104

22,40 €

FRA. ÒPTICA

17758

37,68 €

FRA. ÒPTICA

17758

109,60 €

948

84,80 €

FRA. ÒPTICA

2

54,80 €

FRA. ÒPTICA

2

69,54 €

FRA. ÒPTICA

604

89,00 €

FRA. ÒPTICA

604

20,00 €

FRA. DENTISTA

7683

19,20 €

FRA. DENTISTA

1974

15,36 €

FRA. DENTISTA

2033

56,00 €

FRA. DENTISTA

2086

33,60 €

FRA. DENTISTA

718

44,80 €

FRA. DENTISTA

719

115,20 €

FRA. DENTISTA

120714

14,40 €

FRA. DENTISTA

884

61,12 €

FRA. DENTISTA

842

32,00 €

FRA. ÒPTICA

610

109,60 €

FRA. DENTISTA

2204

30,40 €

P.P.F.

P.P.J.

P.M.M.A.
FRA. DENTISTA
P.C.M.T.

P.C.A.

P.T.C.
R.M.J.

R.F.A.

S.P.A.
S.B.S.

S.F.C.
S.C.R.
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FRA. DENTISTA

1098

44,80 €

FRA. DENTISTA

7709

240,00 €

FRA. ÒPTICA

17510

32,16 €

FRA. ÒPTICA

17510

109,60 €

FRA. DENTISTA

1057

80,00 €

FRA. DENTISTA

119884

65,28 €

FRA. DENTISTA

120355

24,48 €

IMPLANT
COCLEAR

6608

138,88 €

FRA. DENTISTA

7807

12,80 €

FRA. DENTISTA

7669

32,00 €

FRA. DENTISTA

1569

25,60 €

FRA. DENTISTA

1713

256,00 €

S.G.P.
S.E.M.

T.P.R.

T.F.B.

Y.N.W.

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 D’ABONAMENT COMPLEMENT PRODUCTIVITAT PER SERVEIS EN CAPS DE
SETMANA I FESTIUS DEL PERSONAL LABORAL (EXP. 13573/2018).-Es dóna compte d'una
proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 18-12-2018, que literalment
copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 13/12/2018, que copiat
literalment diu:
"Ha arribat a l'àrea de recursos humans informe de data 07/12/2018 del cap de la Policia Local,
subscrit pel regidor delegat, que inclou un quadrant-resum, dels serveis especials que s'han de
retribuir complementàriament a efectes que es tramiti l'abonament de complements salarials de
personal laboral i funcionari adscrit a la prefectura de la Policia local.
En l'informe, s’hi inclou una relació de personal laboral (operadors CEGEM) que ha treballat en
dissabtes, diumenges i festius durant els mesos de setembre i octubre de 2018 a efectes de
percebre un complement salarial al respecte.
No es preveu al Conveni Col·lectiu del personal laboral municipal aquest complement per la
realització de feines en caps de setmana, festius i laborals. Tampoc es regula expressament el
concepte de complement de productivitat. En canvi, els complements salarials que hi són
previstos són: antiguitat; CIF (que vindria a ser molt semblant al C. Específic dels funcionaris); per
residència; per treballs tòxics, perillosos o excepcionalment penosos; per torns; per nocturnitat;
gratificacions extraordinàries i per serveis extraordinaris.
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Tot i aquesta manca de regulació al Conveni, existeixen supòsits en què aquest Ajuntament ha
assignat aquests tipus de complement de productivitat a personal contractat en règim laboral,
atribuint-li al complement retributiu un règim anàleg o similar al complement de productivitat
aplicable als funcionaris: assignació per part de l'Alcalde o òrgan delegat, caràcter no fix, etc.
Igualment, consta l'acord de la Comissió per a l'estudi de les condicions de personal laboral i
millora del servei de dia 21/01/2011, on es va acceptar la proposta d'abonament de 17'50€ per dia
treballat en caps de setmana i festius del personal laboral, que s’ha vingut aplicant sigui per
resolucions del regidor de personal o per acord de la Junta de Govern, segons el règim de
delegacions corresponent en cada moment, en concepte de complement de productivitat per la
realització de treballs en caps de setmana i festius, i que s’han pagat en funció del nombre de
serveis per dia prestats.
S'ha de dir que -en principi i sens perjudici de prova en contra- pot semblar que hi ha una
duplicitat de complements retributius: els contractes de treball dels CEGEM duen implícit el treball
a torns i en cap de setmana, es rescabala -entre d'altres coses- pel treball a torns (cosa que
inclou caps de setmana i festius) amb un complement de productivitat fixe des de l'inici dels
contractes, i, a més, s'aplica un complement de productivitat addicional per cada servei en cap de
setmana i/o festiu.
Per tant, aquest tècnic superior de recursos humans recomana l’Ajuntament, tal com s’ha fet en
diverses ocasions, que és necessària la revisió del Pacte de funcionaris i del Conveni de personal
laboral, atès que la previsió inicial de la seva vigència ja s’ha superat de fa anys i resulta
necessària la seva adaptació a la normativa vigent en diferents aspectes del seu contingut, i
també, a fi que en aquest s'hi prevegin aquells extrems i condicions que cregui que són
necessaris preveure-hi tant en benefici dels empleats públics municipals com de la pròpia
corporació municipal.
En concret, en relació a l’objecte d’aquest informe, s’ha indicat repetidament la conveniència des
d’un punt de vista tècnic i de gestió de procurar una unificació, en la mesura del possible, dels
règims econòmics del personal funcionari i laboral, en especial pel que fa a conceptes retributius.
Així mateix, i atès que l’Ajuntament es troba en procés per a la realització de la Relació de Llocs
de Treball a què està obligada l’administració, i que en el marc d’aquesta RLT s’haurà de definir
una valoració dels llocs per definir les retribucions complementàries que els corresponen.
Per tot l'exposat, procedeix que el regidor delegat de recursos humans, i previ informe de l'òrgan
interventor, emeti una proposta administrativa, si així ho considera, i tenint en compte els
advertiments indicats, per tal que la Junta de Govern municipal adopti un acord sobre el següent:
PRIMER.- Abonar als treballadors municipals, contractats en règim laboral, que es relacionen en
document adjunt, un complement de productivitat per haver realitzat treballs en caps de setmana i
festius durant el mes de novembre, d'acord amb els imports que al document s'esmenten sens
perjudici que s'hagin de prendre les mesures adients d’actualització normativa i de valoració dels
llocs de treball dels empleats municipals, i que ascendeixen en total per a cada col·lectiu de
personal:
- Operadors Cegem: 654,12 €
De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra
consideració millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no
obstant, amb el seu superior criteri, resoldrà, prèvia la incorporació a l'expedient dels informes
addicionals d'altres departaments municipals que, si així es considera, es puguin sol·licitar."
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 13/12/2018. PROPOSA:
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Abonar als treballadors municipals, contractats en règim laboral, que es relacionen a continuació,
un complement de productivitat per haver realitzat treballs en caps de setmana i festius durant el
mes de novembre, d'acord amb els imports que al document s'esmenten sens perjudici que
s'hagin de prendre les mesures adients d’actualització normativa i de valoració dels llocs de treball
dels empleats municipals:
CEGEM

TOTAL €

A.M.S.

127,19

F.G.J.

109,02

M.M.A.

109,02

M.C.M.T.

72,68

P.P.G.

54,51

R.O.E.

90,85

S.G.N.

90,85

TOTAL

654,12

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.
31. PROPOSTA CONCESSIÓ SUBVENCIONS A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE 2018 QUE
PROMOUEN L’ATENCIÓ I PROMOCIONEN LA SALUT DE PERSONES EN SITUACIÓ
D’ESPECIAL NECESSITAT (EXP. 9923/2018).-Es dóna compte d'una proposta de la regidora
delegada del Servei d’Atenció Social de dia 20-11-2018, que literalment copiada, diu:
«Atès que en data 01/08/2018, punt 61, la Junta de Govern local va acordar aprovar les bases que
regulen la convocatòria per a l'atorgament de subvencions a les entitats sense ànim de lucre, que es
van publicar en el BOIB núm. 98 de dia 09/08/2018, tot finalitzant el termini de presentació de
proposicions el dia 21/09/2018.
Atès que dins el període esmentat de presentació de proposicions, es van presentar 4 entitats sense
ànim de lucre per ser partícips de la convocatòria assenyalada, i que són les següents:
- Registre d'entrada núm. 16411 de dia 19/09/2018, presentat per part de l'entitat ASPANOB
(G076*****).
- Registre d'entrada núm. 16456 de dia 19/09/2018, presentat per part de l'entitat ASSOCIACIÓ
D'AJUDA AL MALALT DESPLAÇAT DE LES ILLES BALEARS (G577*****).
- Registre d'entrada núm. 16644 de dia 21/09/2018, presentat per part de l'entitat A.D.E. ESCOLTES
DE MENORCA (R07*****C).
- Registre d'entrada núm. 16688 de dia 21/09/2018, presentat per part de l'entitat ALTERVERSIÓ
(G165*****).
Atès que en data 16/11/2018 es va reunir la comissió avaluadora i va emetre l'informe que es
transcriu literalment tot seguit:
"Atès que segons l’article 11 de les bases que regulen la convocatòria de subvencions dirigides a
entitats sense ànim de lucre i publicades en el BOIB núm. 98 de 9 d’agost de 2018 ha de ser la
Comissió avaluadora, l’òrgan encarregat d’estudiar i examinar totes les sol·licituds presentades i
d’emetre’n l’informe el qual ha de servir de base per a l’elaboració de la proposta de resolució que ha
de formular l’òrgan instructor competent. En aquest informe la comissió avaluadora ha d’establir la
relació d’entitats beneficiàries possibles, amb la quantia que correspongui a cada una i també la
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relació d’entitats sol·licitants a les quals s’hauria de denegar la subvenció amb indicació de la causa
que motiva aquesta decisió.
Reunida la comissió avaluadora, formada per la regidora de serveis socials, Gràcia Mercadal
Marquès i la directora de serveis socials C.M.S. en data 16 de novembre de 2018 es procedeix a
estudiar les sol·licituds. Un total de quatre associacions s’han presentat a la convocatòria de
subvencions dirigides a entitats sense ànim de lucre les quals desenvolupen activitats que promouen
l’atenció i promocionen la salut de les persones en situació d’especial necessitat, ja sigui per motius
de salut, discapacitat, dependència o per altres factors socials. Aquestes són: ALTERVERSIÓ
(G165*****); ASPANOB (G076*****), ASAMDIB (G577*****) i ADE ESCOLTES DE MENORCA MSC
(R07*****C).
Atès que tant ALTERVERSIÓ com ASPANOB, ASAMDIB i els ESCOLTES DE MENORCA són
associacions que reuneixen els requisits per a optar a subvenció en la línia 1 -serveis socials- es
procedeix a valorar la proposta presentada, assignat-li una puntuació la qual es traduirà en una
quantia econòmica a favor de l’associació per a l’execució de l’activitat presentada.
Atès l’article 9 de les bases que regeixen la convocatòria de subvencions, s’estableixen els següents
Criteris per a l'atorgament de les subvencions dels diferents serveis (Serveis Socials, Cultura, Medi
Ambient i Esports) i quant a la Línia 1. s’estableixen els Criteris per l'atorgament de subvencions
dirigides a les activitats de caire social, essent els següents:
1. Es valorarà amb un màxim de 20 punts els aspectes que tenen a veure amb l'entitat:
-Estructura organitzativa de l'entitat, organigrama: fins a un màxim de 3 punts.
-Incidència social de l'entitat en el municipi (història de l'entitat, arrelament en el municipi, nombre de
socis...): fins a un màxim de 5 punts.
-Objectius: fins a un màxim de 3 punts.
-Recursos humans de què disposa l’entitat (personal contractat i voluntari): fins a un màxim de 6
punts.
-Col·laboració amb altres entitats i administracions públiques, i participació en òrgans de coordinació
associativa o institucional: fins a un màxim de 3 punts.
2. Es valoraran amb un màxim de 65 punts els aspectes que tenen a veure concretament amb les
activitats a desenvolupar susceptibles de ser subvencionades:
-Descripció de la situació de necessitat de la població destinatària de l'activitat: fins a un màxim de 10
punts.
-Descripció concreta de l’activitat o les activitats que es vulguin desenvolupar: fins a un màxim de 15
punts.
-Relació i temporalització de les activitats: fins a un màxim de 15 punts.
-Objectius generals i específics: fins a un màxim de 5 punts.
-Nombre previst de persones que participaran en cada activitat a desenvolupar: fins a un màxim de 5
punts.
-Resultats esperats: fins a un màxim de 5 punts.
-Pressupost en què es demostri la viabilitat de les activitats: fins a un màxim de 10 punts.
3. Es valorarà amb un màxim de 15 punts els aspectes que tenen a veure amb la implicació general
de la ciutadania amb l'entitat o amb les activitats a desenvolupar.
-Actuacions de divulgació i informació sobre l'entitat: fins a un màxim de 5 punts.
-Accés de la ciutadania a les activitats: fins a un màxim de 5 punts.
-Treball amb xarxa per a la realització de les activitats: fins a un màxim de 5 punts.
El procediment que se seguirà serà sumar el nombre de punts obtinguts per cada entitat que
compleixi els requisits i dividir l'import total del crèdit assignat a aquesta convocatòria entre el nombre
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total de punts, a fi d'obtenir el valor de cada punt en euros. La quantia que correspondrà a cada
subvenció serà el resultat de multiplicar el nombre de punts obtinguts per cada sol·licitant pel valor en
euros de cada punt.
L'import que es concedeixi a cadascun dels projectes subvencionats es determinarà en relació amb
els punts assignats en la valoració obtinguda en aplicació del que s'ha previst anteriorment.
Per tot l’exposat es procedeix a valorar les quatre sol·licituds presentades.
a) Associació ALTERVERSIÓ:
1. Es valoraran amb un màxim de 20 punts els aspectes que tenen a veure amb l'entitat:
-Estructura organitzativa de l'entitat, organigrama: fins a un màxim de 3 punts.
3 punts
-Incidència social de l'entitat en el municipi (història de l'entitat, arrelament en el
3 punts
municipi, nombre de socis...): fins a un màxim de 5 punts.
-Objectius: fins a un màxim de 3 punts.
3 punts
-Recursos humans de què disposa l’entitat (personal contractat i voluntari): fins a
un màxim de 6
6 punts
punts.
-Col·laboració amb altres entitats i administracions públiques, i participació en
òrgans de
2,5 punts
coordinació associativa o institucional: fins a un màxim de 3 punts.
TOTAL
17,5 punts
2. Es valoraran amb un màxim de 65 punts els aspectes que tenen a veure concretament amb les
activitats a desenvolupar susceptibles de ser subvencionades:
-Descripció de la situació de necessitat de la població destinatària de l'activitat:
fins a un màxim de 10 punts.
-Descripció concreta de l’activitat o les activitats que es vulguin desenvolupar:
fins a un màxim de 15 punts.
-Relació i temporalització de les activitats: fins a un màxim de 15 punts.
-Objectius generals i específics: fins a un màxim de 5 punts.
-Nombre previst de persones que participaran a cada activitat a desenvolupar:
fins a un màxim de 5 punts.
-Resultats esperats: fins a un màxim de 5 punts.
-Pressupost en què es demostri la viabilitat de les activitats: fins a un màxim de
10 punts.
TOTAL

8 punts
12 punts
12 punts
5 punts
4 punts
4 punts
8 punts
53 PUNTS

3. Es valoraran amb un màxim de 15 punts els aspectes que tenen a veure amb la implicació
general de la ciutadania amb l'entitat o amb les activitats a desenvolupar.
-Actuacions de divulgació i informació sobre l'entitat: fins a un màxim de 5
punts.
-Accés de la ciutadania a les activitats: fins a un màxim de 5 punts. Fàcil accés.
-Treball amb xarxa per a la realització de les activitats: fins a un màxim de 5
punts.
TOTAL

3 punts
5 punts
2,5 punts
10,5 PUNTS
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Puntuació total dels tres apartats de la proposta emesa per ALTERVERSIÓ: 81 punts.
b) Associació ASPANOB
1. Es valoraran amb un màxim de 20 punts els aspectes que tenen a veure amb l'entitat:
-Estructura organitzativa de l'entitat, organigrama: fins a un màxim de 3 punts.
-Incidència social de l'entitat en el municipi (història de l'entitat, arrelament en el
municipi, nombre de socis...): fins a un màxim de 5 punts.
-Objectius: fins a un màxim de 3 punts.
-Recursos humans de què disposa l’entitat (personal contractat i voluntari): fins a
un màxim de 6 punts.
-Col·laboració amb altres entitats i administracions públiques, i participació en
òrgans de coordinació associativa o institucional: fins a un màxim de 3 punts.
TOTAL

2 punts
2,5 punts
3 punts
3 punts
1,5 punts
12 punts

2. Es valoraran amb un màxim de 65 punts els aspectes que tenen a veure concretament amb les
activitats a desenvolupar susceptibles de ser subvencionades:
-Descripció de la situació de necessitat de la població destinatària de l'activitat:
fins a un màxim de 10 punts.
-Descripció concreta de l’activitat o les activitats que es vulguin desenvolupar:
fins a un màxim de 15 punts.
-Relació i temporalització de les activitats: fins a un màxim de 15 punts.
-Objectius generals i específics: fins a un màxim de 5 punts.
-Nombre previst de persones que participaran a cada activitat a desenvolupar:
fins a un màxim de 5 punts.
-Resultats esperats: fins a un màxim de 5 punts.
-Pressupost en què es demostri la viabilitat de les activitats: fins a un màxim de
10 punts.
TOTAL

8 punts
12 punts
12 punts
4 punts
4 punts
4 punts
10 punts
54 PUNTS

3. Es valoraran amb un màxim de 15 punts els aspectes que tenen a veure amb la implicació
general de la ciutadania amb l'entitat o amb les activitats a desenvolupar.
-Actuacions de divulgació i informació sobre l'entitat: fins a un màxim de 5 punts.
-Accés de la ciutadania a les activitats: fins a un màxim de 5 punts. Fàcil accés.
-Treball amb xarxa per a la realització de les activitats: fins a un màxim de 5
punts.
TOTAL

5 punts
3 punts
1 punt
9 PUNTS

Puntuació total dels tres apartats de la proposta emesa per ASPANOB: 75 punts.
c) Associació ASAMDIB
1. Es valoraran amb un màxim de 20 punts els aspectes que tenen a veure amb l'entitat:
-Estructura organitzativa de l'entitat, organigrama: fins a un màxim de 3 punts. 2 punts
-Incidència social de l'entitat en el municipi (història de l'entitat, arrelament en el
1 punts
municipi, nombre de socis...): fins a un màxim de 5 punts.
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-Objectius: fins a un màxim de 3 punts.
-Recursos humans de què disposa l’entitat (personal contractat i voluntari): fins
a un màxim de 6 punts.
-Col·laboració amb altres entitats i administracions públiques, i participació en
òrgans de coordinació associativa o institucional: fins a un màxim de 3 punts.
TOTAL

3 punts
3 punts
1 punt
10 punts

2. Es valoraran amb un màxim de 65 punts els aspectes que tenen a veure concretament amb les
activitats a desenvolupar susceptibles de ser subvencionades:
-Descripció de la situació de necessitat de la població destinatària de l'activitat:
fins a un màxim de 10 punts.
-Descripció concreta de l’activitat o les activitats que es vulguin desenvolupar:
fins a un màxim de 15 punts.
-Relació i temporalització de les activitats: fins a un màxim de 15 punts.
-Objectius generals i específics: fins a un màxim de 5 punts.
-Nombre previst de persones que participaran a cada activitat a desenvolupar:
fins a un màxim de 5 punts.
-Resultats esperats: fins a un màxim de 5 punts.
-Pressupost en què es demostri la viabilitat de les activitats: fins a un màxim de
10 punts.
TOTAL

8 punts
12 punts
12 punts
4 punts
3 punts
3 punts
8 punts
50 PUNTS

3. Es valoraran amb un màxim de 15 punts els aspectes que tenen a veure amb la implicació
general de la ciutadania amb l'entitat o amb les activitats a desenvolupar.
-Actuacions de divulgació i informació sobre l'entitat: fins a un màxim de 5 punts.
-Accés de la ciutadania a les activitats: fins a un màxim de 5 punts. Fàcil accés.
-Treball amb xarxa per a la realització de les activitats: fins a un màxim de 5
punts.
TOTAL

3,5 punts
3 punts
1 punt
7,5 PUNTS

Puntuació total dels tres apartats de la proposta emesa per ASAMDIB: 67,5 punts.
d) ADE Associació Escoltes de Menorca MSC:
1. Es valoraran amb un màxim de 20 punts els aspectes que tenen a veure amb l'entitat:
-Estructura organitzativa de l'entitat, organigrama: fins a un màxim de 3 punts.
-Incidència social de l'entitat en el municipi (història de l'entitat, arrelament en el
municipi, nombre de socis...): fins a un màxim de 5 punts.
-Objectius: fins a un màxim de 3 punts.
-Recursos humans de què disposa l’entitat (personal contractat i voluntari): fins a
un màxim de 6 punts.
-Col·laboració amb altres entitats i administracions públiques, i participació en
òrgans de coordinació associativa o institucional: fins a un màxim de 3 punts.
TOTAL

0 punts
1,5 punts
0 punts
5 punts
3 punt
9,5 punts

2. Es valoraran amb un màxim de 65 punts els aspectes que tenen a veure concretament amb les
activitats a desenvolupar susceptibles de ser subvencionades:
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-Descripció de la situació de necessitat de la població destinatària de l'activitat:
fins a un màxim de 10 punts.
-Descripció concreta de l’activitat o les activitats que es vulguin desenvolupar:
fins a un màxim de 15 punts.
-Relació i temporalització de les activitats: fins a un màxim de 15 punts.
-Objectius generals i específics: fins a un màxim de 5 punts.
-Nombre previst de persones que participaran a cada activitat a desenvolupar:
fins a un màxim de 5 punts.
-Resultats esperats: fins a un màxim de 5 punts.
-Pressupost en què es demostri la viabilitat de les activitats: fins a un màxim de
10 punts.
TOTAL
3. Es valoraran amb un màxim de 15 punts els aspectes que tenen a veure
general de la ciutadania amb l'entitat o amb les activitats a desenvolupar.
-Actuacions de divulgació i informació sobre l'entitat: fins a un màxim de 5
punts.
-Accés de la ciutadania a les activitats: fins a un màxim de 5 punts. Fàcil accés.
-Treball amb xarxa per a la realització de les activitats: fins a un màxim de 5
punts.
TOTAL

4 punts
10 punts
7,5 punts
2,5 punts
3 punts
3 punts
6 punts
36 PUNTS
amb la implicació

4 punts
4 punts
3 punt
11 PUNTS

Puntuació total dels tres apartats de la proposta emesa per ESCOLTES DE MENORCA: 56,5
punts.
Per tant, una vegada valorada les propostes emeses per les quatre associacions que s’han
presentat a la convocatòria de subvencions dirigides a entitats sense ànim de lucre, línia 1 serveis
socials es comptabilitzen un total de 280 punts els quals es distribueixen de la següent forma:
1, ALTERVERSIÓ: 81 punts
2, ASPANOB: 75 punts
3, ASAMBID: 67,5 punts
4, ESCOLTES DE MENORCA: 56,5 punts
Vist que el crèdit total d’aquesta línia de subvencions és de 8.500,00€ es procedeix a assignar un
preu al punt obtingut, essent aquest de 30,35€.
Propos per tant,
1, Que ALTERVERSIÓ (G165*****) ha de rebre una subvenció segons la convocatòria d’entitats
sense ànim de lucre, línia 1 serveis socials, de 2.458,35€.
2, Que ASPANOB (G076*****) ha de rebre una subvenció segons la convocatòria d’entitats se se
ànim de lucre, línia 1 serveis socials, de 2.276,25€.
3, Que ASAMDIB (G577*****) ha de rebre una subvenció segons la convocatòria d’entitats sense
ànim de lucre, línia 1 serveis socials, de 2.048,62€.
4, Que ADE ESCOLTES DE MENORCA MSC (R07*****C) hauria de percebre una subvenció
segons la convocatòria d’entitats sense ànim de lucre, línia 1 serveis socials, de 1.714,77€ però
l’entitat ha presentat una sol·licitud de subvenció de 552,14€. Per tant, la proposta és la concessió
de 552,14€.
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Atès emperò que existeix un sobrant de 1.162,63€ els quals es volen concedir en el marc d’aquesta
convocatòria, es proposa que es distribueixin entre les tres associacions (ALTERVERSIÓ, ASPANOB
i ASAMDIB).
Atès que la puntuació d’aquestes tres associacions és de 223,50 punts i el crèdit sobrant es de
1.162,63€, el preu del punt és de 5,20€.
Per tant, la distribució dels 1.162,63€ sobrants queden distribuïts de la següent forma:
-ALTERVERSIÓ li correspon un total de 421,20€.
-ASPANOB li correspon un total de 390,00€.
-ASAMDIB li correspon un total de 351,00€
Per tot l’exposat ES PROPOSA la concessió de les subvencions en el marc de la convocatòria de
subvencions dirigides a entitats sense ànim de lucre, línia 1 serveis socials a les següents
associacions:
1, ALTERVERSIÓ (G165*****) un total de 2.879,55€.
2, ASPANOB (G076*****) un total de 2.666,25€.
3, ASAMDIB (G577*****) un total de 2.399,62€.
4, ADE ESCOLTES DE MENORCA MSC (R07*****C) un total de 552,14€."
Per tot l'anterior, a la Junta de Govern local
PROPÒS:
Primer. Concedir l'import total de 2.879,55€ a l'entitat ALTERVERSIÓ (G165*****) en el marc de la
convocatòria de subvencions dirigides a entitats sense ànim de lucre, línia 1 serveis socials.
Segon. Concedir l'import total de 2.666,25€ a l'entitat ASPANOB (G076*****) en el marc de la
convocatòria de subvencions dirigides a entitats sense ànim de lucre, línia 1 serveis socials.
Tercer. Concedir l'import total de 2.399,62€ a l'entitat ASAMDIB (G577*****) en el marc de la
convocatòria de subvencions dirigides a entitats sense ànim de lucre, línia 1 serveis socials.
Quart. Concedir l'import total de 552,14€ a l'entitat ADE ESCOLTES DE MENORCA MSC (R07*****C)
en el marc de la convocatòria de subvencions dirigides a entitats sense ànim de lucre, línia 1 serveis
socials.
Cinquè. Notificar-ho a les entitats interessades.
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.
32. PROPOSTA CONCESSIÓ SUBVENCIONS MEDI AMBIENT 2018 (EXP. 10513/2018).-Es dóna
compte d'una proposta de la regidora delegada del Servei de Medi Ambient de dia 12-12-2018, que
literalment copiada, diu:
«Atès que el dia 9 d’agost de 2018 al BOIB núm 98 es varen publicar les bases que regulen la
convocatòria per a l'atorgament de subvencions a les entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament de
Ciutadella, on una de les línies de subvencions era per a projectes ambientals.
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Atès que s'han presentat 3 sol·licituds per part de 3 entitats diferents i totes han tingut entrada al
registre de l'Ajuntament dins del termini establert a les bases.
• GOB MENORCA – RE 016507 de dia 20 de setembre de 2018
• PER LA MAR VIVA – RE 016595 de dia 20 de setembre de 2018
• FUNDACIÓ LITHICA – RE 16672 de dia 21 de setembre de 2018
Atès l'acta-informe de la comissió avaluadora reunida el dia 12 de novembre de 2018 que diu:
"Una vegada analitzada la documentació presentada amb les sol·licituds, es dóna compte que hi ha
una sol·licitud (PER LA MAR VIVA) incompleta. No han presentat els Certificats d'estar al corrent en
el compliment de les obligacions amb l'Agència Tributària, tant estatal com autonòmica, i amb la
Tresoreria General de la Seguretat Social. Les altres dues sol·licitud són completes i compleixen tots
els requisits de l’article 3 de les bases reguladores.
En data 15 d’octubre de 2018 i Registre de Sortida 22.771 s’envia una notificació telemàtica a Per la
Mar Viva amb un requeriment per a que en un termini de 10 dies hàbils esmeni les deficiències.
Transcorreguts més de 10 dies hàbils, l’Associació Per la Mar Viva no ha recollit la notificació
electrònica, tot i que s’ha contactat per correu electrònic amb el seu president els dies 17 d’octubre i
26 d’octubre de 2018 per avisar-lo.
Atès que no ha contestat el requeriment d’esmenar la documentació requerida per valorar el
compliment dels requisits de l’article 3 de les bases reguladores, es considera que ha desistit i
l’Associació Per la mar Viva queda exclosa del procediment.
Una vegada dit açò, es procedeix a valorar els projectes correctament presentats segons els criteris
de l'article 9 de les bases reguladores. I una vegada feta la valoració, queden els següents resultats:

Per tant, una vegada valorades les propostes acceptades, tenint en compte que el pressupost per la
línia de projectes ambientals és de 1.500€, i una vegada fets els càlculs necessaris, es proposa a la
Junta de Govern que aprovi els següents acords:
Primer.- Concedir un ajut de 761,08€ al GOB Menorca per al projecte Vincles ciutadania-pagesia:
diumenges actius per a conèixer el camp de Ciutadella.
Segon.- Concedir un ajut de 738,92€ a la Fundació Lithica-Pedreres de s’Hostal per al projecte
Conservació de viver, jardins i camins i divulgació de flora autòctona de Menorca a les pedreres de
s’Hostal.
Tercer.- No acceptar la sol·licitud de l'Associació Per la Mar Viva per no haver esmenat correctament
les deficiències detectades a la documentació i no poder valorar el compliment dels requisits de
l’article 3 de les bases reguladores.
Quart.- Les entitats beneficiàries resten obligades a justificar les despeses efectuades amb càrrec a
la subvenció concedida dins els dos primers mesos de 2019, essent la data màxima de presentació
el 28 de febrer de 2019.

79

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 19.12.2018

Quart.- Notificar aquests acords als interessats que han de comunicar a l'Ajuntament que l'accepten.
En qualsevol cas, la subvenció s’entendrà acceptada tàcitament un cop transcorreguts quinze dies
hàbils d’ençà que el beneficiari hagi rebut la notificació de la concessió.
I per a què així consti signam la següent acta-informe."
Atès l'informe favorable de la interventora municipal de data 12 de desembre de 2018.
Per tot l'exposat, PROPOSA:
Primer.- Concedir un ajut de 761,08€ al GOB Menorca per al projecte Vincles ciutadania-pagesia:
diumenges actius per a conèixer el camp de Ciutadella.
Segon.- Concedir un ajut de 738,92€ a la Fundació Lithica-Pedreres de s’Hostal per al projecte
Conservació de viver, jardins i camins i divulgació de flora autòctona de Menorca a les pedreres de
s’Hostal.
Tercer.- No acceptar la sol·licitud de l'Associació Per la Mar Viva per no haver esmenat correctament
les deficiències detectades a la documentació i no poder valorar el compliment dels requisits de
l’article 3 de les bases reguladores.
Quart.- Les entitats beneficiàries resten obligades a justificar les despeses efectuades amb càrrec a
la subvenció concedida dins els dos primers mesos de 2019, essent la data màxima de presentació
el 28 de febrer de 2019.
Quart.- Notificar aquests acords als interessats que han de comunicar a l'Ajuntament que l'accepten.
En qualsevol cas, la subvenció s’entendrà acceptada tàcitament un cop transcorreguts quinze dies
hàbils d’ençà que el beneficiari hagi rebut la notificació de la concessió.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei de Medi Ambient.
33. PROPOSTA APROVACIÓ ATORGAMENT SUBVENCIONS DIRIGIDES A ACTES CULTURALS
DE LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE (EXP. 12414/2018).-Es dóna compte d'una proposta
del regidor delegat del Servei de Cultura de dia 18-12-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist que en data 9 d’agost de 2018 al BOIB núm. 98 es varen publicar les bases que regula la
convocatòria de l’Ajuntament de Ciutadella per a l’atorgament de subvencions a les entitats sense
ànim de lucre, on una de les línies (2) és per a projectes culturals.
Atès que a la convocatòria s’han presentat un total de 59 projectes d’activitats culturals susceptibles
de ser valorats, relatius a 17 entitats diferents i que s’han integrat com a expedients relacionats dins
el present expedient 012414/2018.
Vist que els 4 projectes presentats pel Grup de Balls Populars Arrels de Sant Joan (expedient
relacionat 010371-2018) van ser entrats fora del termini establert a la convocatòria.
Atès que després d’una primera revisió, a totes les altres entitats se’ls va enviar via telemàtica el 29
de novembre de 2018 un requeriment per tal que en el termini de 10 dies poguessin esmenar les
deficiències observades en la documentació i poder continuar amb la tramitació de l’expedient.
Vistes les diferents fitxes de valoració posteriors sobre cadascun dels projectes presentats i
susceptibles de ser valorats, signats pel director de l’àrea de Cultura i pel regidor de Cultura, i que
consten a cadascun dels expedients relacionats al present expedient 012414/2018.
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Atès que per part de l’associació Tanagra no s’ha contestat al requeriment i s’ha enviat un correu
electrònic de renúncia a l’ajut.
Vist que en relació al projecte «Viatge cultural per als socis» presentat per l’Associació Balls de Saló
de Ciutadella en el moment de la justificació hauran de concretar les activitats realitzades durant el
viatge per complir els objectius de l’entitat.
Atès que pel que fa al projecte «Cine Club i cicle Història del Cinema» presentat per Joventuts
Musicals de Ciutadella durant el 2018 l’Ajuntament ja ha col·laborat pagant despeses de projeccions
d’Història del Cinema.
Vist que quant als sis projectes presentats per la Unió d’Antics Alumnes Salesians, i en haver
presentat consultes fetes als respectius organismes, per part de l’entitat abans de la justificació de la
subvenció s’haurà de presentar el certificat d’estar al corrent en el compliment de les obligacions amb
l’Agència Tributària autonòmica i el certificat d’estar al corrent en el compliment de les obligacions
amb la Tresoreria General de la Seguretat Social o, en el seu cas, d’inexistència d’inscripció com a
empresari; i que en relació al projecte «Participació en festes locals» només es valoraran una part de
les activitats, en considerar que activitats com recepció Estudiantina i recepció de la Junta de Caixers
són accions internes pròpies només de l’entitat, i que amb l’actuació del grup Feeling del 27 de maig
l’Ajuntament ja hi ha col·laborat econòmicament.
Atès que quant als vint projectes presentats pel Casino 17 de Gener, i en haver presentat una
declaració de no tenir personal contractat, per part de l’entitat abans de la justificació de la subvenció
s’haurà de presentar el certificat d’estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la
Tresoreria General de la Seguretat Social o, en el seu cas, d’inexistència d’inscripció com a
empresari.
Vist que pel que fa als projectes «Estudiantina Casino 17 de Gener», «Bandera Sant Joan i Visita
Comitiva des Be», «Concert Cris Juanico, Pèl de Gall i Àngel Gómez», «Concert Shanti i
Leonmanso», «Concert Orgànic, Senyor Oca i EAM», «Festa de Cap d’any 2018», «Obra La muerte
y la doncella», «Obra Foc i Fum», «Camí de cançons (Margui i Cris Juanico)», i «Exposicions al Racó
de s’Artista» presentats pel Casino 17 de Gener es fan les següents consideracions: que
l’Ajuntament ja ha col·laborat econòmicament amb aquesta activitat («Estudiantina Casino 17 de
Gener» i «Obra Foc i Fum»); que la penjada de bandera no té un cost justificat i la visita de la
Comitiva des Be es considera una acció interna de la pròpia entitat («Bandera Sant Joan i Visita
Comitiva des Be»); que el Casino no és l’entitat organitzadora de l’activitat («Concert Cris Juanico,
Pèl de Gall i Àngel Gómez», «Concert Shanti i Leonmanso» i «Concert Orgànic, Senyor Oca i
EAM»); que els ingressos superen les despeses («Festa Cap d’Any 2018» i «Obra La muerte y la
doncella»); que no es realitza l’activitat («Camí de cançons (Margui i Cris Juanico)»; i que no
s’especifiquen despeses («Exposicions al Racó de s’Artista»).
Atès que pel que fa al projecte «4ª Poetry Slam Menorca» presentat per l’associació Poetry Slam
Menorca l’activitat no es realitza dins l’anualitat de la convocatòria.
Vist que en relació al projecte «Participació a la fira d’entitats Sortim al Carrer 2018» presentat per
Davinci Art i Esport es tracta d’una activitat organitzada per l’Ajuntament i el requeriment de
l’organització és que fos de forma voluntària.
Vists, igualment, els dos llistats de valoració per a la concessió i denegació dels diferents projectes
presentats per les entitats que consten al present expedient, vist l'informe tècnic favorable del director
de l'àrea de Cultura, i atès l'informe d'autorització de despesa emès per part de la Interventora
Per tot l’exposat, el regidor que subscriu PROPOSA:
Per les motivacions exposades més amunt i d’acord amb la convocatòria de referència i la línia 2 per
a projectes culturals, que la Junta de Govern acordi:
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1.- Concedir les següents subvencions, amb les quantitats i consideracions que també segueixen:

2.- Denegar les següents sol·licituds de subvenció, per les motivacions que també s’hi expressen:
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3.- Notificar el present acord als interessats, que han de comunicar a l’Ajuntament que l’accepten en
els termes que es concedeix, tot i que en qualsevol cas la subvenció s’entendrà acceptada tàcitament
una vegada transcorreguts 15 dies hàbils d’ençà la persona beneficiària hagi rebut la notificació de la
concessió.
4.- Les entitats beneficiàries resten obligades a justificar les despeses i ingressos efectuades amb
càrrec als projectes de subvenció concedits dins els dos primers mesos de 2019, essent la data
màxima de presentació el 28 de febrer de 2019 i d’acord amb el contingut a les bases de la
convocatòria de referència.
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.
34. PROPOSTA SUBVENCIONS PER A ENTITATS ESPORTIVES, ANY 2018. (EXP. 12595/2018).Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d’Esports de dia 29-11-2018, que
literalment copiada, diu:
«Atesa les bases aprovades per la Junta de Govern de dia 01/08/2018 (BOIB núm. 98 de 9 d’agost
de 2018), i que han regulat la convocatòria de subvenció per entitats sense ànims de lucre de
l’Ajuntament de Ciutadella.
Atès

que

han

presentat

peticions

diferents

clubs

esportius

del

nostre

municipi.

Atès que des del Servei d'Esports, hem revisat i valorat la documentació i hem aplicat els criteris
definits a l’article 9 d'aquestes bases, i en concret la Línia 4. defineixen els criteris per a l’atorgament
de subvencions dirigides a les entitats esportives adherides al programa «Eduquem amb l’Esport.
Des del Servei D’esports, un cop valorades totes les peticions, resolem el següent:
1.- Atorgar subvenció, per complir amb els requisits criteris regulat a les Bases bases aprovades per
la Junta de Govern de dia 01/08/2018 (BOIB núm. 98 de 9 d’agost de 2018), als següents clubs
esportius:
Club/Entitat
C.T. Ciutadella
Penya Ciclista Ciutadella
Dosa Club De Futbol
U.E.Sami
Club Karate Art Gim
Peña Orient Deportivo
Penya Ciutadella Esportiva
Club Voleibol Ciutadella

Expedient
Exp. 8577
Exp. 9547
Exp. 9548
Exp. 9702
Exp. 9762
Exp. 9945
Exp. 9943
Exp. 009941

Import fixe
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €

Import per fillet
328 €
246 €
1.558 €
1.558 €
779 €
1.804 €

Total
628 €
546 €
1.858 €
1.858 €
1.079 €
2.104 €

300 €

__

300 €

2.- Denegar la subvenció als següents clubs esportius, per :
(2.1) No complir amb els criteris definits a l’article 9 d'aquestes bases, i en concret la Línia 4.
defineixen els criteris per a l’atorgament de subvencions dirigides a les entitats esportives
adherides al programa «Eduquem amb l’Esport:
Club/Entitat

Expedient

Club Tennis Oar

Exp 010341

No poden optar línia de subvenció, no estan adherits
programa
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(2.2) No haver presentat la documentació que es demana a l’article 5 «Presentació de sol·licituds»,
de les «Bases que regulen la convocatòria per a l'atorgament de subvencions a les entitats sense
ànims de lucre» publicada en el BOIB núm. 98 de 9 d’agost de 2018:
Club/Entitat
Penya Esportiva Son Marçal-Xtrem Menorca Atletisme
Grup Esportiu Es Port

Expedient
Exp. 010021
Exp. 009940

No obstant, l'òrgan competent resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Esports.
35. PROPOSTA ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE
MATERIAL PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL – PINTURES-VARIS- (EXP. 10727/2018).-Es
dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Seguretat Ciutadana de dia 11-122018, que literalment copiada, diu:
«Assumpte: Contracte menor de subministrament adquisició material per Senyalització Horitzontal pintura varis-.
Atès que s’han sol·licitat ofertes a les següents empreses: Marcas Viales Menorca S.L., Comercial
Jaype S.A., Bernat Petrus i Comercial Mesquida Fedelich.
Atès que s'han presentat les següents ofertes:
1.- Marcas Viales Menorca S.L. (11.402 € + 21% d’IVA 13.796,42 €).
2.- Comercial Jaype S.A
(15.890,52 € + 21 % d’IVA 19.227,53 €).
3.- Bernat Petrus
(14.071,60 € + 21 % d'IVA 17.026,64 €).
4.- Comercial Mesquida Fedelich -pressupost incomplert-.
Atès que, d'acord amb l'informe tècnic municipal, la proposta presentada per l’empresa MARCAS
VIALES MENORCA S.L. (B075*****), per un import de 13.796,42 € IVA inclòs, resulta ser la proposta
més avantatjosa, pels següents motius:
- Ser la millor oferta econòmica
Atès l’apartat 3 de l’article 138 del TRLCSP, que assenyala que els contractes menors es podran
adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació
professional necessària per realitzar la prestació, complint amb les normes fixades en l’article 111 de
la mateixa llei; considerant-se contractes menors aquells amb import inferior a 50.000 euros, IVA
exclòs, quan es tracti de contractes d'obres i amb import inferior a 18.000 euros, IVA exclòs, en la
resta de contractes.
Atès que, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia núm. 161 de 2015, les competències resolutives en
matèria de contractacions i concessions d'import superior a 4.000 euros estan delegades a la Junta
de Govern.
Per tot l’exposat, qui subscriu, vist l'informe favorable a l'autorització de la despesa emès pels Serveis
econòmics de data 10/12/2018.
PROPOSA:
Primer. Adjudicar el contracte menor de subministrament a l'empresa MARCAS VIALES MENORCA
S.L. (B075*****), per un import total de 13.796,42 € IVA (21%) inclòs, segons l’oferta presentada i que
consta a l’expedient; sense possibilitat de pròrroga ni de revisió de preus.
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Segon. El pagament s'efectuarà en el termini que legalment resulti aplicable prèvia presentació de la
corresponent factura en el Registre de factures de l'Ajuntament, d'acord amb l'assenyalat a la Llei
25/2013, de 27 de desembre, de factura electrònica i creació del Registre comptable de factures en el
sector públic.
Tercer. Notificar l'acord als interessats, als efectes que corresponguin i amb indicació dels recursos
pertinents.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Seguretat Ciutadana.
36. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT DE DEUTE
RELATIU A L’ENREIXAT PER TANCAMENT CASA D’ACOLLIDA DEL C’DEGOLLADOR (EXP.
12121/2018).-Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada del Servei d’Atenció Social de
dia 29-11-2018, que literalment copiada, diu:
«Atesa la resolució de l'àrea socioeducativa núm. 2018/LD3201/0000498 de dia 29/11/2018, relativa
al reconeixement del deute derivat de l'enreixat per tancar el pati de la casa d'acollida del c/
Degollador, que es transcriu literalment tot seguit:
"Atès l'informe tècnic emès en data 21/11/2018 per la directora de serveis socials, quin contingut
literal és el següent:
"Atès que el dispositiu assistencial d'atenció a les persones en situació d'exclusió residencial, Casa
d'acollida, va ser traslladat del c. Ciutat d'Oristanno, 20 al c. Degollador, 54 havent-se d'adquirir nou
material i havent-se de realitzar un seguit d'actuacions per tal d'adequar aquest espai a la normativa
vigent per a l'autorització del servei i d'altra banda per a garantir la seguretat i la tranquil·litat tant de
les persones residents a la casa com també dels vesins i vesines de la zona.
Atès que l'ajuntament es va comprometre amb el veïnat al tancament del pati amb la col·locació
d'una gelosia o similar i es va decidir comprar i col·locar un reixat tipus gelosia per donar continuïtat al
sistema de tancament que ja tenia instal·lat l'habitatge continuu a la casa d'acollida.
Atès que es va incorporar una partida en per dur a terme la compra d'aquest material.
Atès que la compra s'ha efectuat segons el previst, quedant incorporada a l'expedient la factura de
compra a l'empresa TONI CAMPS FUSTERIA D'ALUMINI (417*****-L) i atès que existeix partida
econòmica per assumir aquesta despesa 2311.629.00.
Es sol·licita,
- L’aprovació d’un reconeixement de la despesa de la factura número 3645 de TONI CAMPS
FUSTERIA D'ALUMINI (417*****-L) i el seu posterior abonament."
Per tot l'anterior,
RESOLC:
Primer. Aprovar el reconeixement del deute que te aquest Ajuntament amb l'empresa TONI CAMPS
FUSTERIA D'ALUMINI (417*****-L) per la factura número 3645, derivada de la instal·lació d'un
enreixat per tancar el pati de la casa d'acollida municipal, quin import és de 2.030,66 €, IVA inclòs.
Segon. Aprovar que es faci efectiu el pagament de la factura assenyalada en el punt anterior."
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Per tot l'anterior, a la Junta de Govern local
PROPÒS:
Primer. Ratificar en tots els seus extrems la resolució de l'àrea socioeducativa núm.
2018/LD3201/0000498 de dia 29/11/2018, relativa al reconeixement del deute derivat de l'enreixat per
tancar el pati de la casa d'acollida del c/ Degollador.
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.
37. RECONEIXEMENT DEL DEUTE AMB CREU ROJA PER A LA PRESTACIÓ DE DIVERSOS
SERVEIS D'ATENCIÓ SOCIAL DURANT EL MES DE NOVEMBRE DE 2018 (EXP. 13768/2018).Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada del Servei d’Atenció Social de dia 17-122018, que literalment copiada, diu:
«En data 03/12/2018 i registre d’entrada núm. 7859 l'entitat Cruz Roja Española ha presentat la
factura número 07015-2018-12-2-N en concepte de prestació de diversos serveis assistencials per a
usuaris de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Ciutadella durant el mes de novembre de
2018, per un import total de 2.265,03 €.
Atès l'informe favorable emès en data 14/12/2018 per la directora del servei d'atenció social, en el
que sol·licita l'aprovació d'un reconeixement de la despesa de la factura pendent de pagament
assenyalada.
Per tot l'anterior,
PROPÒS:
Primer. Aprovar el reconeixement del deute corresponent a la factura número 07015-2018-12-2-N
presentada per part de Cruz Roja Española en concepte de prestació de diversos serveis
assistencials per a usuaris de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Ciutadella durant el mes de
novembre de 2018, per un import total de 2.265,03 €.
Segon. Aprovar que es faci efectiu el pagament de la factura assenyalada en el punt primer.
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.
38. RECONEIXEMENT DEL DEUTE AMB CÀRITAS DIOCESANA DE MENORCA PER A LA
GESTIÓ DE LA CASA D'ACOLLIDA DURANT EL MES DE NOVEMBRE DE 2018 (EXP.
13769/2018).-Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada del Servei d’Atenció Social de
dia 17-12-2018, que literalment copiada, diu:
«En data 04/12/2018 i mitjançant registre d'entrada núm. 7932, l'entitat Càritas Diocesana de
Menorca presenta davant aquest ajuntament la factura número 253-18 en concepte de gestió del
servei residencial Casa d'Acollida, corresponent al mes de novembre 2018, per un import total de
1.477,74 €.
Atès l'informe favorable emès en data 14/12/2018 per la directora del servei d'atenció social, en el
que indica que el servei prestat per l'entitat Càritas Diocesana de Menorca en relació a la gestió del
Servei Residencial d'inserció social - Casa d'acollida s'ha realitzat correctament, durant el mes de
novembre de 2018, i sol·licita l'aprovació d'un reconeixement de la despesa de la factura
assenyalada.
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Per tot l'anterior,
PROPÒS:
Primer. Aprovar el reconeixement del deute corresponent a la factura núm. 253-18 presentada per
part de Càritas Diocesana de Menorca relativa a la gestió del servei residencial Casa d'Acollida,
corresponent al mes de novembre 2018, per un import total de 1.477,74 €.
Segon. Aprovar que es faci efectiu el pagament de la factura assenyalada en el punt primer.
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.
39. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL FONS MENORQUÍ
DE COOPERACIÓ I L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA PEL QUAL S’ESTABLEIXEN LES
CONDICIONS DE L’APORTACIÓ ATORGADA PER CONTRIBUIR AMB ELS OBJECTIUS DEL
FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ PER L’ANY 2018 (EXP. 8089/2018).-Es dóna compte d'una
proposta de la regidora delegada del Servei d’Educació i Convivència de dia 18-12-2018, que
literalment copiada, diu:
«Vist l'informe de la tècnica del servei de dia 13 de desembre de 2018, que literalment copiat diu:
"ASSUMPTE: CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA I EL FONS MENORQUÍ DE
COOPERACIÓ, PEL QUAL S’ESTABLEIXEN LES CONDICIONS DE L’APORTACIÓ ATORGADA
PER CONTRIBUIR AMB ELS OBJECTIUS DEL FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ PER A
L’ANY 2018.
ANTECEDENTS
1. Atès que l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, aprovat mitjançant la Llei orgànica 1/2007, de
28 de febrer, estableix que els poders públics de les Illes Balears han de vetllar per fomentar la pau,
la solidaritat, la tolerància, el respecte dels drets humans i la cooperació per al desenvolupament amb
els països i les poblacions estructuralment menys desenvolupades, amb la finalitat última d’eradicar
la pobresa. Per aconseguir aquest objectiu han d’establir programes i acords amb els agents socials
de cooperació i amb les institucions públiques i privades que siguin necessaris per garantir l’efectivitat
i l’eficiència d’aquestes polítiques a les Illes Balears i a l’exterior.
2. Atès que la llei 9/2005, de 21 de juny, de cooperació per al desenvolupament, regula el règim
jurídic de la política de cooperació per al desenvolupament de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, que s’entén com el conjunt d’actuacions, iniciatives, capacitats i
recursos que aquesta comunitat autònoma, posa al servei dels pobles més desfavorits, amb la
finalitat de contribuir a l’eradicació de la pobresa, al progrés humà, econòmic i social, i a la defensa
dels drets fonamentals de les persones.
3. Atès que el Fons Menorquí de Cooperació és una entitat sense ànim de lucre, creada l’any 1993
amb l’objectiu de contribuir a la promoció de la justícia social i econòmica dels pobles més desfavorits
arreu del món i coordinar les ajudes de les Administracions Públiques de Menorca per tal
d’aconseguir una major eficiència i eficàcia en la gestió dels recursos del poble menorquí en aquest
sentit. Formada per vuit ajuntaments menorquins, els Consell Insular i el Govern de les Illes Balears
així com a entitats públiques i ONGD amb seu a Menorca, a més a de la Universitat de les Illes
Balears com a entitat col·laboradora.
4. Atès que la Junta de govern és l’òrgan suprem de Govern i de control del Fons, qui aprova les
seves polítiques de cooperació i distribueix els seus recursos- El control d’aquest òrgan de govern
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està en mans de les administracions publiques que el componen. La presidència l’ostenta de manera
rotatòria cada dos anys un ajuntament, el Consell Insular té assignada la vicepresidència primera i el
Govern balear la vicepresidència segona.
5. Atès que les activitats del Fons Menorquí de Cooperació es centren en dues línies estratègiques
que defineixen el marc d’actuació de l’entitat: la cooperació al desenvolupament (directe i
indirectament) i la sensibilització i conscienciació, a partir de la investigació i l’anàlisi de les causes
estructurals que provoquen la pobresa.
6. Atès que el 99,8 per cent dels seus recursos provenen de les administracions esmentades, les
quals disposen la condició de membre associat.
7. Atès que l’art. 2 de la Llei 40/2015, del règim jurídic del sector públic (LRJSP), estableix la novetat
d’integrar dins del sector públic institucional de caràcter bàsic, a les entitats de base privada
vinculades i dependents de les administracions publiques, entre les quals per la seva naturalesa,
constitució i finançament es troba el Fons Menorquí de Cooperació, també estableix els principis
d’actuació i l’obligació d’inscripció en l’inventari d’entitats del sector públic estatal, autonòmic i local
segons correspongui.
8. Atès que el Decret 15/2018, de 8 de juny, del règim especial de les ajudes a l’exterior en matèria de
cooperació per al desenvolupament i solidaritat internacional i del Registre d’organitzacions no
governamentals de desenvolupament de les Illes Balears, exclou explícitament d’aquest registre a les
administracions publiques o entitats del sector públic i presumeix que aquesta relació existeix quan
els òrgans corresponents estiguin formats per persones que actuïn en representació
d’administracions publiques i entitats del sector públic o quan hi resultin aplicables els criteris
d’adscripció que preveu la Llei 40/2015 esmentada.
9. Atès que l’art. 33 de a Llei 43/2003, general pressupostària preveu la integració dins dels
pressupostos generals de l’Estat, una estimació dels pressupostos de totes aquestes entitats de base
privada que formen part del sector públic administratiu previst a la Llei 40/2015.
10. Atès que amb el mateix sentit l’art. 2, apartat h) del Real Decret 424/2017, de 28 d’abril pel qual
es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local, també s’hi preveu dins
del seu àmbit d’aplicació a aquestes entitats de base privada dependents de les administracions
publiques.
11. Atès que per altra banda, l’art. 2.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, estableix una exclusió, des del punt de vista objectiu sobre les aportacions dineràries,
les quals no entrarien dins del concepte de subvenció, les aportacions globals, aplicables a les
administracions publiques i al sector públic institucional que entén podem entendre actualitzat en
base a la LRJSP.
12. Atès que l’art. 2 del Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions, concreta l’àmbit
d’aplicació de l’esmentada Llei i del concepte de finançament global «s’entendrà pel finançament
global les aportacions destinades a finançar total o parcialment amb caràcter indiferenciat, la totalitat
o un sector de l’activitat d’una administració pública, d’un organisme o entitat pública depenent
d’aquesta”. Entenem que l’àmbit subjectiu al qual es refereix la norma s’ha d’interpretar ampliat amb
l’actual sector públic institucional previst a la Llei 40/2015 amb caràcter bàsic.
13. Atès que l’Ajuntament de Ciutadella és sensible als temes de cooperació i solidaritat i destina una
part del seu pressupost per poder treballar objectius per aquest fi.
14. Atès que l’Ajuntament de Ciutadella, en data 21 de desembre del 2017, va aprovar el pressupost
municipal del 2018 i que en la partida 2311.489.03, reserva com a transferència nominativa, al Fons
Menorquí de Cooperació, la quantitat de 29.210 €.
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15. Atès que l’Ajuntament de Ciutadella té la voluntat de renovar el conveni de col·laboració amb el
Fons Menorquí de Cooperació, per a l’any 2018.
16. Atès que aquest conveni té per objecte articular la col·laboració econòmica de les dues entitats,
en l’àmbit de les seves competències i finalitats respectives, amb l’objectiu de contribuir a la promoció
de la justícia social i econòmica dels països en via de desenvolupament, col·laborant des del municipi
amb les accions de cooperació que executa anualment el Fons i aquelles accions de sensibilització
programades arreu de l’illa.
INFORM:
Per tot l’exposat anteriorment i amb la finalitat de donar continuïtat i suport a la tasca del Fons
Menorquí de Cooperació en els termes exposats anteriorment, aprovar l’acord de col·laboració
mitjançant conveni, per al 2018 i abonar el 100 % de l’aportació de l’Ajuntament de Ciutadella al Fons
Menorquí en el moment de la signatura del conveni."
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella i el Fons Menorquí de
Cooperació per l'exercici 2018, el qual preveu l'aportació municipal de 29.210,00€ a pagar a la
signatura del conveni.
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.
40. PROPOSTA ABONAMENT DESPESES CORRENTS DE MANTENIMENT DEL PAVELLÓ
MUNICIPAL DE CALÓS, PRIMER TRIMESTRE 2016 (EXP. 3927/2016).-Es dóna compte d'una
proposta del regidor delegat del Servei d’Esports de dia 12-12-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe de la tècnica d'esports, que diu:
"Atès el correu electrònic enviat pel Col·legi Salesians San Francesc de Sales en data 22/10/2018, i
rebut en el Servei d’Esports, en el qual ens deixen constància que està pendent de cobrar la
liquidació del 1r trimestre de 2016 amb número de registre 006334/2016 i data 22 d’abril de 2016.
Atès que des del nostre Servei s’ha recuperat l’expedient de dita liquidació (exp. 2016/003927) , i
hem pogut comprovar que realment no es va tramitar dit expedient i el seu corresponent pagament.
Des del nostre servei, un cop revisat tot , demanam se li pugui abonar l’import de 740,34 €
corresponent a la quantitat pendent de pagar de la liquidació del primer trimestre del 2016."
Vist l'informe de la interventora municipal de data 12/12/2018.
PROPÒS:
-- Abonar a l'entitat "Societat de Sant Francesc de Sales-Inspectoria Salesiana Mare de Déu de la
Mercé" l'import de 740,34 €, corresponent a la part que correspon a l'Ajuntament de les despeses
corrents de manteniment del pavelló municipal de Calós, del 1r trimestre de l'any 2016.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Esports.
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41. PROPOSTA ABONAMENT DESPESES CORRENTS DE MANTENIMENT DEL PAVELLÓ
MUNICIPAL DE CALÓS, PRIMER TRIMESTRE 2018 (EXP. 11185/2018).-Es dóna compte d'una
proposta del regidor delegat del Servei d’Esports de dia 12-12-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe de la tècnica d'esports, que diu:
"- Vist el document registrat a l’’Ajuntament de Ciutadella, en data 18/10/18 i nombre de registre
telemàtic GE/018611/2018, pel Col·legi Salesià “Sant Francesc de Sales” i en el qual es presenta la
relació de factures i despeses corresponents al Pavelló Municipal de Calós en el primer trimestre de
2018.
-- I tenint en compte, la quarta clàusula , punt número quatre , del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca i l’entitat “Societat de Sant Francesc de Sales- Inspectoria
Salesiana Mare de déu de la Mercè” per l’ampliació de les instal·lacions públiques esportives de
Ciutadella de Menorca , les despeses corrents de manteniment , conservació , subministrament,
vigilància , consergeria i explotació seran a càrrec dels usuaris , “Societat de Sant Francesc de Sales
Inspectora Salesiana Mare de déu de la Mercè” i l’Ajuntament de Ciutadella o entitat/s que aquests
designi, en proporció al temps període d’ús.
-- I atenent a l ‘annex signat posteriorment per ambdues parts , i en el qual s’estableix el percentatge,
atenent a l’horari d’ús en les dues entitats fan servir el pavelló , en que s’han de distribuir els costos
de manteniment, conservació,... i que aquests s’ha fixat en un 50% entre ambdues entitats.
-- Des de l’Àrea d’Esports donam el vist i plau a la petició d’abonar, per part de l’Ajuntament de
Ciutadella, l'import de 514,20 € en concepte de despeses corresponents al primer trimestre del 2018
del Pavelló Municipal de Calós."
PROPÒS:
-- Abonar a l'entitat "Societat de Sant Francesc de Sales-Inspectoria Salesiana Mare de Déu de la
Mercé" l'import de 514,20 €, corresponent a la part que correspon a l'Ajuntament de les despeses
corrents de manteniment del pavelló municipal de Calós, del 1r trimestre de l'any 2018.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Esports.
42. PROPOSTA ABONAMENT DESPESES CORRENTS DE MANTENIMENT DEL PAVELLÓ
MUNICIPAL DE CALÓS, SEGON TRIMESTRE 2018 (EXP. 11186/2018).-Es dóna compte d'una
proposta del regidor delegat del Servei d’Esports de dia 12-12-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe de la tècnica d'esports, que diu:
"- Vist el document registrat a l’’Ajuntament de Ciutadella, en data 18/10/18 i nombre de registre
telemàtic GE/018613/2018, pel Col·legi Salesià “Sant Francesc de Sales” i en el qual es presenta la
relació de factures i despeses corresponents al Pavelló Municipal de Calós en el segon trimestre de
2018.
-- I tenint en compte, la quarta clàusula , punt número quatre , del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca i l’entitat “Societat de Sant Francesc de Sales- Inspectoria
Salesiana Mare de déu de la Mercè” per l’ampliació de les instal·lacions públiques esportives de
Ciutadella de Menorca, les despeses corrents de manteniment , conservació ,
subministrament,vigilància, consergeria i explotació seran a càrrec dels usuaris , “Societat de Sant
Francesc de Sales- Inspectora Salesiana Mare de déu de la Mercè” i l’Ajuntament de Ciutadella o
entitat/s que aquests designi, en proporció al temps període d’ús.
-- I atenent a l ‘annex signat posteriorment per ambdues parts , i en el qual s’estableix el percentatge,
atenent a l’horari d’ús en les dues entitats fan servir el pavelló , en que s’han de distribuir els costos
de manteniment, conservació,... i que aquests s’ha fixat en un 50% entre ambdues entitats.
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-- Des de l’Àrea d’Esports donam el vist i plau a la petició d’abonar, per part de l’Ajuntament de
Ciutadella, l'import de 553,12 € en concepte de despeses corresponents al segon trimestre del 2018
del Pavelló Municipal de Calós."
PROPÒS:
-- Abonar a l'entitat "Societat de Sant Francesc de Sales-Inspectoria Salesiana Mare de Déu de la
Mercé" l'import de 553,12 €, corresponent a la part que correspon a l'Ajuntament de les despeses
corrents de manteniment del pavelló municipal de Calós, del 2n trimestre de l'any 2018.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Esports.
43. PROPOSTA ABONAMENT DESPESES CORRENTS DE MANTENIMENT DEL PAVELLÓ
MUNICIPAL DE CALÓS, TERCER TRIMESTRE 2018 (EXP. 11188/2018).-Es dóna compte d'una
proposta del regidor delegat del Servei d’Esports de dia 12-12-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe de la tècnica d'esports, que diu:
"-- Vist el document registrat a l’’Ajuntament de Ciutadella, en data 18/10/18 i nombre de registre
telemàtic GE/018611/2018, pel Col·legi Salesià “Sant Francesc de Sales” i en el qual es presenta la
relació de factures i despeses corresponents al Pavelló Municipal de Calós en el tercer trimestre de
2018.
-- I tenint en compte, la quarta clàusula , punt número quatre , del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca i l’entitat “Societat de Sant Francesc de Sales- Inspectoria
Salesiana Mare de déu de la Mercè” per l’ampliació de les instal·lacions públiques esportives de
Ciutadella de Menorca , les despeses corrents de manteniment , conservació , subministrament,
vigilància , consergeria i explotació seran a càrrec dels usuaris , “Societat de Sant Francesc de Sales
Inspectoria Salesiana Mare de déu de la Mercè” i l’Ajuntament de Ciutadella o entitat/s que aquests
designi, en proporció al temps període d’ús.
-- I atenent a l ‘annex signat posteriorment per ambdues parts , i en el qual s’estableix el percentatge,
atenent a l’horari d’ús en les dues entitats fan servir el pavelló , en que s’han de distribuir els costos
de manteniment, conservació,... i que aquests s’ha fixat en un 50% entre ambdues entitats.
-- Des de l’Àrea d’Esports donam el vist i plau a la petició d’abonar, per part de l’Ajuntament de
Ciutadella, l'import de 348,83 € en concepte de despeses corresponents al tercer trimestre del 2018
del Pavelló Municipal de Calós."
PROPÒS:
-- Abonar a l'entitat "Societat de Sant Francesc de Sales-Inspectoria Salesiana Mare de Déu de la
Mercé" l'import de 348,83 €, corresponent a la part que correspon a l'Ajuntament de les despeses
corrents de manteniment del pavelló municipal de Calós, del 3r trimestre de l'any 2018.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Esports.
44. PROPOSTA APROVACIÓ I PAGAMENT FACTURA CORRESPONENT AL TERCER
TRIMESTRE DE L’ANY 2018 DEL CONTRACTE DE SERVEI I DOCÈNCIA A LA PISCINA
MUNICIPAL COBERTA (EXP. 13230/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del
Servei d’Esports de dia 12-12-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: aprovació i pagament de la factura corresponent al 3r trimestre de l'any 2018 del
contracte de servei i docència a la piscina municipal coberta.
Vist l'informe de la tècnica d'esports, que diu: "Considerant el Plec de clàusules econòmiques
administratives particulars que regeixen el contracte de gestió mitjançant concessió administrativa del
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servei públic municipal de piscina coberta i docència d’activitats aquàtiques, a adjudicar mitjançant
procediment obert, tramitació ordinària i diversos criteris d’adjudicació.
I tenint en compte , l'acord de Junta de Govern de dia 30/10/13 on es va aprovar: “l’adjudicació,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, dels contracte de gestió mitjançant concessió
administrativa del servei públic municipal de piscina coberta i docència d’activitats aquàtiques a
Ciutadella de Menorca, a l’entitat MENBIOS S.L amb CIF B574*****, per un import de 69.047,13 €
(IVA inclòs) ”. Import que té caràcter anual, i que es farà efectiu en quatre pagaments trimestrals al
llarg de l’any .
Atenent als punts anteriors , des de l'Àrea d'Espots demanam es pugui abonar la factura presentada
per l’empresa MENBIOS S.L, amb format de factura electrònica registrada dia 1 d'octubre amb
número de registre de 6622 per un import de 17.261,78 € (IVA inclòs). Aquesta factura fa referència a
l’import corresponent als mesos de juliol, agost i setembre de 2018."
Per tot l'exposat qui subscriu, PROPOSA:
Aprovar i abonar a MENBIOS, S.L. l'import de la factura corresponent al 3r trimestre de l'any 2018 del
contracte de gestió de la piscina coberta municipal per import de 17.261,78 € (IVA inclòs).
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Esports.
45. PROPOSTA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 2 (DESEMBRE 2018) DEL PROJECTE
D’ESTUDI LUMINOTÈCNIC DE LES PISTES D’UE SAMI (EXP. 13753/2018).-Es dóna compte
d'una proposta del regidor delegat del Servei d’Esports de dia 17-12-2018, que literalment copiada,
diu:
«Atès el conveni entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Ciutadella per a regular la
col·laboració d’ambdues administracions en el desenvolupament de projectes financerament
sostenibles.
Atès que en data 11/07/2018, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella va acordar aprovar el
projecte luminotècnic del Camp Municipal de Futbol UE Sami.
Atès que en data 03/10/2018 la Junta de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella va acordar adjudicar a
l’empresa XIFRAM, S.L. el projecte d’estudi luminotècnic del Camp Municipal de Futbol UE Sami per
un import de 123.299 € (IVA inclòs).
Atès que s’ha redactat la certificació núm. 2 (desembre 2018) corresponent al projecte d’estudi
luminotècnic del Camp Municipal de Futbol UE Sami, per un import de 68.921,12 € (IVA inclòs).
Atès que l’esmentada certificació va degudament signada pel contractista de l’obra Vicente Ambou
Segarra, en representació de l’empresa XIFRAM, S.L. i pel director d’obra de la mateixa, José Bosch
Seguí.
PROPOSA:
PRIMER.- Aprovar la certificació núm. 2 (desembre 2018) corresponent al projecte d’estudi
luminotècnic del Camp Municipal de Futbol UE Sami, per un import de 68.921,12 € (IVA inclòs)
adjudicat a l’empresa XIFRAM, S.L. (B12657847).
SEGON.- Comunicar aquests acords a l’empresa adjudicatària XIFRAM, S.L. i el Consell Insular de
Menorca.
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’Esports.
46. PROPOSTA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 2 (DESEMBRE 2018) DEL PROJECTE
D’ESTUDI LUMINOTÈCNIC DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS I ANNEX (EXP.
13779/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d’Esports de dia 13-122018, que literalment copiada, diu:
«Atès el conveni entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Ciutadella per a regular la
col·laboració d’ambdues administracions en el desenvolupament de projectes financerament
sostenibles.
Atès que en data 25/04/2018, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella va acordar aprovar el
projecte luminotècnic del Pavelló Municipal d’Esports i annex.
Atès que en data 03/10/2018 la Junta de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella va acordar adjudicar a
l’empresa IMESAPI, S.A. el projecte d’estudi luminotècnic del Pavelló Municipal d’Esports i annex per
un import de 70.088,77 € (IVA inclòs).
Atès que s’ha redactat la certificació núm. 2 (desembre 2018) corresponent al projecte d’estudi
luminotècnic del Pavelló Municipal d’Esports i annex, per un import de 25.507,78 € (IVA inclòs).
Atès que l'esmentada certificació va degudament signada pel contractista de l’obra Jorge Pérez
Bartolomé, en representació de l’empresa IMESAPI, S.A. i pel director d’obra de les mateixes, José
Bosch Seguí.
PROPOSA:
PRIMER.- Aprovar la certificació núm. 2 (desembre 2018) corresponent al projecte d’estudi
luminotècnic del Pavelló Municipal d’Esports i annex, per un import de 25.507,788 € (IVA inclòs)
adjudicat a l’empresa IMESAPI, S.A. (A280*****).
SEGON.- Comunicar aquests acords a l’empresa adjudicatària IMESAPI, S.A. i el Consell Insular de
Menorca.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Esports.
47. PROPOSTA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 2 (DESEMBRE 2018) DEL PROJECTE
D’ESTUDI LUMINOTÈCNIC DE LES PISTES DE PADEL I TENNIS (EXP. 13790/2018).-Es dóna
compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d’Esports de dia 13-12-2018, que literalment
copiada, diu:
«Atès el conveni entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Ciutadella per a regular la
col·laboració d’ambdues administracions en el desenvolupament de projectes financerament
sostenibles.
Atès que en data 25/04/2018, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella va acordar aprovar
els projectes luminotècnics de les Pistes de Padel i Tennis.
Atès que en data 03/10/2018 la Junta de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella va acordar adjudicar a
l’empresa IMESAPI, S.A. els projecte d’estudi luminotècnic de les Pistes de Padel i Tennis per un
import de 34.251,14 € (IVA inclòs).
Atès que s’ha redactat la certificació núm. 2 (desembre 2018) corresponent al projecte d’estudi
luminotècnic de les Pistes de Padel i Tennis, per un import de 16.377,57 € (IVA inclòs).
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Atès que l'esmentada certificació va degudament signada pel contractista de l’obra Jorge Pérez
Bartolomé, en representació de l’empresa IMESAPI, S.A. i pel director d’obra de les mateixes, José
Bosch Seguí.
PROPOSA:
PRIMER.- Aprovar a certificació núm. 2 (desembre 2018) 16.377,57 € (IVA inclòs) adjudicat a
l’empresa IMESAPI, S.A. (A280*****).
SEGON.- Comunicar aquests acords a l’empresa adjudicatària IMESAPI, S.A. i el Consell Insular de
Menorca.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Esports.
48. PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I
L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA PEL DESENVOLUPAMENT DELS PROGRAMES DE LA UOM
(EXP. 5649/2018).-Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada del Servei d’Educació i
Convivència de dia 15-11-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe de la tècnica del servei de dia 12/11/18 que literalment copiat diu:
"ANTECEDENTS
1.El Centre Municipal Universitari desenvolupà el programa de la Universitat Oberta per a Majors a
Ciutadella durant el curs 2017-2018, conjuntament amb la Universitat de les Illes Balears.
2.L’Ajuntament de Ciutadella col·labora en aquesta activitat juntament amb el Consell Insular, per la
qual cosa es va aprovar un conveni en data 30 de maig de 2018 entre les dues entitats.
3.El programa de la Universitat Oberta per a Majors desenvolupat aquest any ha constat de 60 hores
lectives de temàtica diversa, tal com s’especifica en la memòria presentada per la Universitat de les
Illes Balears, en la qual es detalla també la justificació econòmica de les despeses esdevingudes
d’aquesta activitat.
4.L’Ajuntament de Ciutadella aporta un màxim de 3.500€ per a cobrir les despeses derivades
d’aquesta activitat formativa.
INFORM:
Atès que la despesa justificada per part del Consell Insular de Menorca és inferior a l’import de la
quantia màxima prevista en el corresponent conveni de col·laboració, en virtut de l’esmentat acord
correspon abonar a l’Ajuntament de Ciutadella un import total de 3.066,32€. Per això, s’informa
favorable al pagament d’aquesta quantitat."
Qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar la liquidació del conveni entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella pel
desenvolupament dels programes de la UOM, que ascendeix a un total de 3.066,32€.
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.
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49. PROPOSTA APROVACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ DE LOCAL A L'ASSOCIACIÓ
TANAGRA, ORGANITZADORA DEL FESTIVAL DE CINEMA DE MENORCA. (EXP. 473/2017).
La Secretària informa que aquest punt es retira de l’ordre del dia perquè no consta la representació
de qui signa el conveni.
50. PROPOSTA APROVAR I ABONAR RECONEIXEMENT DE DEUTE DE L’ALLOTJAMENT DE
SEGURETAT PRIVADA A LA CASA DE COLÒNIES SANT JOAN DE MISSA ,PER SANT JOAN
2018 (EXP. 8263/2018).-Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada del Servei de
Festes de dia 17-12-2018, que literalment copiada, diu:
«Assumpte: Reconeixement de deute
Vist l'informe del tècnica de dia 27 de novembre de 2018, que literalment copiat diu:
"Informe per l'abonament de la factura 605 de 4-7-2018 del Bisbat de Menorca corresponent a
l'estada a la casa de colònies de Sant Joan de Missa del personal dels serveis contractats que van
participar en el dispositiu de seguretat de les festes de Sant Joan de 2018
Antecedents i fonamentació
El passat mes de juny es va haver de contractar una gran part del servei de seguretat de les festes
de Sant Joan a empreses que van haver de desplaçar personal de fora de l'illa per realitzar
principalment les funcions de control d'aforament i de compteig a alguns actes durant les festes de
Sant Joan.
La contracció es va realitzar molts pocs dies abans de la festa i, davant la dificultat de trobar
allotjament, la regidora del servei va poder concretar amb el bisbat de Menorca el lloguer de la casa
de colònies de Sant Joan de Missa. Aquest servei es va confirmar just abans de la festa i no es va
procedir a realitzar el procés de contractació habitual mitjançant l'aprovació d'un pressupost.
Donat que realment el Bisbat de Menorca va oferir l'allotjament d'aquestes persones els dies 22, 23 i
24 de juny,
Inform favorablement el pagament de la factura núm. 605 de 4-7-2018 del Bisbat de Menorca per
import de 1.488,30 € IVA inclòs."
Per tot l’exposat, qui subscriu, vist l'informe favorable a l'autorització de la despesa emès pels Serveis
econòmics dia 17/12/2018 i vist l'informe de secretaria,
PROPOSA:
Aprovar i abonar la factura núm. 605 a Bisbat de Menorca (R07*****E) amb el concepte "Estada de 3
nits (dies 22, 23 i 24 de juny) a la Casa de Colònies de Sant Joan de Missa" per un import total de
1.488,30€ (IVA inclòs).
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei de Festes.
51. PROPOSTA APROVAR I ABONAR RECONEIXEMENT DE DEUTE DE LA SUBSTITUCIÓ DE
PORTAFUSIBLES, PORTALÀMPADES I FUSIBLES FOSOS PER LLUM DE SANT JOAN 2018
(EXP. 8264/2018).-Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada del Servei de Festes de
dia 17-12-2018, que literalment copiada, diu:
«Assumpte: Reconeixement de deute
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Vist l'informe del tècnic del servei de dia 15 de novembre de 2018, que literalment copiat diu:
"Informe per a l'abonament de la factura 000517 de 9-7-2018 de Lorenzo Mora Castell referent a la
substitució de portafusibles, portalàmpares i fusibles fusos per llums de Sant Joan 2018
Antecedents i fonamentació
El passat més de juny es van adjudicar l'encàrrec de muntatge i desmuntatge de la il·luminació extra
d'alguns carrers amb motiu de les festes de Sant Joan a Lorenzo Mora Castell (EX027 / 2018 /
003279).
Aquest contracte inclouria la reposició de tot el material malmès amb la condició que tot aquest
material (no es podia calcular el volum d'aquest) es facturaria a banda d'aquell contracte.
Vista la factura presentada per Lorenzo Mora Castell del material que va haver de substituir.
Inform favorablement el pagament de la factura núm. 000517 de 9-7-2018 de Lorenzo Mora Castell
per import de 1064,87 € IVA inclòs."
Per tot l’exposat, qui subscriu, vist l'informe favorable a l'autorització de la despesa emès pels Serveis
econòmics de dia 17/12/18,
PROPOSA:
Aprovar i abonar la factura núm. 517 a l'empresa Electricitat Sito Mora (417*****C) amb el concepte
"Substitució portafusibles, portalàmpares i fusibles fusos durant les festes de Sant Joan 2018", per un
import total de 1.064,87 € (IVA inclòs).
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei de Festes.
52. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 73/2018 DE L’ÀREA DE
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, REFERENT AL LLOGUER DE VEHICLES DURANT LES FESTES
DE SANT JOAN 2018 (9447/2018).-Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada del
Servei de Festes de dia 17-12-2018, que literalment copiada, diu:
«PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ NÚMERO 73/2018 DE L'ÀREA DE
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Vista la resolució de l'àrea de Dinamització Econòmica núm. 73/2018 de 1 d'octubre de 2018, relativa
a l’aprovació abonar a l'empresa M & V Alquileres Menorca CB (E16522062) la factura amb concepte
"Lloguer d'un vehicle des del 22 de juny al 25 de juny de 2018 amb el depòsit ple i el seguro a tot
risc", per la quantitat de 2.589,40€ IVA inclòs, al número de compte indicat a la factura de referència.
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Ratificar la resolució número 73/2018 de l'àrea de Dinamització Econòmica.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei de Festes.
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53. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA I
L'ECU CALA MORELL. (EXP. 13738/2018).-Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada
del Servei de Projecte Ciutat de dia 12-12-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA I L'ENTITAT DE CONSERVACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DE CALA
MORELL PER A LA MILLORA I/O INVERSIÓ EN ELS ESPAIS PÚBLICS DE LA URBANITZACIÓ.
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca està interessat a fomentar el manteniment dels
espais públics de la zona que abasta l'ECU de Cla Morell, per tal d'oferir-ne una bona imatge i per
millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
Atès que l'entitat de Conservació de la Urbanització de Cala Morell és la responsable del
manteniment d'aquests espais.
Atès que la urbanització no està totalment recepcionada per l'Ajuntament.
Atès el que disposa el Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Ciutadella per a l'any 2018.
Atès que l’Ajuntament no té inconvenient en acordar la col·laboració amb l’entitat per a millores i/o
inversions que sobrepassen l’abast propi de l’entitat de conservació de la urbanització, mentre no
sigui per donar compliment al que és l’objecte propi de l’entitat beneficiària.
Per tot l’exposat qui subscriu,
PROPOSA:
Primer.- Aprovar i signar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i
l'Entitat de Conservació de la Urbanització de Cala Morell per a la millora i/o inversió en els espais
públics de dita urbanització.
Segon.- Notificar l’acord a l’interessat.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei de Projecte Ciutat.
54. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA I
L'ECU SON BLANC. (EXP. 13739/2018).-Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada
del Servei de Projecte Ciutat de dia 12-12-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA I L'ENTITAT DE CONSERVACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DE SON
BLANC PER A LA MILLORA I/O INVERSIÓ EN ELS ESPAIS PÚBLICS DE LA URBANITZACIÓ.
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca està interessat a fomentar el manteniment dels
espais públics de la zona que abasta l'ECU de Son Blanc, per tal d'oferir-ne una bona imatge i per
millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
Atès que l'entitat de Conservació de la Urbanització de Son Blanc és la responsable del manteniment
d'aquests espais.
Atès que la urbanització no està totalment recepcionada per l'Ajuntament.
Atès el que disposa el Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Ciutadella per a l'any 2018.
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Atès que l’Ajuntament no té inconvenient en acordar la col·laboració amb l’entitat per a millores i/o
inversions que sobrepassen l’abast propi de l’entitat de conservació de la urbanització, mentre no
sigui per donar compliment al que és l’objecte propi de l’entitat beneficiària.
Per tot l’exposat qui subscriu,
PROPOSA:
Primer.- Aprovar i signar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i
l'Entitat de Conservació de la Urbanització de Son Blanc per a la millora i/o inversió en els espais
públics de dita urbanització.
Segon.- Notificar l’acord a l’interessat.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei de Projecte Ciutat.
55. PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA I LA
PROTECTORA D’ANIMALS DE CIUTADELLA, EXERCICI 2018 (EXP. 9128/2018).-Es dóna compte
d'una proposta de la regidora delegada de Serveis Urbans de dia 31-08-2018, que literalment
copiada, diu:
«ASSUMPTE: APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA I LA
PROTECTORA D’ANIMALS DE CIUTADELLA, EXERCICI 2018.
Atesa l’existència de nombroses colònies de moixos dins el terme municipal de Ciutadella de
Menorca, distribuïts per tota l’àrea geogràfica i a l’interior del casc urbà.
Atès el refugi amb el que compta la Protectora d’Animals de Ciutadella (PAC), on s’alberguen uns
200 moixos abandonats.
Atesa la necessitat de manteniment d’aquestes colònies, el seu control de natalitat i la seva
manutenció.
Atès que l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca no disposa de mitjans humans ni de pressupost
suficient per aquest manteniment.
Atès que des de la PAC s'efectua aquest servei a la comunitat, amb voluntariat propi.
Atès els costs derivats d’aquest servei prestat per la PAC du un risc de salubritat pública en el
municipi de Ciutadella de Menorca.
Per tot l’exposat,
PROPOSA:
Primer.- Aprovar el conveni amb la Protectora d’Animals de Ciutadella amb el qual se li concedeix una
subvenció de 3.000 € per a l’exercici 2018.
Segon.- Aprovar i procedir al pagament del 50% de la subvenció durant la signatura del conveni i el
50% restant dins els 30 dies següents a la justificació del mateix.
Tercer.- Notificar l’acord als interessants.
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 de Serveis Urbans.

Urgències:
PUNT D’URGÈNCIA RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA RECLAMACIÓ D’INTERESSOS DE
DEMORA D’OBRA «REFORMA DE L’EDIFICI SITUAT A LA PLAÇA DELS PINS 31-32. (EXP.
9523/2018).-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 18-12-2018, que literalment
copiada diu:
«En data 22/06/2016 i registre d’entrada núm. 009762 el Sr. OLIVES CAMPS CLEMENTE en
representació de CONSTRUCCIONES OLIVES SL, ha presentat una reclamació d'interessos de
demora de l'obra "Reforma de l'edifici situat a la pl. dels Pins 31-32".
Vist l'informe jurídic emès en data 19.09.18 que conclou que l'empresa CONSTRUCCIONES OLIVES
SL va incomplir l'obligació contractual establerta a la clàsusula 27.1 i clàusula 9 del Plec de clàusules
Administratives Particulars relativa al termini d'execució de les obres "Reforma de l'edifici situat a la
pl. Pins 31-32", pel fet d'haver-se produït un retard de 212 dies, el que va donar a lloc a la imposició
d'una penalització acordada per Junta de Govern de data 31.01.18.
Vist l'informe de la Interventora de data 18.12.18 en el que es posa de manifest que l'incompliment
del termini establert en contracte per a l'execució de l'obra constitueix un antecedent acreditatiu de
l'incompliment per part d'aquell d'una obligació contractual i, en conseqüència, no es dóna la
concurrència simultània dels dos requisits establerts a l'art. 6 de la LLei 3/2004 de 29 de desembre.
Tot i així, l'informe esmenta la possibilitat d'acollir-se el contractista a l'art. 24 de la LLei 49/2003, de
26 de novembre, General Pressupostària.
Per tot l'exposat,
PROPÒS:
Aprovar i abonar a CONSTRUCCIONES OLIVES SL, amb NIF B071*****, l'import de 210,92€ que
corresponen a la liquidació d'interessos de demora de les certificacions núm. 8 i 9 del projecte d'obres
"Reforma de l'edifici situat a la Plaça dels Pins 31-32" calculats d'acord l'establert a l'art. 24 de la Llei
49/2003, de 26 de novembre General Pressupostària.
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 LA COMPENSACIÓ DE DEUTES AMB EL
CONSELL INSULAR DE MENORCA. (EXP. 13943/2018).-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 18-12-2018, que literalment copiada diu:
«Vista la existència de deutes en concepte de liquidacions emeses pel Consell Insular de Menorca.
Ates que de les liquidacions emeses pel CIMe en relació als diferents convenis signats amb
l’Ajuntament de Ciutadella i que estan pendents de pagament, es proposen per a l’expedient de
compensació les següents:
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DESCRIPCIÓ
C.11 de la segona pròrroga conveni manteniment carreteres
C.9 de la segona pròrroga conveni manteniment de carreteres
C.10 de la segona pròrroga conveni manteniment carreteres
C11 conveni manteniment carreteres, setembre 2014
C.12 de la segona pròrroga del conveni de manteniment
carreteres
Abril 2016, C.6 pròrroga conveni manteniment de carreteres
Juny 2017 C.8 segons pròrroga conveni manteniment
carreteres
Juliol 2017 C.9 segona pròrroga conveni manteniment de
carreteres
Agost 2017 C.10 segona pròrroga conveni manteniment de
carreteres
Octubre 2017 C12 segona pròrroga conveni manteniment de
carreteres
Juny 2018 Conveni manteniment carreteres
Juliol 2018 Conveni manteniment carreteres
Agost 2018 C.2 conveni manteniment carreteres
Setembre 2018 C.3 conveni manteniment de carreteres
Liquidació 2013 Servei insular educació adults
Liquidació 2014 Escola d'Adults
Liquidació 2017 Conveni alberg animals
TOTAL

IMPORT
1.831,97€
4.600,80€
2.063,62€
3.425,60€
2.854,21€
6.554,34€
3.215,07€
926,01€
1.453,79€
219,86€
3.512,41€
836,20€
1.672,41€
1.422,83€
36.236,62€
25.093,11€
28.177,47€
124.096,32€

Atès que dels crèdits a favor d’aquest Ajuntament pendents de cobrar per part del Consell Insular
de Menorca, es proposen per a l’expedient de compensació els següents:
DESCRIPCIÓ
PDPT
Rom.,c/ Mallorca modificat
Punt llum c/Mallorca
Son Marçal
Enllumenat Simon Olivar
Patologies Casa Cultura
Millorca parc Pins
Millora parc Joan de Borbó
c/ Mallorca 2F C.1
c/ Mallorca 2F C.2

IMPORT
41.197,00€
31.250,06€
18.906,73€
5.281,06€
66.489,50€
31.390,07€
13.418,17€
35.142,77€
39.423,87€
43.187,74€

c/ Mallorca 2F C3
c/ Mallorca 2F C.4
c/ Mallorca 2F C.5
c/ Mallorca 2F C.5
c/ Mallorca 2F C7 54.076,93
c/ Mallorca 2F C.6
Camí son Saura

27.096,03€
22.558,10€
25.562,64€
1.000,00€
54.076,93€
47.365,69
72.396,56€
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TOTAL

575,742,92€

Vist que de les liquidacions a pagar al CIMe mitjançant la compensació proposada, les
corresponents als càrrecs de conveni de carreteres, han sigut aprovades prèviament per la Junta
de Govern de data 12 de desembre de 2018 en expedients separats.
Atès que les restants liquidacions estan conformades pels tècnics de les respectives àrees i es
disposa de consignació pressupostària adequada i suficient per poder aprovar-les.
Vist l'informe emès al respecte per la Interventora en data 18.12.18.
Per tot l'exposat,
PROPÒS:
PRIMER: Aprovar les següents liquidacions pels conceptes i imports que es relacionen a
continuació:
Liquidació 2013 Servei insular educació adults
Liquidació 2014 Escola d'adults
Liquidació 2017 Conveni alberg animals

36.236,62€
25.093,11€
28.177,47€

SEGON: Aprovar la compensació de deutes amb el consell Insular de Menorca resultant un import
a favor de l'ajuntament de Ciutadella de 451.646,60€.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei Econòmic.
PUNT D’URGÈNCIA RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D'OBRA NÚM. 6
(DESEMBRE-PART 2018) PER A LES OBRES DE SEPARATA PROJECTE XARXA
CLAVEGUERAM CALA MORELL CONNEXIÓ AIGÜES RESIDUAL. (EXP. 13872/2018).-Amb la
votació prèvia de la urgència de l'assumpte, declarada per unanimitat, es dóna compte de la proposta
de la regidora delegada del Servei d'Aigües, de dia 17-12-2018, que literalment copiada diu:
«Atès que el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Ciutadella en data 20.02.2018 van signar
un conveni per a regular la col·laboració d'ambdues administracions en el desenvolupament de
projectes financerament sostenibles.
Atès que en data 21.02.2018 la Junta de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella aprovà la
documentació tècnica «Separata projecte clavegueram Cala Morell connexió aigües residuals Cala
Morell-POICI» del terme municipal de Ciutadella de Menorca, redactada pels tècnics municipals.
Atès que amb data 30.05.2018 es va adjudicar per Junta de Govern l'execució de les obres de
«Separata projecte xarxa clavegueram Cala Morell connexió aigües residuals Cala Morell-POICI» a
l'entitat UTE "RIEGOS MURCIA Y OBRAS Y REFORMAS HERMANOS GÓMEZ" , per un import de
865.193,74 euros (IVA inclòs).
Atès que s'ha redactat la certificació número 6 (desembre-part 2018) corresponent al contracte de les
obres en el projecte de Separata Xarxa Clavegueram de Cala Morell , connexió aigües pluvials a
Cala Morell- POICI , per un import de 124.808,63 € (IVA inclòs).
Atès que l'esmentada certificació va degudament signada pel contractista de l'obra Javier Maestre
Alhama en representació de l'empresa UTE "RIEGOS MURCIA Y OBRAS Y REFORMAS
HERMANOSGÓMEZ" i pel director de la mateixa, J.M.S. (ECCP).
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PROPOSA:
PRIMER.- Aprovar la certificació núm.6 (desembre-part 2018) corresponent al contracte de les obres
en el projecte de Separata Xarxa Clavegueram de Cala Morell , connexió aigües pluvials a Cala
Morell POICI , per un import de 124.808,63 € (IVA inclòs), adjudicades a l'empresa UTE "RIEGOS
MURCIA Y OBRAS Y REFORMAS HERMANOS GÓMEZ" (U309*****) .
SEGON.- Comunicar aquest acord a l'empresa adjudicatària UTE "RIEGOS MURCIA Y OBRAS Y
REFORMAS HERMANOS GÓMEZ" i al Consell Insular de Menorca”.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei d’Aigües.
PUNT D’URGÈNCIA RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
REDACCIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC EXECUTIU DE L'EDIFICI CAN SAURA DE
L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA, PER PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ
URGENT, OFERTA MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ. (EXP.
12186/2018).-Amb la votació prèvia de la urgència de l'assumpte, declarada per unanimitat, es dóna
compte d’una proposta d’alcaldia en matèria de Serveis Jurídics, de dia 19-12-2018, que literalment
copiada diu:
«ASSUMPTE: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC
EXECUTIU DE L'EDIFICI CAN SAURA 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 d'alcaldia de l'Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana núm.
2018/LD1401/0000121 de data 23/11/2018 es va resoldre aprovar l'expedient de contractació del
servei de redacció del projecte museogràfic executiu de Can Saura, per procediment obert, tramitació
urgent, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i va convocar-ne la licitació.
Alhora, va aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i el Plec de condicions tècniques
que han de regir la contractació.
Atès que en data 23/11/2018 es va publicar en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació
l'anunci de la licitació del contracte de servei de redacció del projecte museogràfic executiu de Can
Saura junt amb el Plec de clàusules administratives i plec de condicions tècniques, iniciant-se el
termini de 8 dies naturals per a la presentació d'ofertes.
Atès que en data 28/11/2018 la Junta de govern local va acordar ratificar la resolució d'alcaldia de
l'Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana núm. 2018/LD1401/0000121 de data 23/11/2018.
Atès que en data 03/12/2018 va finalitzar el termini de presentació de proposicions i durant el qual es
van presentar les següents pliques:
1. Oferta presentada per KULTURA, IDEES I ESTRATÈGIES PER AL PATRIMONI, SL (B-631*****)
presentada a les oficines de correus el dia 30/11/2018.
2. Oferta presentada per MOLÉCULA, XARXA DE PROFESSIONALS EN MUSEOGRAFIA, SCP (J652*****) presentada a les oficines de correus el dia 03/12/2018.
3. Oferta presentada per TALAIA CULTURA, SL (B-577*****) presentada a l'Ajuntament en data
3/12/2018 amb registre d'entrada núm. 022631 per C.M.T..
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4. Oferta presentada per AUDITORES DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, SA ( A-288*****)
presentada a les oficines de correus el dia 03/12/2018.
Vist el contingut de l'acta de la mesa de contractació de data 10/12/2018 d'obertura del Sobre A
(documentació administrativa), de l'acta de la mesa de data 14/12/2018 d'esmena de deficiències del
Sobre A i de l'acta de la mesa de data 14/12/2018 d'obertura del Sobre B (memòria).
Vist l'informe-valoració tècnica emesa pels tècnics municipals, J.M. i M.J.L.M. respecte de les
proposicions (memòria) presentades pels licitadors.
Vista l'acta de la mesa de contractació de data 18/12/2018 de valoració de l'informe-valoració tècnica
assenyalat i en quina part suficient es transcriu a continuació: «(...) Desprès de la lectura de l'informe
tècnic, els membres de la mesa de contractació acorden aprovar l'informe valoració tècnica emesa
pels tècnics municipals, J.M. i M.J.L.M.l respecte de les proposicions (memòria) presentades pels
licitadors, excepte pel que fa a la puntuació final de l'empresa Talaia Cultura, SL, pel fet que
consideren que dita empresa ha de ser exclosa de la licitació per no ajustar-se al plec de clàusules
administratives ni al plec de condicions tècniques.
De la lectura de l'informe tècnic assenyalat, els membres de la mesa de contractació detecten que la
memòria presentada per l'empresa Talaia Cultura, SL no s'ajusta al plec de clàusules administratives
particulars i plec de condicions tècniques, pel fet que l'apartat referent a la metodologia (punt VI) de la
memòria presentada indica expressament que el temps d'execució serà de 4 mesos, en lloc de tres
mesos.
Els membres de la mesa comproven que el Plec de clàusules administratives particulars, en la
clàusula «D.1 Duració del Contracte i terminis d'execució» del Plec de clàusules administratives
particulars determina: «(...) Termini d'execució total: TRES (3) MESOS, a comptar des del dia següent
a la signatura electrònica del contracte (...)» i la condició 7 del plec de condicions tècniques
determina: «(...) La realització de l'encàrrec s'estructura en dues fases i s'haurà d'executar en un
màxim de 3 mesos (...)».
Per altra banda, també comproven que la clàusula 3.2.3 del Plec de clàusules administratives
particulars determina que:
«Cada interessat podrà presentar només una proposició en relació amb l'objecte del contracte, sense
que es puguin presentar variants o alternatives.(...)»
Per la qual cosa, els membres de la mesa de contractació consideren que procedeix l'exclusió de la
proposició presentada per l'empresa «TALAIA CULTURA, SL» pel fet de no ajustar-se la memòria
presentada al plec de clàusules administratives particulars i al plec de condicions tècniques.
En conseqüència, els membres de la mesa de contractació acorden el següent:
- Excloure a l'empresa «TALAIA CULTURA, SL» (B-577*****) de la licitació, pel fet que la memòria
presentada no s'ajusta a l'establert en el Plec de clàusules administratives particulars (clàusula «D.1
Duració del Contracte i terminis d'execució» i 3.2.3) ni al plec de condicions tècniques (condició 7) en
tant que proposen un termini d'execució de 4 mesos quan el termini d'execució total establert en els
plecs és de 3 mesos, a comptar des de la signatura electrònica del contracte.
- Acceptar la documentació presentada per KULTURA, IDEES I ESTRATÈGIES PER AL
PATRIMONI, SL pel fet que s'ajusta a l'exigit en el plec de clàusules administratives particulars i en el
plec de condicions tècniques i atorgar-li una puntuació de 38.5 punts.
- Acceptar la documentació presentada per MOLÉCULA, XARXA DE PROFESSIONALS EN
MUSEOGRAFIA, SCP pel fet que s'ajusta a l'exigit en el plec de clàusules administratives particulars
i en el plec de condicions tècniques i atorgarli una puntuació de 22.32 punts.
- Acceptar la documentació presentada per AUDITORES DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, SA pel
fet que s'ajusta a l'exigit en el plec de clàusules administratives particulars i en el plec de condicions
tècniques i atorgar-li una puntuació de 13.41 punts.(...)».
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Vist el contingut de l'acta de la mesa de contractació de data 18/12/2018 d'obertura del Sobre C
(oferta econòmica), en la que consta que els membres de la mesa van acordar el següent:
«(...) En conseqüència, els membres de la mesa de contractació acorden el següent:
1.- Classificar per ordre decreixent les proposicions presentades pels licitadors que han estat
admesos i d'acord amb la puntuació total obtinguda, en l’ordre següent:
Empresa
1. KULTURA, IDEES
I ESTRATÈGIES
PER AL
PATRIMONI,SL

Puntuació oferta
49,16 punts

Puntuació memòria
38.5 punts

Puntuació total
87.66 punts

2. AUDITORES DE
ENERGÍA Y
MEDIO
AMBIENTE,SA

60 punts

13.41 punts

73.41 punts

22.32 punts

73.19 punts

3. MOLÉCULA, XARXA 50,87 punts
DE PROFESSIONALS
ENMUSEOGRAFIA, SCP

2.- Elevar i proposar a l'òrgan de contractació com a oferta més avantatjosa la presentada per
l'empresa KULTURA, IDEES I ESTRATÈGIES PER AL PATRIMONI, SL i a la que prèviament a
l'adjudicació haurà de requerir per a 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 del
plec de clàusules administratives.
Documentació justificativa del compliment de les condicions per contractar relacionada en la
clàusula núm. 3.3.3 dels Plecs i els annexos núm. VIII; IX; X; XI i XII.(...)».
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.
Atès que en data 30/11/2018 el Consell Insular de Menorca va notificar a l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca l'acord de modificació de la distribució de la concessió d’ajuts del ptiec
2018 corresponent a l’ajuntament de ciutadella, mitjançant el qual es va acordar el següent: «(...)
Atorgar una ampliació d'aquest termini fins dia 15 de desembre de 2018. Ja que l’ajuntament de
Ciutadella va sol·licitar la modificació dins termini (...)». (Exp. 001430/2018)
Atès que en data 13/12/2018, re GE/031262/2018, es va remetre al CIMe l'acord de data
12/12/2018 de la Junta de govern de ciutadella de sol·licitud d'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. (Exp. 001430/2018).
Vist l'informe d'intervenció de data 19/12/2018 en el que s'informa que ja ha estat aprovada i
aplicada la modificació de crèdit corresponent i que en el pressupost de l'exercici 2018 existeix
consignació adequada i suficient en la partida 333.627.00 per tal de fer front a l'autorització
proposada.
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Vist el decret d'alcaldia núm. 00161 de 2015 de delegació de competències a la Junta de govern
local.
Examinada la documentació que obra en el present expedient, fent ús de les facultats que m'han
estat conferides, a l'emprara de la Disposició Addicional segona i tercera de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del Sector Públic, a la Junta de govern local PROPÒS:
PRIMER. Excloure a l'empresa «TALAIA CULTURA, SL» (B-577*****) de la licitació, pel fet que la
memòria presentada no s'ajusta a l'establert en el Plec de clàusules administratives particulars
(clàusula «D.1 Duració del Contracte i terminis d'execució» i clàusula 3.2.3) ni al plec de
condicions tècniques (condició 7) en tant que proposen un termini d'execució de 4 mesos quan el
termini d'execució total establert en els plecs és de 3 mesos, a comptar des del següent a la
signatura electrònica del contracte
SEGON. Classificar per ordre decreixent les proposicions presentades pels licitadors que han
estat admesos i d'acord amb la puntuació total obtinguda, en l’ordre següent:
Empresa
1. KULTURA, IDEES
I ESTRATÈGIES
PER AL
PATRIMONI,SL

Puntuació oferta
49,16 punts

Puntuació memòria
38.5 punts

Puntuació total
87.66 punts

2. AUDITORES DE
ENERGÍA Y
MEDIO
AMBIENTE,SA

60 punts

13.41 punts

73.41 punts

22.32 punts

73.19 punts

3. MOLÉCULA, XARXA 50,87 punts
DE PROFESSIONALS
ENMUSEOGRAFIA, SCP

TERCER. Requerir a l'empresa KULTURA, IDEES I ESTRATÈGIES PER AL PATRIMONI, SL (B631*****) 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 1.190 €.
Documentació justificativa del compliment de les condicions per contractar relacionada en la
clàusula núm. 3.3.3 dels Plecs de clàusules administratives i els annexos núm. VIII; IX; X; XI i XII
complimentats i signats.
QUART. Comunicar a l'empresa KULTURA, IDEES I ESTRATÈGIES PER AL PATRIMONI, SL (B631*****) 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.
CINQUÈ. Notificar-ho a l'empresa KULTURA, IDEES I ESTRATÈGIES PER AL PATRIMONI, SL
(B-631*****).
SISÈ. Notificar-ho a l'empresa que ha quedat exclosa de la licitació «TALAIA CULTURA, SL» (B577*****).»
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Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta d’alcaldia en matèria de Serveis Jurídics.

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

106

