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Identificació de la sessió:
Núm.: 15/2019
Caràcter: Ordinària.
Dia: 17 d’abril de 2019.
Hora: de 9.30 h a 11.15 h, en primera convocatòria.
Lloc: Sala d'alcaldia d'aquesta Casa Consistorial.
Assistents:
Presideix:

Sra. Noemí CAMPS VILLALONGA (PSOE)

Regidors i regidores:
Sr. José LÓPEZ BOSCH (PSM)
Sra. Gràcia MERCADAL MARQUÉS (PSOE)
Sr. Sergio SERVERA MORENO (GxC)
Secretaria:
Interventora:

Sra. Caterina BARCELÓ MARTÍ
Sra. Elvira CAPÓ GARCIA

Excusen la seva absència:
Sra. Joana GOMILA LLUCH(PSM)
Sr. Josep Antoni JUANEDA MERCADAL (PSM)
Sra. Natividad BENEJAM BAGUR (GxC)
Ordre del dia:

1 Aprovació de l’acta anterior, corresponent a la sessió ordinària de dia 10 d’abril de 2019.
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Llicència d’obra de caseta d'eines i estable a camí Ses Arenes de Baix, pol. 4, parcel.la 75
(promotor/a B.M.T., tècnic redactor/a Moll Bonet, Joan Manel i contractista Construccions Bep
Enrich, SL). (exp. 2047/2018).

4 Pròrroga de llicència d’obres de reforma d’habitatge situat al carrer Alaior, 47. Promotora:
E.F.G. (exp. 2785/2019)
5 Devolució d'ingressos indeguts en concepte d’ICIO:
5.1 Comunicació prèvia d’inici d’obres consistents en formació de paret i modificació de
connexió de clavegueram al carrer Velázquez, s/n. Promotora: J.A.S. (exp. 2876/2019).
5.2 Llicència d’obres sense projecte consistents en arreglar enfront de l'habitatge ubicat a la
plaça Nova 7. Promotora: J.C.C. (exp. 3177/2019).
6 Rectificació de liquidació de llicència d’obres de modernització i reordenació de l’accés d’hotel
al carrer Dels Pins, s/n de la urb. Cala Galdana aprovat per acord de Junta de Govern de dia
20.02.2019, punt 3.06. Promotor: Red Turística Menorquina, S.A. (exp. 7496/2018)
7 Relació de factures 9/2019 (exp. 4131/2019)
8 Relació de factures 10/2019 (exp. 4144/2019)
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9 Relació de factures15/2019 de crèdit reconegut. (exp. 4132/2019)
10 Proposta d’aprovació de la declaració d’insolvència exp. FA-4236-A420055 (exp. 3887/2019).
11 Proposta d’aprovació de la declaració d’insolvència exp. FA-4237-BAS001108. (exp.
3888/2019).
12 Proposta d’aprovació de la declaració d’insolvència exp. FA-4238-B1800311 (exp. 4035/2019).
13 Proposta d’aprovació de la declaració d’afecció de béns exp. núm. AB-1585-B0800359. (exp.
3889/2019).
14 Proposta d’aprovació de la liquidació parquímetres, període del 01.03.19 al 29.03.19. (exp.
4121/2019)
15 Proposta d’estimar el recurs contra la liquidació de plusvàlua presentat per M.G.B. (exp.
10722/2018)
16 Proposta d’estimar el recurs contra la liquidació de plusvàlua presentat per Y.C.Y. (exp.
11534/2018)
17 Proposta d’estimar el recurs contra la liquidació de plusvàlua presentat per J.G.L.V. (exp.
11535/2019).
18 Proposta d’estimar el recurs contra la liquidació de plusvàlua presentat per LL.M.F. (exp.
1359/2019).
19 Proposta d’estimar el recurs contra la liquidació de plusvàlua presentat per BERNOIS INVER SIONES SL. (exp. 2550/2019).
20 Proposta d’estimar el recurs contra la liquidació de plusvàlua presentat per CORELIA 2005 SL.
(exp. 3155/2019).
21 Proposta d’estimar el recurs contra la liquidació de plusvàlua presentat per F.V.M. (exp.
3450/2019).
22 Proposta d’estimar el recurs contra la liquidació de plusvàlua presentat per J.M.T. (exp.
3481/2019)
23 Proposta estimar recurs contra liquidació plusvàlua presentat per M.V.B. (exp. 3494/2019).
24 Proposta estimar recurs contra liquidació plusvàlua presentat per J.S.M. (exp. 3600/2019).
25 Proposta de devolució de la garantia, dipositada per l’empresa Axa Seguros Generales, S.A.
de Seguros y Reaseguros, en concepte de fiança per l’adjudicació del contracte pel servei
d’assegurança del parc mòbil dels vehicles de l’Ajuntament. (exp. 8827/2015).
26 Proposta de devolució de la garantia dipositada per l’empresa Antonio y Diego, S.A. en concepte de fiança per l’adjudicació del contracte administratiu del subministrament i instal·lació
d’un equip de contenidors soterrats per a la recollida selectiva de residus a la plaça Federico
Pareja de Ciutadella de Menorca. (exp. 2450/20155)
27 Proposta de devolució de les dues garanties dipositades per l’empresa Tren Tour Menorca,
S.L. en concepte d’aval bancari per l'adjudicació del contracte administratiu del servei de tren
turístic amb utilització del domini públic municipal a les urbanitzacions de Cap d’Artruix, Cala
en Bosh i Son Xoriguer a l’exercici 2012 i 2014. (exp. 11358/2018).
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28 Proposta d’aprovar ampliació del termini inicial d'execució del contracte de "servei de redacció
del projecte museogràfic executiu de Can Saura i dels projectes complementaris que ha d'incloure, sol·licitat per l'empresa contractista «kultura, Idees i Estratègies per al Patrimoni, SL"
(exp. 12186/2018)
29 Aprovar l'adjudicació del servei d'instal·lació, manteniment i retirada de l'abalisament de les
platges de Ciutadella de Menorca, 2019 i 2020, i del subministrament del material necessari
per a la prestació del servei, per procediment obert, tramitació ordinària, oferta econòmicament
més avantatjosa, únic criteri d'adjudicació, el preu. (exp. 12367/2018)
30 Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i els
ajuntaments de Menorca, d’encàrrec de gestió per a la redacció d’un Pla d’Accessibilitat insular. (exp. 11999/2018).
31 Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de
Ciutadella per a l'execució del projecte de museïtzació de Can Saura (exp. 1202/2019)
32 Proposta d'aprovació de declarar desert el Premi Contarella 2019 (exp. 531/2019).
33 Proposta d'aprovació de la factura i certificació núm. 3 corresponent al projecte d'adaptació ar quitectònica del Teatre des Born (exp. 3766/2019).
34 Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ciutadella i l’Associació Biosport per al projecte Escola d’Estiu 2019. (exp. 3525/2019).
35 Proposta d’aprovació de l’acord entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Ciutadella per la realització de pràctiques professionals no laboral de l’especialitat formativa atenció
sociosanitària a persones en el domicili núm. 476/18. (exp. 4045/2019).
36 Proposta d’aprovació de l’abonament a l’Ajuntament de Ferreries de les despeses ocasionades
pels serveis prestats de reforços a les Festes de Sant Joan 2018. (exp. 1137/2019).
37 Proposta d’abonament a l’entitat «Societat de Sant Francesc de Sales-Inspectoria Salesiana
Mare de Déu de la Mercè» de la part corresponent a l’Ajuntament de Ciutadella de les despeses corrents de manteniment del pavelló municipal de Calòs del 4t trimestre de 2018. (exp.
1890/2019).
38 Proposta d’abonar de la quantitat corresponent per la realització de feines de superior categoria a M.B.M. (exp. 11526/2018)
39 Proposta d'indemnitzacions per raó de servei del personal laboral i funcionari (exp.
13812/2018)
40 Proposta d'indemnització per rao de servei al funcionari M.M.G. (exp. 3195/2019)
41 Proposta d'abonament de la indemnització per finalització del contracte de M.B.M. (exp.
3906/2019)
42 Proposta d’abonament del premi d'antiguitat per vint anys de servei al funcionari J.L.G.F. (exp.
3909/2019)
43 Proposta abonar de les gratificacions per serveis extraordinaris realitzades pel personal funcio nari (exp 3958/2019)
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44 Proposta d’abonar les hores complementàries realitzades el mes de març al personal laboral
(exp. 4015/2019)
45 Proposta d’abonament d'un complement de productivitat per serveis en caps de setmana, festius i X0 realitzats per al policia local (exp. 4016/2019)
46 Proposta d’abonar d'un complement de productivitat per treballs realitzats en caps de setmana
i festius pel personal laboral (exp. 4017/2019)
47 Proposta abonament d'un complement de productivitat per treballs penosos realitzats per el
personal laboral durant el mes de març (exp. 4032/2019).
48 Proposta d'assignació d'un complement de productivitat per exercir càrrecs en el Pla Director
de Sant Joan 2019 (exp. 4096/2019)
Desenvolupament de la sessió:
1 Aprovació de l’acta anterior, corresponent a la sessió ordinària de dia 10 d’abril de- 2019.Sotmesa l’acta esmentada a la consideració de la Junta de Govern i no havent-hi cap esmena a
fer, s’aprova per unanimitat.
2 Comunicacions d’Alcaldia.-Es dóna compte de la següent informació, sobre la qual els
presents resten assabentats.
2.1 Escrit de l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears, amb registre d’entrada a
aquest Ajuntament núm. 6221 de 3 d’abril de 2019, Resolució per la qual es modifica la concessió de l’ajuda a l’Ajuntament de Ciutadella per al projecte ITS2017-118 Recuperació i reha bilitació de les murades (Bastió des governador i Reial Alcàsser) per finançar amb el Fons per
a afavorir el turisme sostenible corresponent al Pla Anual de 2017.
2.2 Sentència número 142/19 de l’Audiència Provincial Secció núm. 3 de Palma de Mallorca,
registrada d’entrada a aquest Ajuntament núm. 6905 de 15 d’abril de 2019, que desestima el
recurs d’apel·lació interposat per F.J.C.T. i A.B.G.B., contra la sentència dictada pel Jutjat de
Primera Instància número 2 de Ciutadella el dia 26 de novembre de 2018 en les actuacions de
judici verbal en exercici d'acció de desnonament per precari 102/2018 (exp. 7911/2017).

3 Llicència d’obra de caseta d'eines i estable a camí Ses Arenes de Baix, pol. 4, parcel.la 75
(promotor/a B.M.T., tècnic redactor/a Moll Bonet, Joan Manel i contractista Construccions
Bep Enrich, SL). (exp. 2047/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei
d’Ordenament del municipi de dia 09/04/2019, que literalment copiada, diu:
Atès que el 20 de febrer de 2018 (RE núm. GE/002741/2018), J.M.M.B., actuant en nom i representació de B.M.T., va presentar una sol·licitud de llicència urbanística d'obres amb projecte tècnic per a
la construcció d’una caseta d’eines i un estable, a una parcel·la ubicada al Camí de ses Arenes, parcel·la 75 del polígon 4 del cadastre rústic (ref. cadastral 07015A004000750000OJ).
Atès que juntament amb la sol·licitud s'adjuntà la documentació següent:
1. Projecte bàsic i d'execució redactat per l'arquitecte tècnic Joan Manel Moll Bonet, visat
pel Col·legi Oficial d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Menorca
(COAATM) en data 16-02-2018, núm. 38365, que inclou la corresponent memòria descriptiva, urbanística i constructiva, la justificació del compliment del Codi Tècnic de l'Edificació
(CTE), l'estudi de gestió dels residus generats a l'obra, l’estudi bàsic de seguretat i salut i el
programa de control de qualitat en compliment del Decret 59/1994 de la CAIB.
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2. Comunicació d’actuació professional (Projecte, direcció d’obra, coordinació de seguretat i
salut) per part de l’arquitecte tècnic Joan Manel Moll Bonet, visat pel COAATM en data 1602-2018, núm. 38365.
3. Justificació del pagament de la taxa per llicència urbanística (73,86 €).
4. Justificació de la inscripció del contractista, Construccions Bep Enrich, SL, en el Registre
d’Empreses Acreditades del Sector de la Construcció de la CAIB (caducada).
5. Pressupost d'obra signat pel representant del contractista.
6. Autorització del B.M.T. a favor del J.M.M.B., per tal que pugui actuar en nom seu en els
tràmits de la llicència sol·licitada, acompanyada de còpia del DNI de la persona representada i de la persona representant.
7. Full d’estadística d’edificació i habitatge emplenat i signat pel tècnic redactor i representant de la persona promotora.
Atès que així mateix, en l’expedient administratiu consten els documents i tràmits següents:
1. Presentació en data 27 de febrer de 2018 (RE núm. GE/003199/2018) per part del representant del promotor de la documentació següent:
a) Justificant en vigor d’inscripció del contractista, Construccions Bep Enrich, SL, en el
Registre d’Empreses Acreditades del Sector de la Construcció de la CAIB.
b) Contracte per a la correcta gestió dels residus generats a l’obra, signat amb el gestor autoritzat J. Taltavull, SL.
c) Memòria agronòmica redactada i signada electrònicament en data 27 de febrer de
2018 per l’enginyer tècnic agrícola Carlos Torres Florit.
2. Nota tècnica i jurídica emesa en data 15 de maig de 2018, indicant que l’estadística d’edificació i habitatge no està signada, que hi ha petites edificacions en la parcel·la de les qual
no consta acreditada la legalitat urbanística i que s’ha d’aportar una nota simple del Registre
de la Propietat per tal de comprovar quina és la superfície registrada de la finca i la data
d’inscripció de la mateixa.
3. Notificació (RS núm. GS/2018/008647 de 18-05-2018) de les deficiències pel secretari
d’Urbanisme, amb el vist-i-plau del regidor delegat, rebudes efectivament pel representant
de la persona promotora en data 18 de maig de 2018.
4. Presentació en data 29 de maig de 2018 (RE núm. GE/009061/2018) per part del representant del promotor de la documentació següent:
a) Document annex al projecte redactat per l’arquitecte tècnic Joan Manel Moll Bonet, signat electrònicament en data 29 de maig de 2018, justificatiu de l’esmena de deficiències
i de la restitució de les petites construccions existents a la finca sense llicència (caseta
de jardí lleugera, petita construcció adossada al pont de bens, etc.).
b) Nota simple registral de la finca 426 de Ciutadella, inscrita al tom 1949, llibre 819, foli
45, que es correspon amb la parcel·la 75 del polígon 4 i té una superfície de 14.500 m2.
c) Documentació tècnica per legalitzar la modificació executada en el mur de paret seca
per millorar l’accés a la finca des del camí de ses Arenes, signada per l’arquitecte tècnic
Joan Manel Moll Bonet en data 29 de maig de 2018.
d) Full d’estadística d’edificació i habitatge emplenat i signat pel tècnic redactor i per la
persona promotora.
5. Notificació (RS núm. GS/2018/009931 de 07-06-2018) d’un requeriment pel secretari
d’Urbanisme, amb el vist-i-plau del regidor delegat, indicant que s’ha de presentar documentació registral que acrediti la data d’inscripció de la mateixa en el Registre de la Propietat. L’escrit es rep efectivament pel representant de la persona promotora en data 14 de
juny de 2018.
6. Sol·licitud (RE del CIM núm. GE/012940/2018 de 08-06-2018) d’informe en matèria
d’agricultura al Consell Insular de Menorca, de conformitat amb l’article 100.1 de la Llei
12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears.
7. Presentació en data 21 de juny de 2018 (RE núm. GE/010733/2018) per part del representant del promotor de la documentació següent:
a) Nota simple registral de la finca 426 de Ciutadella, inscrita al tom 1949, llibre 819,
foli 45, que es correspon amb la parcel·la 75 del polígon 4 i té una superfície de
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14.500 m2. S’indica expressament que la finca s’inscriu per primera vegada el 14
de juny de 1866.
8. Notificació (RE núm. GE/020621/2018 de 13-11-2018) de la Resolució núm. 345, de data
12 de novembre de 2018, del conseller executiu del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, mitjançant la qual s’informa favorablement el projecte de construcció de caseta d’eines i estable al camí de ses Arenes, parcel·la 75, polígon 4, del terme municipal de
Ciutadella, promogut per B.M.T., segons projecte de l’arquitecte tècnic Joan Manel Moll Bonet de data agost de 2017 i memòria agronòmica de l’enginyer tècnic agrícola Carlos Torres
Florit de data febrer de 2018, als efectes previstos a l’article 21 en relació a l’article 34 de la
Llei de sòl rústic de les Illes Balears, a l’article 102 en relació a l’article 100.1 de la Llei
12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears.
9. Pagament en data 15 de febrer de 2019 d’un import complementari de la taxa per llicència urbanística, derivat del cost de legalització de la modificació del mur de paret seca per
accedir a la parcel·la (5,54 €).
10. Informe favorable de l'arquitecte municipal, emès en data 19 de febrer de 2019.
Atesos els fonaments jurídics obrants a l'informe signat electrònicament dia 08.04.2019, següents:
"II.- FONAMENTS JURÍDICS:
Normativa aplicable.
Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB).
Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears (LSR).
Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears (LAIB).
Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i de Mesures Tributàries (DOT).
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE).
Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
sòl i rehabilitació urbana (TRLSRU).
Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació
(CTE).
Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions d’amidament, d’higiene, d’instal·lacions, per al disseny i l’habitabilitat d’habitatges, així com l’expedició de cèdules d’habitabilitat.
Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).
Pla Territorial Insular (PTI) aprovat definitivament el 25/04/2003 i modificat el 26/06/2006.
Norma territorial transitòria (NTT), aprovada definitivament el 22/12/2014.
Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Ciutadella de Menorca (PGOU), aprovat definitivament el 28/05/1991 i posteriors modificacions.
Consideracions jurídiques.
Primera.- Subjecció a llicència urbanística municipal de l'actuació projectada.
1. D'acord amb l'article 145.1 de la LUIB, la llicència urbanística és l'acte administratiu mitjançant el qual s'adquireix la facultat de dur a terme els actes de transformació o utilització
del sòl o del subsòl, de parcel·lació, edificació, demolició de construccions, ocupació, aprofitament o ús relatiu a un terreny o immoble determinat, amb concreció prèvia del que estableixen i possibiliten al respecte aquesta llei, els plans generals municipals, els d’ordenació
detallada i els de desenvolupament, i la resta de legislació i normativa d'aplicació.
2. De conformitat amb l’article 148.2 de la LUIB, en cap cas no es poden subjectar al règim
de comunicació prèvia les obres d’edificació i construcció que afectin la configuració de la
cimentació i l’estructura portant de l’edifici.
Així les coses, sent l'objecte de les obres d'acord amb l'informe de l'arquitecte municipal, la
construcció d'una caseta d’eines de 9 m2 i un estable de 19,90 m2, ambdós de planta baixa
i dos i tres metres d’alçada, respectivament, així com la legalització de la modificació d’un
tram de paret seca per millorar l’accés a la finca, les mateixes estan subjectes a l'obtenció
de prèvia llicència urbanística municipal.
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Segona.- Procediment d'atorgament de la llicència urbanística municipal.
El procediment d'atorgament de les llicències urbanístiques està previst a l'article 151 de la
LUIB, havent-se d'ajustar a les regles següents:
1. La sol·licitud ha de definir prou els actes de construcció o edificació, instal·lació i ús del
sòl i del subsòl que es pretenen realitzar, mitjançant el document oportú que, quan correspongui, ha de ser un projecte tècnic. Quan es tracta d'un projecte d'edificació, el contingut i
les fases s'han d’ajustar a les condicions establertes en el Codi tècnic de l'edificació per a
aquests projectes, que s’ha de redactar per personal tècnic competent segons el que estableixi la normativa estatal vigent.
Observació: La sol·licitud defineix abastament l'acte per al qual se sol·licita llicència (construcció d'una caseta d’eines de 9 m2 i un estable de 19,90 m2, ambdós de planta baixa i
dos i tres metres d’alçada, respectivament, així com la legalització de la modificació d’un
tram de paret seca per millorar l’accés a la finca) i s'acompanya del corresponent projecte
bàsic i d'execució redactat per tècnic competent.
2. Juntament amb la sol·licitud s'han d’aportar les autoritzacions o els informes que la legislació aplicable exigeix amb caràcter previ a la llicència. Així mateix, quan l'acte suposi l'ocupació o la utilització del domini públic, s'ha d’aportar l'autorització o la concessió de l'administració titular d'aquest.
Observació: Tal com consta en els antecedents d’aquest informe, s’ha obtingut l’informe favorable preceptiu en matèria d’agricultura del Consell Insular de Menorca, previst en l’article
100.1 de la Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears.
3. Les llicències s'atorguen d'acord amb les previsions de la legislació i de l'ordenació urbanístiques vigents en el moment d’atorgar-les, sempre que es resolguin en termini. Si es resolen fora de termini, s'han d’atorgar d'acord amb la normativa vigent en el moment en què
es varen haver de resoldre. En tots cas, ha de constar en el procediment l’informe tècnic i
jurídic corresponent sobre l'adequació de l'acte pretès a aquestes previsions.
4. La resolució expressa s'ha de notificar en el termini màxim de tres mesos, sens perjudici
de la procedència de la interrupció del termini en els termes que fixa l'article 22 de la Llei
39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Transcorregut aquest termini es pot entendre atorgada la llicència sol·licitada, sens
perjudici del que estableix l'article 5.2 d'aquesta llei, tret dels casos en què una norma amb
rang de llei estatal o autonòmica prevegi expressament el caràcter negatiu de la manca de
resolució en termini.
5. El començament de qualsevol obra o ús a l'empara d'aquesta requereix, en tot cas, la comunicació a l’ajuntament amb almenys deu dies d'antelació.
6. Les llicències urbanístiques s'han d'atorgar o denegar d'acord amb les previsions
d'aquesta llei, de la resta de legislació directament aplicable i de les disposicions del planejament urbanístic i, si escau, del planejament d'ordenació territorial. Tot acte administratiu
que denegui la llicència ha de ser motivat amb referència explícita a la norma o disposició
del planejament urbanístic que la sol·licitud contradigui.
Observació: L'actuació es pretén dur a terme a una parcel·la rústica qualificada com a sòl
rústic comú amb la categoria de règim general (SRC-RG).
Les construccions que es volen dur a terme estan vinculades agrícola i ramader d’oci.
D’acord amb l’informe tècnic, es compleixen totes les condicions i requisits assenyalats al títol IV de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, la Llei 12/2014, de
16 de desembre, agrària de les Illes Balears, el PTI de Menorca i el PGOU de Ciutadella.
En relació a les condicions exigides en els articles 51 i 52 del PTI de Menorca i els seus
equivalents del PGOU de Ciutadella, cal assenyalar que la finca afectada es troba ubicada
en sòl rústic comú, disposa d’una superfície superior als 14.206 m2 i ja existia abans de
l’aprovació del PTI (la primera inscripció en el Registre de la Propietat és de 1866).
Pel que fa a l'adequació del projecte presentat a les condicions d'edificació establertes en el
PGOU, en el PTI de Menorca, en la Llei del Sòl Rústic i en la Llei Agrària de les Illes Bale ars, em remet a l'assenyalat en l'informe favorable emès per l'arquitecte municipal en data
19 de febrer de 2019, que assenyala expressament que el projecte hi dóna compliment.
7. L'article 152 de la LUIB disposa que el projecte tècnic ha de tenir un grau suficient de definició de les obres que permeti que personal facultatiu diferent del redactor pugui dirigir les
7
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obres o els treballs corresponents; ha d'anar necessàriament complementat amb una memòria urbanística com a document específic i independent en el qual s'ha d'indicar la finalitat i l'ús de la construcció o l'actuació projectada, i se n'ha de raonar l'adequació a l'ordenació vigent.
8. El mateix article assenyala que el projecte està integrat pel projecte bàsic i pel projecte
d'execució, definint-se de la manera següent:
a) El projecte bàsic és aquell en el qual es defineixen de forma precisa les característiques generals de l'obra o l'actuació mitjançant l'adopció i la justificació de solucions
concretes.
b) El projecte d'execució és aquell que desenvolupa el projecte bàsic en la determinació completa de detalls i especificacions de tots els materials, elements, sistemes
constructius i equips.
Tercera.- Òrgan competent per acordar l'atorgament de la llicència sol·licitada.
D'acord amb l'article 150 de la LUIB, la competència per atorgar les llicències urbanístiques
correspon a l'òrgan municipal que determini la legislació i la normativa aplicable en matèria
de règim local, a excepció de quan l'actuació a realitzar s'ubiqui en una finca situada a dos
o més municipis, en què la competència per atorgar les llicències urbanístiques correspon
al consell insular.
Per altra banda, l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local
(LRBRL) assenyala que l'òrgan municipal competent per a l'atorgament de llicències és l'Alcalde – president de la Corporació, a no ser que la legislació sectorial corresponent atorgui
aquesta atribució de forma expressa al Ple o a la Junta de Govern.
A l'Ajuntament de Ciutadella, però, s'ha d'estar a la Resolució de l'Alcaldia núm. 137 de
10/07/2015, d'acord amb la qual l'Alcaldia delega a la Junta de Govern les competències resolutives en matèria de llicències amb projecte tècnic."
PROPÒS:
PRIMER: Concedir la llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic per a la construcció d’una
caseta d’eines i un estable, així com la legalització de la modificació del mur de pedra seca per
millorar l’accés a la finca, a una parcel·la ubicada al Camí de ses Arenes, parcel·la 75 del polígon
4 del cadastre rústic (ref. cadastral 07015A004000750000OJ), d'acord amb el projecte bàsic i
d'execució redactat per l'arquitecte tècnic Joan Manel Moll Bonet, visat pel Col·legi Oficial d'Apa relladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Menorca (COAATM) en data 16-02-2018,
núm. 38365 i la documentació annexa signada electrònicament en data 29-05-2018.
III. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Segons descripció de l’arquitecte tècnic:
«Es projecten dues construccions per a ser destinades per a ús agrícola i ramader d'oci.
Ambdues construccions s'organitzen en una sola planta sobre rasant, de forma rectangular i amb coberta inclinada de teula. L'estable disposarà d'una superfície construïda de
19.90m2 i una alçada màxima de 3m a comptar des del terreny natural existent.
La casa d'eines disposarà d’una superfície construïda de 9,00m2 i una alçada màxima de
2m2 a comptar des del terreny natural existent.
L'estructura portant la formen murs de càrrega d'obra de fàbrica de bloc de formigó estructural de 20 cm de gruix. El forjat de coberta està compost amb bigues de fusta laminada, entrebigat de "quarts de marès" amb acabat de teula ceràmica tipus àrab.
Els buits disposats a l'estable permeten l'accés d'un cavall i la fusteria projectada s'obre
parcialment per afavorir la ventilació i il·luminació natural, a més, permetre l' entreteniment de l'animal.
El buit que disposa la casa d'eines permet l'accés al seu interior, alhora que s'habilita una
finestra per dotar-lo de llum natural.
Els paraments verticals, tant interiors com exteriors, es rebossaran amb morter de ciment
i es pintaran amb una pintura rentable color blanc.
Com paviment interior s'executarà una solera de formigó per afavorir la neteja.
No es projecten instal·lacions.»
8
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Les característiques de les construccions seran les següents:
Superfície construïda

Volum

Caseta
d’eines

9,00m2

19,23m3

Estable

19,90m2

54,32m3

Total

28,90m2

73,55m3

Es legalitzarà també l’actuació realitzada a l’entrada de la finca consistent en modificació
de paret seca
IV. DADES DEL PROJECTE
Classificació del
sòl:

Rústic

Qualificació urbanística:

SRC – AT (Sòl rústic comú – Àrea de Transició)

Ús:

Caseta d’eines i estable

Afectació de riscos:

Normativa

Projecte

Superfície parcel·la:

14.206m2

15.280m2 cadastrals

Edificabilitat:

0,03 m2s/m2s

0,002 m2s/m2s (28,90m2)

Ocupació:

4%

0,2% (28,90m2)

Volum:

1500m3

73,55m3

Alçada caseta d’eines

2m

2m

Alçada estable

3m

3m

Separacions mínimes
10m
15,10m
El pressupost del projecte presentat és de 15881,1 euros.
El promotor és B.M.T. (Nif núm. 417***35G), l’arquitecte tècnic és MOLL BONET, JOAN i
el contractista és CONSTRUCCIONS BEP ENRICH, SL.
CONDICIONADA al compliment del següent:
1. El començament de l'obra o ús a l'empara d'aquesta requereix, en tot cas, la comunicació a
l’Ajuntament amb almenys deu dies d'antelació (article 151.5 de la LUIB).
2. Pagament de l'import corresponent en concepte d'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (Ordenança fiscal núm. 4 / BOIB núm. 72 de 17.05.2011).
3. Dipositar el material sobrant a un centre de tractament de residus autoritzat i complir amb
l’establert en l’estudi de gestió de residus que s’inclou al projecte, inclosa la constitució de la
corresponent fiança per import de 8,49 €, de conformitat amb l’article 28 del Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus no perillosos de Menorca (BOIB núm. 109 de data 3.8.2006).
4. Complir amb l’ordenança municipal de protecció relativa a renous i vibracions.
9
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5. Complir amb el decret 55/2006, de 23 de juny, pel qual s’estableixen les mesures per a la instal·lació obligatòria de comptadors individuals, lampisteria de baix consum i estalvi d’aigua.
6. Complir amb el Reglament d’abastiment d’aigua potable de l’Ajuntament de Ciutadella.
7. Declarar la modificació física de l’immoble com a resultat de l’execució de l’obra, donat que
constitueix una alteració cadastral d’obligada declaració, segons preveu el RDL 1/2004, de 5 de
març. L’omissió d’aquest deure constitueix una infracció tributària simple (art. 70 de la mateixa
norma). Per formalitzar l’esmentada declaració, en el Departament de Rendes i Exaccions de
l’Ajuntament (carrer Nou de Juliol, 1), es troben a disposició dels obligats els models i formularis
adients i l’assessorament adequat.
Advertència:
• La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de terceres persones.
La durada de la llicència d'obres és de 18 mesos (art. 31.1 del PGOU).
SEGON: Notificar la concessió de la llicència al Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística de l’Illa de Menorca, per tal que en resti assabentat.
TERCER: 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.
QUART: Aprovar la corresponent liquidació:
- Impost sobre Construccions i Obres: Pressupost 15.881,10 x 3’2% …….……. 508,20€
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del Municipi.

4 Pròrroga de llicència d’obres de reforma d’habitatge situat al carrer Alaior, 47. Promotora:
E.F.G. (exp. 2785/2019)-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del municipi de dia 11/04/2019, que literalment copiada, diu:
«Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern, en data 04.10.2017, es va concedir llicència
d’obres amb projecte tècnic, per a la reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres, ubicat al carrer
Alaior, núm. 47 de Ciutadella, d’acord amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte
Miquel Àngel Apesteguia Nadal, visat pel COAIB en data 15.07.2016 i 21.07.2017, amb els núms.
12/00886/16 i 12/00857/17.
Atès que la notificació de l’acord d’atorgament de la llicència d’obres es va realitzar en data
02.11.2017, pel que el termini de 18 mesos finalitzarà en data 03.05.2019.
Atès que en data 12.03.2019 (RE 4572) M.A.A.N., en representació d’E.F.G., ha sol·licitat una
pròrroga de la llicència urbanística d’obres per a poder acabar els treballs, adjuntant un còpia de
l’acord de la Junta de Govern de dia 04.10.2017 d’atorgament de la llicència urbanística, l’escrit
d’autorització de representació signat per la promotora a favor de l’arquitecte Miquel Àngel
Apesteguia Nadal (s’adjunta el DNI de la representada), i tres fotografies de l’estat actual de les
obres.
Atesos els fonaments jurídics obrants a l'informe sigant electrònicament dia 10.04.2019, 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.
3r del citat article prescriu que la caducitat ha de ser declarada expressament per
l’Ajuntament.
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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. L’article 32.3 del 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. En el present cas al tractar-se
d’una reforma d’immoble existent entre mitgeres, del nucli antic, s’entén que manté la
cobertura d’aigües i el tancament de façanes, complint els requisits del PGOU.
5. L'article 154.3 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears
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
establerts.
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.
7. Atès que al present cas la notificació de l’acord d’atorgament de la llicència d’obres es va
realitzar en data 02.11.2017, pel que el termini de 18 mesos finalitzarà en data 03.05.2019, i
una volta prorrogada 6 mesos el termini per a l’acabament de l’obra serà fins a dia
03.11.2019.
8. 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).
9. 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.
10. Es comprova que no hi ha contradicció amb l’establert a l’article 46 del POD aprovat
inicialment per acord de Ple de l’Ajuntament de Ciutadella de dia 20 de desembre de 2018,
publicat al BOIB núm. 4 de dia 8 de gener de 2019."
PROPOSA:
PRIMER: Concedir l’atorgament d’una pròrroga de 6 mesos de la llicència d’obres amb projecte
tècnic atorgada per acord de la Junta de Govern de data 4 d’octubre de 2017 (notificada a la
promotora en data 02.11.2017), per a la reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres, ubicat al carrer
Alaior, núm. 47 de Ciutadella, d’acord amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte
Miquel Àngel Apesteguia Nadal, visat pel COAIB en data 15.07.2016 i 21.07.2017, amb els núms.
12/00886/16 i 12/00857/17. En concret, el dia en què finalitzarà la pròrroga concedida és el 3 de
novembre 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 04.10.2017.
La promotora és E.F.G. (nif núm. 417***70V), l’arquitecte és Miquel Àngel Apesteguia Nadal i el
contractista és Damià Mesquida Bagur.
SEGON: Aprovar les corresponents liquidacions:
- Taxa per expedició de documents ……………..….. 27,89€
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No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del Municipi.
5 Devolució d'ingressos indeguts en concepte d’ICIO:
5.1 Comunicació prèvia d’inici d’obres consistents en formació de paret i modificació de
connexió de clavegueram al carrer Velázquez, s/n. Promotora: J.A.S. (exp. 2876/2019). Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del municipi de dia
09/04/2019, que literalment copiada, diu:
«Atès que el dia 31/01/2018 i amb registre d’entrada 1537,CONSTRUCCIONS JOSEP OLIVES
SL, va presentar una sol·licitud, en representació de J.A.S., de comunicació prèvia d’inici obres
consistents formació de paret i modificació connexió clavegueram a Ronda Balears, 9 / Velàzquez, s/n de Ciutadella.
Atès que jJuntament amb la instància de dia 31.01.2018, es va presentar justificant de pagament
a favor de l’Ajuntament de Ciutadella pels següents conceptes:
Taxa de llicències urbanístiques.....27,89 €
Impost de Construcció i Obres........91,49 €
Atès que en data 07.02.2018 l’arquitecte municipal va emetre informe desfavorable pel següent
motiu:
«Es fan obres d'edificació que afecten a parcel·lacions, segregacions o altres actes de di visió de finques en qualsevol classe de sòl, quan no formin d'un projecte de reparcel·lació».
Atès que mitjançant la Resolució de l’Àrea de Territori i Entorn núm. 253 de 2018 es va resoldre:
«Denegar i ordenar la suspensió immediata de les obres objecte de la comunicació prèvia
presentada per CONSTRUCCIONS JOSEP OLIVES SL, en representació de J.A.S., enregistrada en aquest Ajuntament el dia 31/01/2018 i amb registre d’entrada 1537, consistents en inici d'obres per formació de paret i modificació connexió clavegueram a Ronda
Balears, 9 / Velàzquez, s/n».
Atès que en data 07.03.2018, amb registre d’entrada 3749, Construccions Josep Olives, SL en representació de J.A.S. va presentar instància on es sol·licita que se li retorni l’import de 91,49 €,
pagats en concepte d’ICIO, mitjançant una transferència bancària.
Atès que en data 13.06.2018 es va emetre un informe per part de l’arquitecte tècnic municipal que
diu:
«En data 31-05-2018, qui subscriu, en qualitat d'inspector d'obres, realitza inspecció al solar situat al carrer Velazquez s/n en el que s’havia realitzat la comunicació prèvia d’inici
d’obres, i comprova que les obres objecte de la sol·licitud no s’han executat.
S’adjunta reportatge fotogràfic».
Atesos els fonaments jurídics obrants a l'informe signat electrònicament dia 11.03.2019, següents:
"II.- FONAMENTS JURÍDICS:
Normativa aplicable
· Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB).
· Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPACAP)
· Ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la taxa per a les llicències urbanístiques
· Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres

12

Versió web
ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 17.04.2019

Consideracions jurídiques
D'acord amb l'article 2 de l'Ordenança fiscal núm. 24, constitueix el fet imposable de la
taxa per a llicències urbanístiques l’activitat municipal, tècnica i administrativa, tendent a
verificar si els actes d’edificació i ús del sòl, s’ajusten a les normes urbanístiques, d’edificació i de policia previstes a la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes
Balears, al Pla general d’ordenació urbana d’aquest municipi i a les altres disposicions
generals i particulars que hi siguin aplicables.
Així mateix, disposa l'article 8 que es merita la taxa i apareix l'obligació de contribuir quan
s'inicia l'activitat municipal que en constitueix el fet imposable, sense que aquesta obligació es vegi afectada de cap manera, entre d'altres, per la renúncia o el desistiment de la
persona sol·licitant una vegada obtinguda la llicència. Per tant, no procedeix la devolució
de la taxa municipal.
Per contra, d'acord amb l'Ordenança fiscal núm. 4, l'ICIO es merita en el moment d'iniciarse la construcció, instal·lació o obra, encara que no s'hagi obtingut la llicència corresponent. Motiu per la qual cosa, si les obres no s'han executat, s'ha de retornar l'import satis fet per aquest concepte.
Segons informe tècnic de 13 de juny de 2018, les obres objecte de la comunicació prèvia
que es va denegar no s'han executat i, per tant, no hi ha inconvenient en retornar l'ICIO
satisfet, al no haver-se produït el supòsit de fet de l’impost que és la construcció, instal·lació o obres.
PROPOSA:
Autoritzar la sol·licitud de J.A.S., de devolució de l’import satisfet en concepte d'ICIO de 91,49 €,
de l’expedient núm. 2018 / 001304, al haver-se comprovat que no s’han executat les obres consistents formació de paret i modificació de la connexió de clavegueram a la Ronda Balears, 9 / Velàzquez, s/n de Ciutadella, una vegada el servei d'Hisenda hagi comprovat que es va fer el pagament
oportú.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del Municipi.
5.2 Llicència d’obres sense projecte consistents en arreglar enfront de l'habitatge ubicat a
la plaça Nova 7. Promotora: J.C.C. (exp. 3177/2019). -Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat del Servei d’Ordenament del municipi de dia /0/2019, que literalment copiada, diu:
«Atès que el dia 02.01.2019, amb registre d’entrada núm. 45, J.M.P., en representació de J.C.C.,
va presentar una llicència urbanística d’obres sense projecte tècnic consistents en arreglar enfront
de l’habitatge ubicat a la Plaça Nova, núm. 7 de Ciutadella (nucli antic), amb un pressupost de
3.086 € signat per Albañileria J. Lopez, SL.
Atès que en data 07.01.2019 l’arquitecte municipal va emetre informe indicant la necessitat d’es menar la següent deficiència:
«Els colors existents en la façana son disconformes, presentar justificació del compliment
de la normativa PEPCHA».
Atès que en data 25.02.2019, amb registre d’entrada núm. 3454, J.C.C. va presentar un nou pressupost en relació a la sol·licitud de llicència urbanística per pintar façana per import de 1.790 €
(PEM).
Vist que en data 26.02.2019 l’arquitecte municipal va emetre informe favorable a la sol·licitud
d’obres d’arreglar façana, amb el nou pressupost de 1.790 €.

13

Versió web
ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 17.04.2019

Vist que mitjançant la Resolució de l’Àrea de Territori i Entorn núm. 206, de data 27 de febrer de
2019 es va resoldre:
«Primer. Concedir al/a la Sr/Sra. J.C.C. (417***81D), la llicència urbanística d’obres sense
projecte tècnic consistents en arranjar façana a Plaça Nova, núm. 7, segons documentació presentada per MAYANS PALLICER JOAQUIN (...)»
Segon. Aprovar la corresponent liquidació:
- Impost sobre Construccions i Obres:
Pressupost 3.086,00 x 3’2 %.................................................................... 98,75 €».
Vist que en data 21.03.2019, amb registre d’entrada núm. 5326, J.C.C. ha presentat instància a
l’Ajuntament de Ciutadella mitjançant la qual sol·licita la devolució de la diferència abonada en
concepte d’ICIO, indicant un número de compte bancari del Banc Sabadell.
Atesos els fonaments jurídics obrants a l'informe signat electrònicament dia 22.03.2019, següents:
"II.- FONAMENTS JURÍDICS:
Normativa aplicable
· Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB).
· Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les adminis tracions
· públiques (LPACAP)
· Ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la taxa per a les llicències urbanístiques
· Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Consideracions jurídiques
Primera.- Es comprova per part de qui subscriu que efectivament s’ha produït un error en
la liquidació realitzada de l’ICIO a la Resolució de l’Àrea de Territori i Entorn núm. 206, de
data 27 de febrer de 2019, al haver aplicat com a base imposable pel càlcul de l’impost el
primer pressupost presentat per la sol·licitant, és a dir 3.086,00 €, i no el posterior pressupost presentat de 1.790,00 €, el qual va obtenir l’informe favorable de l’arquitecte municipal, emès en data 26.02.2019.
Segona.- Estableix l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment admi nistratiu comú de les administracions públiques, que: “Las Administraciones Públicas
podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.
Nombrosa Jurisprudència ha tractat allò que es considera error de fet, entenent que és
aquell que independentment de qualsevol opinió o criteri, pot sustentar-se en ordre a la
qualificació jurídica de la figura, situació o relació on l’error s’hagi produït, no podent valo rar-se quan es manifesta en una apreciació de concepte o exigeixi una operació de quali ficació jurídica.
Es considera error de fet, el que es caracteritza per ser material, ostensible, indiscutible,
implicant per sí sol l’evidència del mateix, sense altres raonaments, exterioritzant-se amb
la seva pròpia observació. Per poder aplicar el mecanisme procedimental de rectificació
d’errors materials o de fet, es requereix que concorrin les següents circumstàncies:
· Que es tracti de simples equivocacions elementals, de noms, dates, operacions
aritmètiques o transcripcions de documents.
· Que l’error sigui patent, i clar, sense necessitat d’acudir a interpretacions de normes jurídiques.
· Que l’error s’apreciï tenint en compte exclusivament les dades de l’expedient
administratiu d’on prové.
· Que no es procedeixi d’ofici a la revisió dels actes administratius fermes.
· Que no es produeixi una alteració fonamental en el sentit de l’acte, atès que no
existeix error material, quan la seva apreciació impliqui un judici valoratiu o exigeixi una operació de qualificació jurídica.
Així les coses, l’error ha sigut de l’administració pel que procedeix l’esmena del mateix."

14

Versió web
ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 17.04.2019

PROPOSA:
PRIMER.- Rectificar el segon punt de la Resolució de l’Àrea de Territori i Entorn núm. 206 de data
27 de febrer de 2019, que quedarà redactada tal com segueix :
«Segon. Aprovar la corresponent liquidació:
- Impost sobre Construccions i Obres:
Pressupost 1.790,00 € x 3’2 %............................................................................. 57,28 €»
SEGON.- Procedir a la devolució d’ingressos indeguts per la quantitat de 41,47 €, a favor de
J.C.C., al número de compte bancari del Banc Sabadell indicat a la seva instància de data
21.03.2019, amb registre d’entrada núm. 5326.
TERCER.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada.
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 Rectificació de liquidació de llicència d’obres de modernització i reordenació de l’accés
d’hotel al carrer Dels Pins, s/n de la urb. Cala Galdana aprovat per acord de Junta de Govern de dia 20.02.2019, punt 3.06. Promotor: Red Turística Menorquina, S.A. (exp.
7496/2018)-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del municipi de dia 09/04/2019, que literalment copiada, diu:
«Atès que emès informe tècnic favorable en data 07.02.2019 es detecta una errada en l'ajust de
pressupost, havent-se calculat sobre el PEM inicial i no sobre el del projecte modificat per a la
modernització de l'accés, supressió de barreres arquitectòniques i reodenació de dependències
interiors de l'hotel existent, a C/ Des Pins S/N Cala Galdana Serpentona, al terme municipal de
Ciutadella de Menorca redactat per l’arquitecte G.M.A. en data 10/07/2018 - 07/11/2018, núm.
12/00921/18 - 12/01403/18
Atès que revisat el pressupost modificat presentat, mitjançant el llibre de preus de la construcció de
Menorca, s'observa que encara és inferior. Per aquest motiu, es fa un ajust de pressupost, mitjançant
el mètode simplificat del càlcul de pressupost de referència sobre la base dels costos de la
construcció tipus en les Illes Balears, vigent des de dia 1 de gener de 2003 i aplicant el mòdul del
mes corresponent, estimant-se un increment de valor de PEM sense IVA de 132.369,84€
- Pressupost inicial:
165.924,27€
- Pressupost projecte modificat:
32.544,89€
- Pressupost revisat:
165.914,73€
Vist que la sol·licitud de llicència d’obres va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de dia
20.02.2019, i que es va aprovar una liquidació de taxes i d’ICIO d’acord amb l’indicat a l’informe
tècnic municipal emès en data 07.02.2019, però que no obstant, s’ha detectat que era incorrecte en
quan a la determinació del pressupost.
Atès que estableix l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, que: “Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos”.
Atès que nombrosa Jurisprudència ha tractat allò que es considera error de fet, entenent que és
aquell que independentment de qualsevol opinió o criteri, pot sustentar-se en ordre a la qualificació
jurídica de la figura, situació o relació on l’error s’hagi produït, no podent valorar-se quan es manifesta
en una apreciació de concepte o exigeixi una operació de qualificació jurídica.
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Atès l'informe tècnic i jurídic emès al respecte en data 25.02.2019,
PROPOSA:
Aprovar la rectificació de l’acord de la Junta de Govern celebrada en data 20.02.2019 relatiu a la
present sol·licitud de llicència d’obres, únicament en quan a la liquidació de la taxa i l’ICIO, al haverse detectat un error al no haver-se tingut en compte la modificació del pressupost que es va
presentar per part del promotor, anul·lant la liquidació aprovada en data 20.02.2019 i aprovant la
liquidació calculant la taxa i l’impost d’acord amb el següent:
- Pressupost inicial:
165.924,27€
- Pressupost projecte modificat:
32.544,89€
- Pressupost revisat:
165.914,73€
Aprovant la corresponent liquidació:
-Impost sobre Construccions i Obres: Pressupost 165.914,73€ x 3’2% …….……. 5.309,27€
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.
7 Relació de factures 9/2019 (exp. 4131/2019) -Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat
dels Serveis Econòmics de dia 16/04/2019, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: Aprovació relació de factures núm. 9.2019
INFORME: Vista la relació de factures núm. 9.2019 per un import brut de 100.637,40 € (import líquid
de 103.613,46 €).
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’Execució del pressupost d’aquest Ajuntament de
l’exercici 2019.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat dels Serveis Econòmics.
8 Relació de factures 10/2019 (exp. 4144/2019).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat
dels Serveis Econòmics de dia 16/04/2019, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: Aprovació relació de factures núm. 10.2019
INFORME: Vista la relació de factures núm. 10.2019 per un import brut de 48.769,11 € (import líquid
de 54.111,25 €).
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’Execució del pressupost d’aquest Ajuntament de
l’exercici 2019.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat dels Serveis Econòmics.
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9 Relació de factures15/2019 de crèdit reconegut. (exp. 4132/2019).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat dels Serveis Econòmics de dia 16/04/2019, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: Aprovació relació de factures núm. 15.2019 de crèdit reconegut
INFORME: Vista la relació de factures núm. 15.2019 de crèdit reconegut per un import brut de
2.098,21 € (import líquid de 2.110,77 €).
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’Execució del pressupost d’aquest Ajuntament de
l’exercici 2019.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures de crèdit reconegut»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat dels Serveis Econòmics.
10 Proposta d’aprovació de la declaració d’insolvència exp. FA-4236-A420055 (exp.
3887/2019).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat dels Serveis Econòmics de dia
08/04/2019, que literalment copiada, diu:
“Vist l’informe emès pel Tresorer Municipal amb data 3 d'abril de 2019 del contribuent P.L.H. amb
NIF 390***91X per tal de declarar la seva insolvència que diu el següent:
“PROVIDÈNCIA.- Aquesta Recaptació tramita expedient administratiu de constrenyiment contra
el deutor P.L.H., amb DNI NIF o CIF 390***91X, per diversos dèbits a aquest Ajuntament.
Amb la finalitat de procedir a la declaració de crèdits incobrables, si escau, o a la derivació de la
responsabilitat subsidiària contra possibles adquirents dels béns afectes al pagament de les quotes tributàries, atès les disposicions contingudes en l'article 76.1 de la Llei General Tributària i 61
del Reglament General de Recaptació i el que estableix l’article 64.1 del Text refós de la Llei regu ladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb la fi nalitat d’iniciar el procediment corresponent,
FAIG CONSTAR:
1. Que he constatat, arran de la tramitació realitzada a l’expedient, el següent:
a) Les notificaciones en el domicili del contribuent es van realitzar segons el procediment legalment establert, les quals es detallen en la relació adjunta número 1, juntament amb les seves còpies.
b) Les notificacions que interrompen preescripció es detallen en el document adjunt número 2.
c) A l'actualitat no figura cap compte bancari obert a n'aquesta ciutat, tal i com es detalla
al document adjunt número 3.
d) L'embargament de diners a diferents entitats bancàries han resultat negatius, tal i
com es detalla en el document adjunt número 4.
e) No consta d'alta a la TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, tal i
com es detalla al document adjunt número 5, tampoc perceb cap pensió per part de
l'INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, tal i com es detalla al document adjunt número 6.
f) No figura com a titular de cap bé immoble a nivell estatal, tal i com es presenta al document adjunt número 7.
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g) S'adjunta amb document número 8, nota simple negativa del Registre de la Propietat
de Ciutadella, i amb document número 9, comunicació d'execució hipotecària del Registre de la Propietat de Canovelles.
h) No figura com a subjecte passiu ni tributa per a cap concepte, tal i com figura al document adjunt número 10.
i) L'embargament de diners procedents de devolucions de l'AGÈNCIA ESTATAL DE
L'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA, han resultat negatives, tal i com es detalla a la relació adjunta número 11.
2.

Que tota la tramitació està degudament documentada a l’arxiu corresponent.

3.

Un cop declarat insolvent el subjecte passiu, es procedirà a realitzar les derivacions de
responsabilitat oportunes.

Per tot l’exposat, s’informa en sentit favorable declarar la insolvència del deutor principal P.L.H.
amb DNI,NIF o CIF 390***91X, no obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.”
Per tot l'exposat,
PROPÒS:
Declarar la insolvència del deutor P.L.H., amb NIF 390***91X.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat dels Serveis Econòmics.
11 Proposta d’aprovació de la declaració d’insolvència exp. FA-4237-BAS001108. (exp.
3888/2019)..-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat dels Serveis Econòmics de dia
08/04/2019, que literalment copiada, diu:
Vist l’informe emès pel Tresorer Municipal amb data 3 d'abril de 2019 del contribuent INVER.PATRIM. TORRES-HUGUET S.L. amb CIF B075***99 per tal de declarar la seva insolvència que diu
el següent:
“PROVIDÈNCIA.- Aquesta Recaptació tramita expedient administratiu de constrenyiment contra
el deutor INVER.PATRIM. TORRES-HUGUET S.L., amb DNI NIF o CIF B075***99, per diversos
dèbits a aquest Ajuntament.
Amb la finalitat de procedir a la declaració de crèdits incobrables, si escau, o a la derivació de la
responsabilitat subsidiària contra possibles responsables del deute tributari o adquirents dels
béns afectes al pagament de les quotes tributàries, atès les disposicions contingudes en l'article
76.1 de la Llei General Tributària i 61 del Reglament General de Recaptació i el que estableix l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb la finalitat d’iniciar el procediment corresponent,
FAIG CONSTAR:
1. Que he constatat, arran de la tramitació realitzada a l’expedient, el següent:
a) Que en data 26 de març de 2013, mitjançant l'interlocutòria 0000308/2013 publicada
al BOE de 23 d'abril de 2013, es va declara el concurs de creditors de l'entitat INVERSIONES PATRIMONIALES TORRES HUGUET, S.L.
b) Que en data 17 de maig de 2013, dins el període legalment establert, es comunicà a
l'administrador concursal, els deutes com a crèdits concursals que tenia l'entitat amb
l'Ajuntament de Ciutadella.
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c) Que en data 10 d'octubre de 2013, es comunicà els crèdits com a segona insinuació.
d) Que en data 8 d'abril de 2015, es van comunicar crèdits contra la masa.
e) L'administrador concursal mitjançant correu electrònic de data 26 de novembre de
2015, comunica l'apertura de la fase de liquidació i presenta el plà de liquidació.
f) Que en data 21 de novembre de 2016, es van comunicar més crèdits contra la masa,
els quals la carta certificada va ser tornada i posteriorment i degut a la incidències es
va enviar la documentació mitjançant correu electrònic a l'administrador concursal.
g) Que es publicà al BOE DE 29 de novembre de 2018, la interlorcutòria de la conclusió
del concurs.
2.

Que tota la tramitació està degudament documentada a l’arxiu corresponent.

3.

Un cop declarat insolvent el subjecte passiu, es procedirà a realitzar les derivacions de
responsabilitat oportunes.

Per tot l’exposat, s’informa en sentit favorable declarar la insolvència del deutor principal INVER. PATRIM. TORRES-HUGUET S.L. amb DNI, NIF o CIF B075***99, no obstant la Junta de Govern
amb el seu superior criteri resoldrà.”
Per tot l’exposat,
PROPÒS:
Aprovar la declaració d’insolvència del deutor INVER.PATRIM. TORRES-HUGUET S.L., amb CIF
B075***99.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat dels Serveis Econòmics.
12 Proposta d’aprovació de la declaració d’insolvència exp. FA-4238-B1800311 (exp.
4035/2019).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat dels Serveis Econòmics de dia
11/04/2019, que literalment copiada, diu:
«Vist l’informe emès pel Tresorer Municipal amb data 10 d'abril de 2019 del contribuent SERVI IMMOBLE Z.T. 2005 S.L. amb NIF B639***29 per tal de declarar la seva insolvència que diu el següent:
“PROVIDÈNCIA.- Aquesta Recaptació tramita expedient administratiu de constrenyiment contra
el deutor SERVI IMMOBLE Z.T. 2005 S.L., amb DNI NIF o CIF B639***29, per diversos dèbits a
aquest Ajuntament.
Amb la finalitat de procedir a la declaració de crèdits incobrables, si escau, o a la derivació de la
responsabilitat subsidiària contra possibles adquirents dels béns afectes al pagament de les quotes tributàries, atès les disposicions contingudes en l'article 76.1 de la Llei General Tributària i 61
del Reglament General de Recaptació i el que estableix l’article 64.1 del Text refós de la Llei regu ladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb la fi nalitat d’iniciar el procediment corresponent,
FAIG CONSTAR:
1. Que he constatat, arran de la tramitació realitzada a l’expedient, el següent:
a) Les notificacions al domicili del contribuent es van realitzar segons el procediment legalment establert, les quals es detallen en la documentació adjunta número 1, juntament amb les seves còpies.
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b) Les notificacions que interrompen preescripció es detallen en el documentació adjunta número 2.
c) A l'actualitat no figura cap compte bancari obert a n'aquesta ciutat, tal i com es detalla
al document adjunt número 3.
d) L'embargaments de diners a diferents entitats bancàries han resultat negatius, tal i
com es detalla en el document adjunt número 4.No figura com a subjecte passiu ni tributa per a cap concepte, tal i com figura al document adjunt número 4.
e) No figura com a titular de cap bé immoble a nivell estatal, tal i com es presenta a la
documentació adjunta número 5, on hi ha nota simple negativa del Registre de la pro pietat de Ciutadella, el de Igualada i el de Vilafranca del Penedes.
f) L'embargament de diners pdrocedents de devolucions de l'AGÈNCIA ESTATAL DE
L'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA, han resultat negativas, tal i com es detalla al document número 6.
2.

Que tota la tramitació està degudament documentada a l’arxiu corresponent.

3.

Un cop declarat insolvent el subjecte passiu, es procedirà a realitzar les derivacions de
responsabilitat oportunes.

Per tot l’exposat, s’informa en sentit favorable declarar la insolvència del deutor principal SERVI
IMMOBLE Z.T. 2005 S.L. amb DNI,NIF o CIF B639***29, no obstant la Junta de Govern amb el
seu superior criteri resoldrà.”
Per tot l’exposat,
PROPÒS:
Aprovar la declaració d’insolvència del deutor SERVI IMMOBLE Z.T. 2005 S.L., amb NIF
B639***29.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat dels Serveis Econòmics.
13 Proposta d’aprovació de la declaració d’afecció de béns exp. núm. AB-1585-B0800359.
(exp. 3889/2019).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat dels Serveis Econòmics de
dia 08/04/2019, que literalment copiada, diu:
«Atesa la proposta del tresorer de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca al Regidor Delegat, la

qual es transcriu i en relació amb la declaració d’afecció de la finca afecta al pagament de l’Impost
sobre béns immobles, a la qual s’exposa el següent:
“Examinat l’expedient, l’objecte del qual és la recaptació de diferents quotes de l’Impost sobre
béns immobles, liquidades a nom del subjecte passiu, que figura com a persona titular de la finca
en la data de meritació del tribut.
Comprovat que els deutes per l’Impost sobre béns immobles de la finca FAROLA 0000 SUELO,
amb referència cadastral 1184319EE7218S0010IO, no han estat pagats pel subjecte passiu, el
qual ha estat declarat insolvent i que el propietari del bé és persona diferent del titular del deute al
que se li ha notificat en data 25 de febrer de 2019 el corresponent tràmit d’audiència, concedint-li
el termini legalment establert de 15 dies perquè formulés les al·legacions que considerés oportunes i no havent-les presentat.
Vist que he constatat que el deutor ha transmès l'immoble abans esmentat , i que existeixen dè bits pendents pel concepte de l'impost sobre béns immobles generat per la finca esmentada.
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Vist l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que disposa el següent; “En els casos de canvi, per qualsevol
causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte dels drets queden afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat subsidiària, en els termes que preveu la Llei general tributària. Amb aquesta finalitat, els notaris han de sol·licitar informació i advertir expressament els compareixents, en
els documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost sobre béns immobles associats a l’immoble que es transmet...”;
Per tant, la finca transmesa està afecta al pagament de la totalitat de les quotes tributàries pen dents, pel concepte de l’impost sobre béns immobles, en els termes establerts a l’article 64.1 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març; i, per açò, és procedent declarar l’afecció del bé immoble i continuar el procediment
contra la persona actual propietària del bé, per afecció de béns, sense perjudici de la facultat de
l’Administració d’optar per l’embargament i l’alineació d’altres béns o drets, d’acord amb el que
preveu l’article 168 de la Llei general tributària, que disposa el següent: “Si el deute tributari està
garantit, s’ha de procedir, en primer lloc, a executar la garantia a través del procediment administratiu de constrenyiment. Açò no obstant, l’Administració tributària pot optar per l’embargament i
l’alienació d’altres béns o drets anteriorment a l’execució de la garantia, quan aquesta no sigui
proporcionada al deute garantit o quan l’obligat ho sol·liciti, i assenyalar béns suficients amb
aquesta finalitat. En aquests casos, la garantia prestada queda sense efecte en la part assegura da pels embargaments”.
Per tot açò, s’informa en sentit favorable el següent:
Primer. Aprovar, d’acord amb el que estableix l’article 64.1 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, la declaració d’afecció de la finca FAROLA 0000 SUELO, amb referència cadastral 1184319EE7218S0010IO, al pagament dels deutes per l’Impost sobre béns immobles, els quals, a la data de l’adquisició de l’immoble, figuren com a pendents de pagament, que són els següents:
Exercici
2008
2009
2010

Termini
2 I 3 TERMINI
ANUAL
ANUAL

Núm. rebut
89921703
89921703
89921703

IMPORT TOTAL

Import
513,10 €
45,25 €
47,72 €
€
€
€
€
€
606,07 €

SEGON. Requerir al propietari actual, DIVARIAN PROPIEDAD, S.A. amb domicili JULIAN CAMARILLO 4-C, 28037 MADRID, MADRID, perquè efectuï el pagament, en el termini establert a l’article 62.2 de la Llei general tributària, i advertir-la que, en el cas que no pagui el deute, seguirem el
procediment contra el bé afecte, sense perjudici de la facultat de l’Administració d’optar per l’embargament i execució d’altres béns o drets, d’acord amb el que preveu l’article 168 de la Llei general tributària.”
Per tot lo exposat, qui subscriu
PROPOSTA:
Aprovar la declaració d'afecció de béns més amunt assenyalada, amb referència cadastral
1184319EE7218S0010IO ubicada a Sa Farola.
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No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
El requeriment haurà de ser realitzat pel tresorer de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, perquè l’obligat tributari efectuï el pagament de l’import principal del deute tributari per l’Impost sobre
béns immobles, en el termini establert a l’article 62.2 de la Llei general tributària.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat dels Serveis Econòmics.
14 Proposta d’aprovació de la liquidació parquímetres, període del 01.03.19 al 29.03.19. (exp.
4121/2019).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat dels Serveis econòmics de dia
11/04/2019, que literalment copiada, diu:
"Vista la liquidació presentada pel coordinador municipal de parquímetres referida a l'aplicació de la
taxa per a l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals, sota
control de l'horari regulat per parquímetres relativa al període comprès entre els dies 01.03.19 al
29.03.19 per un import total de 27.086,24 € dels quals 1.898,00 € corresponen al pagament del 50%
de l'import total de l'esmentat període d'anul·lacions de denúncies de conformitat amb el contracte
adjudicat i 25.188,24 € corresponen al total d'ingressos nets per l'Ajuntament.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER: Aprovar la liquidació presentada pel coordinador municipal de parquímetres de data
10.04.19 pel període comprès entre els dies 01.03.19 al 29.03.19 per un import total de 27.086,24 €
dels quals 1.898,00 € corresponen al pagament del 50% de l'import total de l'esmentat període
d'anul·lacions de denúncies de conformitat amb el contracte adjudicat i 25.188,24 € corresponen al
total d'ingressos nets per l'Ajuntament.
SEGON: Abonar a l'empresa concessionària CONTINENTAL PARQUING SL (B581***14) l'import de
1.898,00 € corresponents al 50% de l'import total de l'esmentat període d'anul·lacions de denúncies
de conformitat amb el contracte adjudicat."
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat dels Serveis Econòmics.
15 Proposta d’estimar el recurs contra la liquidació de plusvàlua presentat per M.G.B. (exp.
10722/2018)-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 08/04/2019, que literalment copiada, diu:
«Vistos els diversos escrits presentats a través dels quals s’impugnen les liquidacions de l’Impost
sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana i es sol·licita la devolució de les
quotes satisfetes, entre els quals figura el següent:
Núm.
liquidació
1148

Data presentació

Subjecte passiu

Objecte tributari

Deute

03/10/2018

M.G.B.

C/ del Degollador, 86 B 1
2

593,85
€

Estat del
deute
consta
pagat

Vist que la impugnació es fonamenta en què els immobles transmesos no han experimentat increment de valor que determina la subjecció a l’impost i en conseqüència i a la llum de la Sentència
del Tribunal Constitucional de 11/05/2017 les liquidacions no són procedents, tota vegada que el
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valor de transmissió ha estat igual o inferior al d’adquisició. En el seu escrit, l’interessat justifica
les seves afirmacions aportant les còpies de les escriptures en les que consten aquestes dades
probatòries.
Vista la regulació de l’impost que ve recollida essencialment en els articles 104 a 110 del R.D.Leg.
2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL).
Vista la STC 59/2017 d'11 de maig (BOE de dia 15/06/2017) que declara inconstitucionals i nuls
els articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 del TRLRHL., però només quant sotmetin a tributació situacions
inexpressives de capacitat econòmica, inconstitucionals per vulnerar l’art. 31.1 de la Constitució.
Vistes, les recents STS 1163/2018 de 9 de juliol i STS 123/2019, de 5 de febrer en les que l’Alt Tribunal interpreta la STC 59/2017, d’11 de maig i determina el seu abast i efectes i posa llum sobre
un seguit de qüestions a tenir presents, com són, entre altres, 1.- Que la nul·litat de l’art. 107.1 i
107.2 a) de TRLRHL és parcial i és total en l’art. 110.4. Aquest darrer impedia als subjectes
passius provar que l’increment de valor del terreny no s’havia produït en una determinada transmissió onerosa. La nul·litat parcial dels arts. 107.1 i 107.2 a) implica que l’obligat tributari és qui
ha d’acreditar, amb un principi de prova, que la transmissió de la propietat dels terrenys no ha
posat de manifest un increment del seu valor, una capacitat econòmica susceptible de ser gravada. 2.- Demostrada la inexistència de plusvàlua, la liquidació de l’impost no és procedent (i, en
el seu cas, s’haurà d’anul·lar o rectificar l’autoliquidació i reconèixer el dret a la devolució). En cas
contrari, el tribut serà procedent, calculant la base imposable de conformitat amb el que preveuen els art. 107.1 i 107.2 a) del TRLRHL que, en aquest cas, són constitucionals i plenament apli cables. 3.- La diferència entre el valor d’adquisició i el de transmissió de les escriptures públiques poden servir com a principi de prova de la disminució del valor, prova que l’Administració
podrà desvirtuar a través dels mitjans de prova i comprovació.
En motiu de la qüestió cassacional objectiva que l’ocupa, en la Sentència 1163/2018 de 9 de juliol
el TS declara que el principi d’igualtat tributària no obliga en tot cas a l’anul·lació de les liquidacions i al reconeixement del dret a la devolució d’ ingressos indeguts en les sol·licituds de rectificació d’autoliquidacions per l’Impost sobre l’increment de valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana,
sense entrar a valorar l’existència o no en cada cas d’una situació inexpressiva de capacitat
econòmica. Precisament en el cas sotmès a cassació el TS no admet la rectificació de les autoli quidacions de l’IIVTNU i la devolució dels ingressos efectuats perquè l’obligat tributari no acredita
un decrement de valor dels terrenys (anant la càrrega de la prova sobre el subjecte passiu).
Atès el cas concret que ens ocupa, en que l’interessat aporta un principi de prova en la que basa
el seu recurs, es verifica, efectivament, un no increment de valor de l’ immoble en el període
intertransmissional liquidat, havent identitat en el dret de propietat i de l’objecte adquirit i transmès
en les operacions, minusvalua que es manifesta en la diferència de preus que consten en les
escriptures.
Atès que, precisament, la diferència entre el preu d’adquisició i el de transmissió dels terrenys fou
la prova que va tenir en compte el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 per assumir, sense
res més a oposar, que en els supostos de fet examinats per l’òrgan judicial que plantejà la qüestió
d’inconstitucionalitat, existia una minusvalua, com recorda el TS en el seu Fonament de Dret
CINQUÈ de la Sentència 1163/2018 de 9 de juliol.
Ateses totes les circumstàncies anteriors i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data
05.04.2019, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
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Estimar l’escrit presentat i en conseqüència:

a) Anul·lar les següents liquidacions de plusvàlua, per haver-se acreditat que el fet imposable de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana no s’ha
produït:
Núm.
liquidació
1148

Data presentació

Subjecte passiu

Objecte tributari

Deute

03/10/2018

M.G.B.

C/ del Degollador, 86 B 1
2

593,85
€

Estat del
deute
consta
pagat

I, en el seu cas, retornar l’import de les liquidacions anul·lades (cas que l’estat del deute sigui pagat o s’haguessin pagat les quotes després d’emetre l’informe), prèvia presentació (si
no s’hagués fet constar en l’escrit de recurs) del número de compte on efectuar la transferència. Si el sol·licitant no és el subjecte passiu, és requisit per a la devolució que presenti (i s’incorpori a l’expedient) l’autorització o poder per actuar en representació del subjecte passiu.
b) Notificar l’acord que s’adopti al sol·licitant i a l’empresa col·laboradora de recaptació i ad vertir al recurrent que la via procedent per impugnar aquest acte administratiu és la via
contenciosa administrativa.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.”
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
16 Proposta d’estimar el recurs contra la liquidació de plusvàlua presentat per Y.C.Y. (exp.
11534/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 08/04/2019, que literalment copiada, diu:
«Vistos els diversos escrits presentats a través dels quals s’impugnen les liquidacions de l’Impost
sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana i es sol·licita la devolució de les
quotes satisfetes, entre els quals figura el següent:
Núm. liquidació
1687

Data presentació

Subjecte passiu

Objecte tributari

30/10/2018

Y.H.C.Y

Ps. Sant Nicolau,
135 B 1 C4

Deute
375,41 €

Estat del deute
consta pagat

Vist que la impugnació es fonamenta en què els immobles transmesos no han experimentat increment de valor que determina la subjecció a l’impost i en conseqüència i a la llum de la Sentència
del Tribunal Constitucional de 11/05/2017 les liquidacions no són procedents, tota vegada que el
valor de transmissió ha estat igual o inferior al d’adquisició. En el seu escrit, l’interessat justifica
les seves afirmacions aportant les còpies de les escriptures en les que consten aquestes dades
probatòries.
Vista la regulació de l’impost que ve recollida essencialment en els articles 104 a 110 del R.D.Leg.
2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL).
Vista la STC 59/2017 d'11 de maig (BOE de dia 15/06/2017) que declara inconstitucionals i nuls
els articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 del TRLRHL., però només quant sotmetin a tributació situacions
inexpressives de capacitat econòmica, inconstitucionals per vulnerar l’art. 31.1 de la Constitució.
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Vistes, les recents STS 1163/2018 de 9 de juliol i STS 123/2019, de 5 de febrer en les que l’Alt Tribunal interpreta la STC 59/2017, d’11 de maig i determina el seu abast i efectes i posa llum sobre
un seguit de qüestions a tenir presents, com són, entre altres, 1.- Que la nul·litat de l’art. 107.1 i
107.2 a) de TRLRHL és parcial i és total en l’art. 110.4. Aquest darrer impedia als subjectes
passius provar que l’increment de valor del terreny no s’havia produït en una determinada transmissió onerosa. La nul·litat parcial dels arts. 107.1 i 107.2 a) implica que l’obligat tributari és qui
ha d’acreditar, amb un principi de prova, que la transmissió de la propietat dels terrenys no ha
posat de manifest un increment del seu valor, una capacitat econòmica susceptible de ser gravada. 2.- Demostrada la inexistència de plusvalua, la liquidació de l’impost no és procedent (i, en
el seu cas, s’haurà d’anul·lar o rectificar l’autoliquidació i reconèixer el dret a la devolució). En cas
contrari, el tribut serà procedent, calculant la base imposable de conformitat amb el que preveuen els art. 107.1 i 107.2 a) del TRLRHL que, en aquest cas, són constitucionals i plenament apli cables. 3.- La diferència entre el valor d’adquisició i el de transmissió de les escriptures públiques poden servir com a principi de prova de la disminució del valor, prova que l’Administració
podrà desvirtuar a través dels mitjans de prova i comprovació.
En motiu de la qüestió cassacional objectiva que l’ocupa, en la Sentència 1163/2018 de 9 de juliol
el TS declara que el principi d’igualtat tributària no obliga en tot cas a l’anul·lació de les liquidacions i al reconeixement del dret a la devolució d’ ingressos indeguts en les sol·licituds de rectificació d’autoliquidacions per l’Impost sobre l’increment de valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana,
sense entrar a valorar l’existència o no en cada cas d’una situació inexpressiva de capacitat
econòmica. Precisament en el cas sotmès a cassació el TS no admet la rectificació de les autoli quidacions de l’IIVTNU i la devolució dels ingressos efectuats perquè l’obligat tributari no acredita
un decrement de valor dels terrenys (anant la càrrega de la prova sobre el subjecte passiu).
Atès el cas concret que ens ocupa, en que l’interessat aporta un principi de prova en la que basa
el seu recurs, es verifica, efectivament, un no increment de valor de l’immoble en el període
intertransmissional liquidat, havent identitat en el dret de propietat i de l’objecte adquirit i transmès
en les operacions, minusvàlua que es manifesta en la diferència de preus que consten en les
escriptures.
Atès que, precisament, la diferència entre el preu d’adquisició i el de transmissió dels terrenys fou
la prova que va tenir en compte el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 per assumir, sense
res més a oposar, que en els supostos de fet examinats per l’òrgan judicial que plantejà la qüestió
d’inconstitucionalitat, existia una minusvàlua, com recorda el TS en el seu Fonament de Dret
CINQUÈ de la Sentència 1163/2018 de 9 de juliol.
Ateses totes les circumstàncies anteriors i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data
05.04.2019, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
Estimar l’escrit presentat i en conseqüència:

a) Anul·lar les següents liquidacions de plusvalua, per haver-se acreditat que el fet imposable de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana no s’ha
produït:
Núm. liquidació

Data presentació

Subjecte passiu

Objecte tributari

1687

30/10/2018

Y.H.C.Y.

Ps. Sant Nicolau, 135 B
1 C4

Deute

Estat del
deute

375,41 € consta pagat

I, en el seu cas, retornar l’import de les liquidacions anul·lades (cas que l’estat del deute sigui pagat o s’haguessin pagat les quotes després d’emetre l’ informe), prèvia presentació (si
no s’hagués fet constar en l’escrit de recurs) del número de compte on efectuar la transferèn25
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cia. Si el sol·licitant no és el subjecte passiu, és requisit per a la devolució que presenti (i s’incorpori a l’expedient) l’autorització o poder per actuar en representació del subjecte passiu.
b) Notificar l’acord que s’adopti al sol·licitant i a l’empresa col·laboradora de recaptació i ad vertir al recurrent que la via procedent per impugnar aquest acte administratiu és la via
contenciosa administrativa.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
17 Proposta d’estimar el recurs contra la liquidació de plusvàlua presentat per J.G.L.V. (exp.
11535/2019).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 08/04/2019, que literalment copiada, diu:
«Vistos els diversos escrits presentats a través dels quals s’ impugnen les liquidacions de l’Impost
sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana i es sol·licita la devolució de les
quotes satisfetes, entre els quals figura el següent:
Núm. liquidació

Data presentació

Subjecte passiu

Objecte tributari

1686

30/10/2018

J.G.L.V.

Ps. Sant Nicolau, 135 B
1 C4

Deute

Estat del
deute

375,41 € consta pagat

Vist que la impugnació es fonamenta en què els immobles transmesos no han experimentat increment de valor que determina la subjecció a l’impost i en conseqüència i a la llum de la Sentència
del Tribunal Constitucional de 11/05/2017 les liquidacions no són procedents, tota vegada que el
valor de transmissió ha estat igual o inferior al d’adquisició. En el seu escrit, l’interessat justifica
les seves afirmacions aportant les còpies de les escriptures en les que consten aquestes dades
probatòries.
Vista la regulació de l’impost que ve recollida essencialment en els articles 104 a 110 del R.D.Leg.
2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL).
Vista la STC 59/2017 d'11 de maig (BOE de dia 15/06/2017) que declara inconstitucionals i nuls
els articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 del TRLRHL., però només quant sotmetin a tributació situacions
inexpressives de capacitat econòmica, inconstitucionals per vulnerar l’art. 31.1 de la Constitució.
Vistes, les recents STS 1163/2018 de 9 de juliol i STS 123/2019, de 5 de febrer en les que l’Alt Tribunal interpreta la STC 59/2017, d’11 de maig i determina el seu abast i efectes i posa llum sobre
un seguit de qüestions a tenir presents, com són, entre altres, 1.- Que la nul·litat de l’art. 107.1 i
107.2 a) de TRLRHL és parcial i és total en l’art. 110.4. Aquest darrer impedia als subjectes
passius provar que l’increment de valor del terreny no s’havia produït en una determinada transmissió onerosa. La nul·litat parcial dels arts. 107.1 i 107.2 a) implica que l’obligat tributari és qui
ha d’acreditar, amb un principi de prova, que la transmissió de la propietat dels terrenys no ha
posat de manifest un increment del seu valor, una capacitat econòmica susceptible de ser gravada. 2.- Demostrada la inexistència de plusvalua, la liquidació de l’impost no és procedent (i, en
el seu cas, s’haurà d’anul·lar o rectificar l’autoliquidació i reconèixer el dret a la devolució). En cas
contrari, el tribut serà procedent, calculant la base imposable de conformitat amb el que preveuen els art. 107.1 i 107.2 a) del TRLRHL que, en aquest cas, són constitucionals i plenament apli cables. 3.- La diferència entre el valor d’adquisició i el de transmissió de les escriptures públiques poden servir com a principi de prova de la disminució del valor, prova que l’Administració
podrà desvirtuar a través dels mitjans de prova i comprovació.
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En motiu de la qüestió cassacional objectiva que l’ocupa, en la Sentència 1163/2018 de 9 de juliol
el TS declara que el principi d’igualtat tributària no obliga en tot cas a l’anul·lació de les liquidacions i al reconeixement del dret a la devolució d’ ingressos indeguts en les sol·licituds de rectificació d’autoliquidacions per l’Impost sobre l’increment de valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana,
sense entrar a valorar l’existència o no en cada cas d’una situació inexpressiva de capacitat
econòmica. Precisament en el cas sotmès a cassació el TS no admet la rectificació de les autoli quidacions de l’IIVTNU i la devolució dels ingressos efectuats perquè l’obligat tributari no acredita
un decrement de valor dels terrenys (anant la càrrega de la prova sobre el subjecte passiu).
Atès el cas concret que ens ocupa, en que l’interessat aporta un principi de prova en la que basa
el seu recurs, es verifica, efectivament, un no increment de valor de l’immoble en el període
intertransmissional liquidat, havent identitat en el dret de propietat i de l’objecte adquirit i transmès
en les operacions, minusvalua que es manifesta en la diferència de preus que consten en les
escriptures.
Atès que, precisament, la diferència entre el preu d’adquisició i el de transmissió dels terrenys fou
la prova que va tenir en compte el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 per assumir, sense
res més a oposar, que en els supostos de fet examinats per l’òrgan judicial que plantejà la qüestió
d’inconstitucionalitat, existia una minusvalua, com recorda el TS en el seu Fonament de Dret
CINQUÈ de la Sentència 1163/2018 de 9 de juliol.
Ateses totes les circumstàncies anteriors i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data
05.04.2019, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
Estimar l’escrit presentat i en conseqüència:

a) Anul·lar les següents liquidacions de plusvalua, per haver-se acreditat que el fet imposable de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana no s’ha
produït:
Núm. liquidació

Data presentació

Subjecte passiu

Objecte tributari

1686

30/10/2018

J.G.L.V.

Ps. Sant Nicolau, 135
B 1 C4

Deute

Estat del
deute

375,41 € consta pagat

I, en el seu cas, retornar l’import de les liquidacions anul·lades (cas que l’estat del deute sigui pagat o s’haguessin pagat les quotes després d’emetre l’informe), prèvia presentació (si
no s’hagués fet constar en l’escrit de recurs) del número de compte on efectuar la transferència. Si el sol·licitant no és el subjecte passiu, és requisit per a la devolució que presenti (i s’incorpori a l’expedient) l’autorització o poder per actuar en representació del subjecte passiu.
b) Notificar l’acord que s’adopti al sol·licitant i a l’empresa col·laboradora de recaptació i ad vertir al recurrent que la via procedent per impugnar aquest acte administratiu és la via
contenciosa administrativa.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
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18 Proposta d’estimar el recurs contra la liquidació de plusvàlua presentat per F.LL.M. (exp.
1359/2019).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 08/04/2019, que literalment copiada, diu:
«Vistos els diversos escrits presentats a través dels quals s’ impugnen les liquidacions de l’Impost
sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana i es sol·licita la devolució de les
quotes satisfetes, entre els quals figura el següent:
Núm.
liquidació
1038 i
1039

Data presentació

Subjecte passiu

Objecte tributari

Deute

Estat del
deute

04/02/2019

L.LL.M. i A.S.S., representats
per G.T.J.

C/ San Miquel, 50

235,37 €
i 235,37
€

consten
pagats

Vist que la impugnació es fonamenta en què els immobles transmesos no han experimentat increment de valor que determina la subjecció a l’impost i en conseqüència i a la llum de la Sentència
del Tribunal Constitucional de 11/05/2017 les liquidacions no són procedents, tota vegada que el
valor de transmissió ha estat igual o inferior al d’adquisició. En el seu escrit, l’interessat justifica
les seves afirmacions aportant les còpies de les escriptures en les que consten aquestes dades
probatòries.
Vista la regulació de l’impost que ve recollida essencialment en els articles 104 a 110 del R.D.Leg.
2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL).
Vista la STC 59/2017 d'11 de maig (BOE de dia 15/06/2017) que declara inconstitucionals i nuls
els articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 del TRLRHL., però només quant sotmetin a tributació situacions
inexpressives de capacitat econòmica, inconstitucionals per vulnerar l’art. 31.1 de la Constitució.
Vistes, les recents STS 1163/2018 de 9 de juliol i STS 123/2019, de 5 de febrer en les que l’Alt Tribunal interpreta la STC 59/2017, d’11 de maig i determina el seu abast i efectes i posa llum sobre
un seguit de qüestions a tenir presents, com són, entre altres, 1.- Que la nul·litat de l’art. 107.1 i
107.2 a) de TRLRHL és parcial i és total en l’art. 110.4. Aquest darrer impedia als subjectes
passius provar que l’increment de valor del terreny no s’havia produït en una determinada transmissió onerosa. La nul·litat parcial dels arts. 107.1 i 107.2 a) implica que l’obligat tributari és qui
ha d’acreditar, amb un principi de prova, que la transmissió de la propietat dels terrenys no ha
posat de manifest un increment del seu valor, una capacitat econòmica susceptible de ser gravada. 2.- Demostrada la inexistència de plusvalua, la liquidació de l’impost no és procedent (i, en
el seu cas, s’haurà d’anul·lar o rectificar l’autoliquidació i reconèixer el dret a la devolució). En cas
contrari, el tribut serà procedent, calculant la base imposable de conformitat amb el que preveuen els art. 107.1 i 107.2 a) del TRLRHL que, en aquest cas, són constitucionals i plenament apli cables. 3.- La diferència entre el valor d’adquisició i el de transmissió de les escriptures públiques poden servir com a principi de prova de la disminució del valor, prova que l’Administració
podrà desvirtuar a través dels mitjans de prova i comprovació.
En motiu de la qüestió cassacional objectiva que l’ocupa, en la Sentència 1163/2018 de 9 de juliol
el TS declara que el principi d’igualtat tributària no obliga en tot cas a l’anul·lació de les liquidacions i al reconeixement del dret a la devolució d’ ingressos indeguts en les sol·licituds de rectificació d’autoliquidacions per l’Impost sobre l’increment de valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana,
sense entrar a valorar l’existència o no en cada cas d’una situació inexpressiva de capacitat
econòmica. Precisament en el cas sotmès a cassació el TS no admet la rectificació de les autoli quidacions de l’IIVTNU i la devolució dels ingressos efectuats perquè l’obligat tributari no acredita
un decrement de valor dels terrenys (anant la càrrega de la prova sobre el subjecte passiu).
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Atès el cas concret que ens ocupa, en que l’interessat aporta un principi de prova en la que basa
el seu recurs, es verifica, efectivament, un no increment de valor de l’immoble en el període
intertransmissional liquidat, havent identitat en el dret de propietat i de l’objecte adquirit i transmès
en les operacions, minusvalua que es manifesta en la diferència de preus que consten en les
escriptures.
Atès que, precisament, la diferència entre el preu d’adquisició i el de transmissió dels terrenys fou
la prova que va tenir en compte el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 per assumir, sense
res més a oposar, que en els supostos de fet examinats per l’òrgan judicial que plantejà la qüestió
d’inconstitucionalitat, existia una minusvalua, com recorda el TS en el seu Fonament de Dret
CINQUÈ de la Sentència 1163/2018 de 9 de juliol.
Ateses totes les circumstàncies anteriors i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data
05.04.2019, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
Estimar l’escrit presentat i en conseqüència:

a) Anul·lar les següents liquidacions de plusvalua, per haver-se acreditat que el fet imposable de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana no s’ha
produït:
Núm.
liquidació
1038 i
1039

Data presentació

Subjecte passiu

Objecte tributari

Deute

Estat del
deute

04/02/2019

L.LL.M. i A.S.S., representats
per G.T.J.

C/ San Miquel, 50

235,37 €
i 235,37
€

consten
pagats

I, en el seu cas, retornar l’import de les liquidacions anul·lades (cas que l’estat del deute sigui pagat o s’haguessin pagat les quotes després d’emetre l’ informe), prèvia presentació (si
no s’hagués fet constar en l’escrit de recurs) del número de compte on efectuar la transferència. Si el sol·licitant no és el subjecte passiu, és requisit per a la devolució que presenti (i s’incorpori a l’expedient) l’autorització o poder per actuar en representació del subjecte passiu.
b) Notificar l’acord que s’adopti al sol·licitant i a l’empresa col·laboradora de recaptació i ad vertir al recurrent que la via procedent per impugnar aquest acte administratiu és la via
contenciosa administrativa.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.”
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
19 Proposta d’estimar el recurs contra la liquidació de plusvàlua presentat per BERNOIS INVERSIONES SL. (exp. 2550/2019).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei
de Gestió Tributària de dia 08/04/2019, que literalment copiada, diu:
«Vistos els diversos escrits presentats a través dels quals s’ impugnen les liquidacions de l’Impost
sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana i es sol·licita la devolució de les
quotes satisfetes, entre els quals figura el següent:
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Núm.
liquidació
627

Data presentació

Subjecte passiu

Objecte tributari

Deute

Estat del
deute

01/03/2019

BERNOIS INVERSIONES,
S.L., representada per
C.N.V.

Urb. Cap d'Artrutx
206-205 baixos C

163,39 €

pendent
de pago

Vist que la impugnació es fonamenta en què els immobles transmesos no han experimentat increment de valor que determina la subjecció a l’impost i en conseqüència i a la llum de la Sentència
del Tribunal Constitucional de 11/05/2017 les liquidacions no són procedents, tota vegada que el
valor de transmissió ha estat igual o inferior al d’adquisició. En el seu escrit, l’interessat justifica
les seves afirmacions aportant les còpies de les escriptures en les que consten aquestes dades
probatòries.
Vista la regulació de l’impost que ve recollida essencialment en els articles 104 a 110 del R.D.Leg.
2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL).
Vista la STC 59/2017 d'11 de maig (BOE de dia 15/06/2017) que declara inconstitucionals i nuls
els articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 del TRLRHL., però només quant sotmetin a tributació situacions
inexpressives de capacitat econòmica, inconstitucionals per vulnerar l’art. 31.1 de la Constitució.
Vistes, les recents STS 1163/2018 de 9 de juliol i STS 123/2019, de 5 de febrer en les que l’Alt Tribunal interpreta la STC 59/2017, d’11 de maig i determina el seu abast i efectes i posa llum sobre
un seguit de qüestions a tenir presents, com són, entre altres, 1.- Que la nul·litat de l’art. 107.1 i
107.2 a) de TRLRHL és parcial i és total en l’art. 110.4. Aquest darrer impedia als subjectes
passius provar que l’increment de valor del terreny no s’havia produït en una determinada transmissió onerosa. La nul·litat parcial dels arts. 107.1 i 107.2 a) implica que l’obligat tributari és qui
ha d’acreditar, amb un principi de prova, que la transmissió de la propietat dels terrenys no ha
posat de manifest un increment del seu valor, una capacitat econòmica susceptible de ser gravada. 2.- Demostrada la inexistència de plusvalua, la liquidació de l’impost no és procedent (i, en
el seu cas, s’haurà d’anul·lar o rectificar l’autoliquidació i reconèixer el dret a la devolució). En cas
contrari, el tribut serà procedent, calculant la base imposable de conformitat amb el que preveuen els art. 107.1 i 107.2 a) del TRLRHL que, en aquest cas, són constitucionals i plenament apli cables. 3.- La diferència entre el valor d’adquisició i el de transmissió de les escriptures públiques poden servir com a principi de prova de la disminució del valor, prova que l’Administració
podrà desvirtuar a través dels mitjans de prova i comprovació.
En motiu de la qüestió cassacional objectiva que l’ocupa, en la Sentència 1163/2018 de 9 de juliol
el TS declara que el principi d’igualtat tributària no obliga en tot cas a l’anul·lació de les liquidacions i al reconeixement del dret a la devolució d’ingressos indeguts en les sol·licituds de rectifica ció d’autoliquidacions per l’Impost sobre l’increment de valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana,
sense entrar a valorar l’existència o no en cada cas d’una situació inexpressiva de capacitat
econòmica. Precisament en el cas sotmès a cassació el TS no admet la rectificació de les autoli quidacions de l’IIVTNU i la devolució dels ingressos efectuats perquè l’obligat tributari no acredita
un decrement de valor dels terrenys (anant la càrrega de la prova sobre el subjecte passiu).
Atès el cas concret que ens ocupa, en que l’interessat aporta un principi de prova en la que basa
el seu recurs, es verifica, efectivament, un no increment de valor de l’immoble en el període
intertransmissional liquidat, havent identitat en el dret de propietat i de l’objecte adquirit i transmès
en les operacions, minusvalua que es manifesta en la diferència de preus que consten en les
escriptures.
Atès que, precisament, la diferència entre el preu d’adquisició i el de transmissió dels terrenys fou
la prova que va tenir en compte el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 per assumir, sense
res més a oposar, que en els supostos de fet examinats per l’òrgan judicial que plantejà la qüestió
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d’inconstitucionalitat, existia una minusvalua, com recorda el TS en el seu Fonament de Dret
CINQUÈ de la Sentència 1163/2018 de 9 de juliol.
Ateses totes les circumstàncies anteriors i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data
05.04.2019, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
Estimar l’escrit presentat i en conseqüència:

a) Anul·lar les següents liquidacions de plusvalua, per haver-se acreditat que el fet imposable de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana no s’ha
produït:
Núm.
liquidació
627

Data presentació

Subjecte passiu

Objecte tributari

Deute

Estat del
deute

01/03/2019

BERNOIS INVERSIONES,
S.L., representada per C.N.V.

Urb. Cap d'Artrutx 206205 baixos C

163,39
€

pendent
de pago

I, en el seu cas, retornar l’import de les liquidacions anul·lades (cas que l’estat del deute sigui pagat o s’haguessin pagat les quotes després d’emetre l’ informe), prèvia presentació (si
no s’hagués fet constar en l’escrit de recurs) del número de compte on efectuar la transferència. Si el sol·licitant no és el subjecte passiu, és requisit per a la devolució que presenti (i s’incorpori a l’expedient) l’autorització o poder per actuar en representació del subjecte passiu.
b) Notificar l’acord que s’adopti al sol·licitant i a l’empresa col·laboradora de recaptació i ad vertir al recurrent que la via procedent per impugnar aquest acte administratiu és la via
contenciosa administrativa.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
20 Proposta d’estimar el recurs contra la liquidació de plusvàlua presentat per CORELIA 2005
SL. (exp. 3155/2019).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 08/04/2019, que literalment copiada, diu:
«Vistos els diversos escrits presentats a través dels quals s’impugnen les liquidacions de l’Impost
sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana i es sol·licita la devolució de les
quotes satisfetes, entre els quals figura el següent:
Núm. liquidació

Data presentació

Subjecte passiu

Objecte tributari

Deute

Estat del
deute

2884,
2883 i
2882

19/03/2019

CORELIA 2005, S.L., representada per J.I.I.P.

C/ Jerònia Alzina, 10 i c/
Pere Cortes, 68-2-5

23,94
€.
68,49 €
i
643,21
€

pendent
de pago

Vist que la impugnació es fonamenta en què els immobles transmesos no han experimentat increment de valor que determina la subjecció a l’impost i en conseqüència i a la llum de la Sentència
del Tribunal Constitucional de 11/05/2017 les liquidacions no són procedents, tota vegada que el
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valor de transmissió ha estat igual o inferior al d’adquisició. En el seu escrit, l’interessat justifica
les seves afirmacions aportant les còpies de les escriptures en les que consten aquestes dades
provatòries.
Vista la regulació de l’impost que ve recollida essencialment en els articles 104 a 110 del R.D.Leg.
2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL).
Vista la STC 59/2017 d'11 de maig (BOE de dia 15/06/2017) que declara inconstitucionals i nuls
els articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 del TRLRHL., però només quant sotmetin a tributació situacions
inexpressives de capacitat econòmica, inconstitucionals per vulnerar l’art. 31.1 de la Constitució.
Vistes, les recents STS 1163/2018 de 9 de juliol i STS 123/2019, de 5 de febrer en les que l’Alt Tribunal interpreta la STC 59/2017, d’11 de maig i determina el seu abast i efectes i posa llum sobre
un seguit de qüestions a tenir presents, com són, entre altres, 1.- Que la nul·litat de l’art. 107.1 i
107.2 a) de TRLRHL és parcial i és total en l’art. 110.4. Aquest darrer impedia als subjectes
passius provar que l’increment de valor del terreny no s’havia produït en una determinada transmissió onerosa. La nul·litat parcial dels art. 107.1 i 107.2 a) implica que l’obligat tributari és qui
ha d’acreditar, amb un principi de prova, que la transmissió de la propietat dels terrenys no ha
posat de manifest un increment del seu valor, una capacitat econòmica susceptible de ser gravada. 2.- Demostrada la inexistència de plusvalua, la liquidació de l’impost no és procedent (i, en
el seu cas, s’haurà d’anul·lar o rectificar l’autoliquidació i reconèixer el dret a la devolució). En cas
contrari, el tribut serà procedent, calculant la base imposable de conformitat amb el que preveuen els arts. 107.1 i 107.2 a) del TRLRHL que, en aquest cas, són constitucionals i plenament
aplicables. 3.- La diferència entre el valor d’adquisició i el de transmissió de les escriptures
públiques poden servir com a principi de prova de la disminució del valor, prova que l’Administració podrà desvirtuar a través dels mitjans de prova i comprovació.
En motiu de la qüestió cassacional objectiva que l’ocupa, en la Sentència 1163/2018 de 9 de juliol
el TS declara que el principi d’igualtat tributària no obliga en tot cas a l’anul·lació de les liquidacions i al reconeixement del dret a la devolució d’ ingressos indeguts en les sol·licituds de rectificació d’autoliquidacions per l’Impost sobre l’increment de valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana,
sense entrar a valorar l’existència o no en cada cas d’una situació inexpressiva de capacitat
econòmica. Precisament en el cas sotmès a cassació el TS no admet la rectificació de les autoli quidacions de l’IIVTNU i la devolució dels ingressos efectuats perquè l’obligat tributari no acredita
un decrement de valor dels terrenys (anant la càrrega de la prova sobre el subjecte passiu).
Atès el cas concret que ens ocupa, en què l’interessat aporta un principi de prova en la que basa
el seu recurs, es verifica, efectivament, un no increment de valor de l’immoble en el període
intertransmissional liquidat, havent identitat en el dret de propietat i de l’objecte adquirit i transmès
en les operacions, minusvalua que es manifesta en la diferència de preus que consten en les
escriptures.
Atès que, precisament, la diferència entre el preu d’adquisició i el de transmissió dels terrenys fou
la prova que va tenir en compte el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 per assumir, sense
res més a oposar, que en els supostos de fet examinats per l’òrgan judicial que plantejà la qüestió
d’inconstitucionalitat, existia una minusvalua, com recorda el TS en el seu Fonament de Dret
CINQUÈ de la Sentència 1163/2018 de 9 de juliol.
Ateses totes les circumstàncies anteriors i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data
05.04.2019, el regidor qui subscriu
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PROPOSA:
Estimar l’escrit presentat i en conseqüència:

a) Anul·lar les següents liquidacions de plusvalua, per haver-se acreditat que el fet imposable de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana no s’ha
produït:
Núm. liquidació

Data presentació

2884,
2883 i
2882

19/03/2019

Subjecte passiu

Objecte tributari

CORELIA 2005, S.L., repre- C/ Jerònia Alzina, 10 i
sentada per J.I.I.P.
c/ Pere Cortes, 68-2-5

Deute
23,94 €.
68,49 € i
643,21 €

Estat del
deute
pendent
de pago

I, en el seu cas, retornar l’import de les liquidacions anul·lades (cas que l’estat del deute sigui pagat o s’haguessin pagat les quotes després d’emetre l’informe), prèvia presentació (si
no s’hagués fet constar en l’escrit de recurs) del número de compte on efectuar la transferència. Si el sol·licitant no és el subjecte passiu, és requisit per a la devolució que presenti (i s’incorpori a l’expedient) l’autorització o poder per actuar en representació del subjecte passiu.
b) Notificar l’acord que s’adopti al sol·licitant i a l’empresa col·laboradora de recaptació i ad vertir al recurrent que la via procedent per impugnar aquest acte administratiu és la via
contenciosa administrativa.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
21 Proposta d’estimar el recurs contra la liquidació de plusvàlua presentat per F.V.M. (exp.
3450/2019).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 08/04/2019, que literalment copiada, diu:
«Vistos els diversos escrits presentats a través dels quals s’ impugnen les liquidacions de l’Impost
sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana i es sol·licita la devolució de les
quotes satisfetes, entre els quals figura el següent:
Núm.
liquidació
2696

Data presentació

Subjecte passiu

Objecte tributari

Deute

Estat del
deute

27/03/2019

F.V.M., representat per Gabinete Pons Anglada, S.L.

C/ Alfons V, 77 baixos 4

173,90
€

pendent
de pago

Vist que la impugnació es fonamenta en què els immobles transmesos no han experimentat increment de valor que determina la subjecció a l’impost i en conseqüència i a la llum de la Sentència
del Tribunal Constitucional de 11/05/2017 les liquidacions no són procedents, tota vegada que el
valor de transmissió ha estat igual o inferior al d’adquisició. En el seu escrit, l’interessat justifica
les seves afirmacions aportant les còpies de les escriptures en les que consten aquestes dades
probatòries.
Vista la regulació de l’impost que ve recollida essencialment en els articles 104 a 110 del R.D.Leg.
2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL).
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Vista la STC 59/2017 d'11 de maig (BOE de dia 15/06/2017) que declara inconstitucionals i nuls
els articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 del TRLRHL., però només quant sotmetin a tributació situacions
inexpressives de capacitat econòmica, inconstitucionals per vulnerar l’art. 31.1 de la Constitució.
Vistes, les recents STS 1163/2018 de 9 de juliol i STS 123/2019, de 5 de febrer en les que l’Alt Tribunal interpreta la STC 59/2017, d’11 de maig i determina el seu abast i efectes i posa llum sobre
un seguit de qüestions a tenir presents, com són, entre altres, 1.- Que la nul·litat de l’art. 107.1 i
107.2 a) de TRLRHL és parcial i és total en l’art. 110.4. Aquest darrer impedia als subjectes
passius provar que l’increment de valor del terreny no s’havia produït en una determinada transmissió onerosa. La nul·litat parcial dels arts. 107.1 i 107.2 a) implica que l’obligat tributari és qui
ha d’acreditar, amb un principi de prova, que la transmissió de la propietat dels terrenys no ha
posat de manifest un increment del seu valor, una capacitat econòmica susceptible de ser gravada. 2.- Demostrada la inexistència de plusvalua, la liquidació de l’impost no és procedent (i, en
el seu cas, s’haurà d’anul·lar o rectificar l’autoliquidació i reconèixer el dret a la devolució). En cas
contrari, el tribut serà procedent, calculant la base imposable de conformitat amb el que preveuen els art. 107.1 i 107.2 a) del TRLRHL que, en aquest cas, són constitucionals i plenament apli cables. 3.- La diferència entre el valor d’adquisició i el de transmissió de les escriptures públiques poden servir com a principi de prova de la disminució del valor, prova que l’Administració
podrà desvirtuar a través dels mitjans de prova i comprovació.
En motiu de la qüestió cassacional objectiva que l’ocupa, en la Sentència 1163/2018 de 9 de juliol
el TS declara que el principi d’igualtat tributària no obliga en tot cas a l’anul·lació de les liquidacions i al reconeixement del dret a la devolució d’ ingressos indeguts en les sol·licituds de rectificació d’autoliquidacions per l’Impost sobre l’increment de valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana,
sense entrar a valorar l’existència o no en cada cas d’una situació inexpressiva de capacitat
econòmica. Precisament en el cas sotmès a cassació el TS no admet la rectificació de les autoli quidacions de l’IIVTNU i la devolució dels ingressos efectuats perquè l’obligat tributari no acredita
un decrement de valor dels terrenys (anant la càrrega de la prova sobre el subjecte passiu).
Atès el cas concret que ens ocupa, en que l’interessat aporta un principi de prova en la que basa
el seu recurs, es verifica, efectivament, un no increment de valor de l’immoble en el període
intertransmissional liquidat, havent identitat en el dret de propietat i de l’objecte adquirit i transmès
en les operacions, minusvalua que es manifesta en la diferència de preus que consten en les
escriptures.
Atès que, precisament, la diferència entre el preu d’adquisició i el de transmissió dels terrenys fou
la prova que va tenir en compte el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 per assumir, sense
res més a oposar, que en els supostos de fet examinats per l’òrgan judicial que plantejà la qüestió
d’inconstitucionalitat, existia una minusvalua, com recorda el TS en el seu Fonament de Dret
CINQUÈ de la Sentència 1163/2018 de 9 de juliol.
Ateses totes les circumstàncies anteriors i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data
05.04.2019, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
Estimar l’escrit presentat i en conseqüència:

a) Anul·lar les següents liquidacions de plusvalua, per haver-se acreditat que el fet imposable de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana no s’ha
produït:
Núm.
liquidació
2696

Data presentació

Subjecte passiu

Objecte tributari

Deute

Estat del
deute

27/03/2019

F.V.M., representat per Gabinete Pons Anglada, S.L.

C/ Alfons V, 77 baixos 4

173,90
€

pendent
de pago
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I, en el seu cas, retornar l’import de les liquidacions anul·lades (cas que l’estat del deute sigui pagat o s’haguessin pagat les quotes després d’emetre l’informe), prèvia presentació (si
no s’hagués fet constar en l’escrit de recurs) del número de compte on efectuar la transferència. Si el sol·licitant no és el subjecte passiu, és requisit per a la devolució que presenti (i s’incorpori a l’expedient) l’autorització o poder per actuar en representació del subjecte passiu.
b) Notificar l’acord que s’adopti al sol·licitant i a l’empresa col·laboradora de recaptació i ad vertir al recurrent que la via procedent per impugnar aquest acte administratiu és la via
contenciosa administrativa.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
22 Proposta d’estimar el recurs contra la liquidació de plusvàlua presentat per J.M.T. (exp.
3481/2019).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 08/04/2019, que literalment copiada, diu:
«Vistos els diversos escrits presentats a través dels quals s’ impugnen les liquidacions de l’Impost
sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana i es sol·licita la devolució de les
quotes satisfetes, entre els quals figura el següent:
Núm.
liquidació
31

Data presentació

Subjecte passiu

Objecte tributari

Deute

Estat del
deute

28/03/2019

J.M.T., representat per
M.J.S.A.

Urb. Torre del Ram 8 baixos 44

410,90
€

pendent
de pago

Vist que la impugnació es fonamenta en què els immobles transmesos no han experimentat increment de valor que determina la subjecció a l’impost i en conseqüència i a la llum de la Sentència
del Tribunal Constitucional de 11/05/2017 les liquidacions no són procedents, tota vegada que el
valor de transmissió ha estat igual o inferior al d’adquisició. En el seu escrit, l’interessat justifica
les seves afirmacions aportant les còpies de les escriptures en les que consten aquestes dades
provatòries.
Vista la regulació de l’impost que ve recollida essencialment en els articles 104 a 110 del R.D.Leg.
2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL).
Vista la STC 59/2017 d'11 de maig (BOE de dia 15/06/2017) que declara inconstitucionals i nuls
els articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 del TRLRHL., però només quant sotmetin a tributació situacions
inexpressives de capacitat econòmica, inconstitucionals per vulnerar l’art. 31.1 de la Constitució.
Vistes, les recents STS 1163/2018 de 9 de juliol i STS 123/2019, de 5 de febrer en les que l’Alt Tribunal interpreta la STC 59/2017, d’11 de maig i determina el seu abast i efectes i posa llum sobre
un seguit de qüestions a tenir presents, com són, entre altres, 1.- Que la nul·litat de l’art. 107.1 i
107.2 a) de TRLRHL és parcial i és total en l’art. 110.4. Aquest darrer impedia als subjectes
passius provar que l’increment de valor del terreny no s’havia produït en una determinada transmissió onerosa. La nul·litat parcial dels arts. 107.1 i 107.2 a) implica que l’obligat tributari és qui
ha d’acreditar, amb un principi de prova, que la transmissió de la propietat dels terrenys no ha
posat de manifest un increment del seu valor, una capacitat econòmica susceptible de ser gravada. 2.- Demostrada la inexistència de plusvalua, la liquidació de l’impost no és procedent (i, en
el seu cas, s’haurà d’anul·lar o rectificar l’autoliquidació i reconèixer el dret a la devolució). En cas
contrari, el tribut serà procedent, calculant la base imposable de conformitat amb el que preve35
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uen els art. 107.1 i 107.2 a) del TRLRHL que, en aquest cas, són constitucionals i plenament apli cables. 3.- La diferència entre el valor d’adquisició i el de transmissió de les escriptures públiques poden servir com a principi de prova de la disminució del valor, prova que l’Administració
podrà desvirtuar a través dels mitjans de prova i comprovació.
En motiu de la qüestió cassacional objectiva que l’ocupa, en la Sentència 1163/2018 de 9 de juliol
el TS declara que el principi d’igualtat tributària no obliga en tot cas a l’anul·lació de les liquidacions i al reconeixement del dret a la devolució d’ ingressos indeguts en les sol·licituds de rectificació d’autoliquidacions per l’Impost sobre l’increment de valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana,
sense entrar a valorar l’existència o no en cada cas d’una situació inexpressiva de capacitat
econòmica. Precisament en el cas sotmès a cassació el TS no admet la rectificació de les autoli quidacions de l’IIVTNU i la devolució dels ingressos efectuats perquè l’obligat tributari no acredita
un decrement de valor dels terrenys (anant la càrrega de la prova sobre el subjecte passiu).
Atès el cas concret que ens ocupa, en què l’interessat aporta un principi de prova en la que basa
el seu recurs, es verifica, efectivament, un no increment de valor de l’immoble en el període
intertransmissional liquidat, havent identitat en el dret de propietat i de l’objecte adquirit i transmès
en les operacions, minusvalua que es manifesta en la diferència de preus que consten en les
escriptures.
Atès que, precisament, la diferència entre el preu d’adquisició i el de transmissió dels terrenys fou
la prova que va tenir en compte el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 per assumir, sense
res més a oposar, que en els supostos de fet examinats per l’òrgan judicial que plantejà la qüestió
d’inconstitucionalitat, existia una minusvalua, com recorda el TS en el seu Fonament de Dret
CINQUÈ de la Sentència 1163/2018 de 9 de juliol.
Ateses totes les circumstàncies anteriors i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data
05.04.2019, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
Estimar l’escrit presentat i en conseqüència:

a) Anul·lar les següents liquidacions de plusvalua, per haver-se acreditat que el fet imposable de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana no s’ha
produït:
Núm.
liquidació
31

Data presentació

Subjecte passiu

Objecte tributari

Deute

Estat del
deute

28/03/2019

J.M.T., representat per
M.J.S.A.

Urb. Torre del Ram 8 baixos 44

410,90
€

pendent
de pago

I, en el seu cas, retornar l’import de les liquidacions anul·lades (cas que l’estat del deute sigui pagat o s’haguessin pagat les quotes després d’emetre l’informe), prèvia presentació (si
no s’hagués fet constar en l’escrit de recurs) del número de compte on efectuar la transferència. Si el sol·licitant no és el subjecte passiu, és requisit per a la devolució que presenti (i s’incorpori a l’expedient) l’autorització o poder per actuar en representació del subjecte passiu.
b) Notificar l’acord que s’adopti al sol·licitant i a l’empresa col·laboradora de recaptació i ad vertir al recurrent que la via procedent per impugnar aquest acte administratiu és la via
contenciosa administrativa.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.”
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
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23 Proposta estimar recurs contra liquidació plusvàlua presentat per M.V.B. (exp. 3494/2019). Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 08/04/2019,
que literalment copiada, diu:
«Vistos els diversos escrits presentats a través dels quals s’ impugnen les liquidacions de l’Impost
sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana i es sol·licita la devolució de les
quotes satisfetes, entre els quals figura el següent:
Núm.
liquidació
109

Data presentació

Subjecte passiu

Objecte tributari

Deute

Estat del
deute

28/03/2019

M.V.B.

C/ Gustavo Mas, 50 baixos
1

371,64
€

pendent
de pago

Vist que la impugnació es fonamenta en què els immobles transmesos no han experimentat increment de valor que determina la subjecció a l’impost i en conseqüència i a la llum de la Sentència
del Tribunal Constitucional de 11/05/2017 les liquidacions no són procedents, tota vegada que el
valor de transmissió ha estat igual o inferior al d’adquisició. En el seu escrit, l’interessat justifica
les seves afirmacions aportant les còpies de les escriptures en les que consten aquestes dades
provatòries.
Vista la regulació de l’impost que ve recollida essencialment en els articles 104 a 110 del R.D.Leg.
2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL).
Vista la STC 59/2017 d'11 de maig (BOE de dia 15/06/2017) que declara inconstitucionals i nuls
els articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 del TRLRHL., però només quant sotmetin a tributació situacions
inexpressives de capacitat econòmica, inconstitucionals per vulnerar l’art. 31.1 de la Constitució.
Vistes, les recents STS 1163/2018 de 9 de juliol i STS 123/2019, de 5 de febrer en les que l’Alt Tribunal interpreta la STC 59/2017, d’11 de maig i determina el seu abast i efectes i posa llum sobre
un seguit de qüestions a tenir presents, com són, entre altres, 1.- Que la nul·litat de l’art. 107.1 i
107.2 a) de TRLRHL és parcial i és total en l’art. 110.4. Aquest darrer impedia als subjectes
passius provar que l’increment de valor del terreny no s’havia produït en una determinada transmissió onerosa. La nul·litat parcial dels art. 107.1 i 107.2 a) implica que l’obligat tributari és qui
ha d’acreditar, amb un principi de prova, que la transmissió de la propietat dels terrenys no ha
posat de manifest un increment del seu valor, una capacitat econòmica susceptible de ser gravada. 2.- Demostrada la inexistència de plusvalua, la liquidació de l’impost no és procedent (i, en
el seu cas, s’haurà d’anul·lar o rectificar l’autoliquidació i reconèixer el dret a la devolució). En cas
contrari, el tribut serà procedent, calculant la base imposable de conformitat amb el que preveuen els arts. 107.1 i 107.2 a) del TRLRHL que, en aquest cas, són constitucionals i plenament
aplicables. 3.- La diferència entre el valor d’adquisició i el de transmissió de les escriptures
públiques poden servir com a principi de prova de la disminució del valor, prova que l’Administració podrà desvirtuar a través dels mitjans de prova i comprovació.
En motiu de la qüestió cassacional objectiva que l’ocupa, en la Sentència 1163/2018 de 9 de juliol
el TS declara que el principi d’igualtat tributària no obliga en tot cas a l’anul·lació de les liquidacions i al reconeixement del dret a la devolució d’ingressos indeguts en les sol·licituds de rectificació d’autoliquidacions per l’Impost sobre l’increment de valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana,
sense entrar a valorar l’existència o no en cada cas d’una situació inexpressiva de capacitat
econòmica. Precisament en el cas sotmès a cassació el TS no admet la rectificació de les autoli quidacions de l’IIVTNU i la devolució dels ingressos efectuats perquè l’obligat tributari no acredita
un decrement de valor dels terrenys (anant la càrrega de la prova sobre el subjecte passiu).
Atès el cas concret que ens ocupa, en què l’interessat aporta un principi de prova en la que basa
el seu recurs, es verifica, efectivament, un no increment de valor de l’ immoble en el període
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intertransmissional liquidat, havent identitat en el dret de propietat i de l’objecte adquirit i transmès
en les operacions, minusvalua que es manifesta en la diferència de preus que consten en les
escriptures.
Atès que, precisament, la diferència entre el preu d’adquisició i el de transmissió dels terrenys fou
la prova que va tenir en compte el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 per assumir, sense
res més a oposar, que en els supostos de fet examinats per l’òrgan judicial que plantejà la qüestió
d’inconstitucionalitat, existia una minusvalua, com recorda el TS en el seu Fonament de Dret
CINQUÈ de la Sentència 1163/2018 de 9 de juliol.
Ateses totes les circumstàncies anteriors i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data
05.04.2019, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
Estimar l’escrit presentat i en conseqüència:

a) Anul·lar les següents liquidacions de plusvalua, per haver-se acreditat que el fet imposable de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana no s’ha
produït:
Núm.
liquidació
109

Data presentació

Subjecte passiu

Objecte tributari

Deute

Estat del
deute

28/03/2019

M.V.B.

C/ Gustavo Mas, 50 baixos 1

371,64 €

pendent
de pago

I, en el seu cas, retornar l’import de les liquidacions anul·lades (cas que l’estat del deute sigui pagat o s’haguessin pagat les quotes després d’emetre l’informe), prèvia presentació (si
no s’hagués fet constar en l’escrit de recurs) del número de compte on efectuar la transferència. Si el sol·licitant no és el subjecte passiu, és requisit per a la devolució que presenti (i s’incorpori a l’expedient) l’autorització o poder per actuar en representació del subjecte passiu.
b) Notificar l’acord que s’adopti al sol·licitant i a l’empresa col·laboradora de recaptació i ad vertir al recurrent que la via procedent per impugnar aquest acte administratiu és la via
contenciosa administrativa.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.”
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
24 Proposta estimar recurs contra liquidació plusvàlua presentat per J.S.M. (exp. 3600/2019). Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 08/04/2019,
que literalment copiada, diu:
«Vistos els diversos escrits presentats a través dels quals s’impugnen les liquidacions de l’Impost
sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana i es sol·licita la devolució de les
quotes satisfetes, entre els quals figura el següent:
Núm.
liquidació
2701

Data presentació

Subjecte passiu

Objecte tributari

Deute

Estat del
deute

01/04/2019

A.C.T., representada per
J.S.M.

C/ Domingo Savio, 10

243,84 €

pendent
de pago
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Vist que la impugnació es fonamenta en què els immobles transmesos no han experimentat increment de valor que determina la subjecció a l’impost i en conseqüència i a la llum de la Sentència
del Tribunal Constitucional de 11/05/2017 les liquidacions no són procedents, tota vegada que el
valor de transmissió ha estat igual o inferior al d’adquisició. En el seu escrit, l’interessat justifica
les seves afirmacions aportant les còpies de les escriptures en les que consten aquestes dades
probatòries.
Vista la regulació de l’impost que ve recollida essencialment en els articles 104 a 110 del R.D.Leg.
2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL).
Vista la STC 59/2017 d'11 de maig (BOE de dia 15/06/2017) que declara inconstitucionals i nuls
els articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 del TRLRHL., però només quant sotmetin a tributació situacions
inexpressives de capacitat econòmica, inconstitucionals per vulnerar l’art. 31.1 de la Constitució.
Vistes, les recents STS 1163/2018 de 9 de juliol i STS 123/2019, de 5 de febrer en les que l’Alt Tribunal interpreta la STC 59/2017, d’11 de maig i determina el seu abast i efectes i posa llum sobre
un seguit de qüestions a tenir presents, com són, entre altres, 1.- Que la nul·litat de l’art. 107.1 i
107.2 a) de TRLRHL és parcial i és total en l’art. 110.4. Aquest darrer impedia als subjectes
passius provar que l’increment de valor del terreny no s’havia produït en una determinada transmissió onerosa. La nul·litat parcial dels arts. 107.1 i 107.2 a) implica que l’obligat tributari és qui
ha d’acreditar, amb un principi de prova, que la transmissió de la propietat dels terrenys no ha
posat de manifest un increment del seu valor, una capacitat econòmica susceptible de ser gravada. 2.- Demostrada la inexistència de plusvalua, la liquidació de l’impost no és procedent (i, en
el seu cas, s’haurà d’anul·lar o rectificar l’autoliquidació i reconèixer el dret a la devolució). En cas
contrari, el tribut serà procedent, calculant la base imposable de conformitat amb el que preveuen els art. 107.1 i 107.2 a) del TRLRHL que, en aquest cas, són constitucionals i plenament apli cables. 3.- La diferència entre el valor d’adquisició i el de transmissió de les escriptures públiques poden servir com a principi de prova de la disminució del valor, prova que l’Administració
podrà desvirtuar a través dels mitjans de prova i comprovació.
En motiu de la qüestió cassacional objectiva que l’ocupa, en la Sentència 1163/2018 de 9 de juliol
el TS declara que el principi d’igualtat tributària no obliga en tot cas a l’anul·lació de les liquidacions i al reconeixement del dret a la devolució d’ingressos indeguts en les sol·licituds de rectificació d’autoliquidacions per l’Impost sobre l’increment de valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana,
sense entrar a valorar l’existència o no en cada cas d’una situació inexpressiva de capacitat
econòmica. Precisament en el cas sotmès a cassació el TS no admet la rectificació de les autoli quidacions de l’IIVTNU i la devolució dels ingressos efectuats perquè l’obligat tributari no acredita
un decrement de valor dels terrenys (anant la càrrega de la prova sobre el subjecte passiu).
Atès el cas concret que ens ocupa, en què l’interessat aporta un principi de prova en la que basa
el seu recurs, es verifica, efectivament, un no increment de valor de l’ immoble en el període
intertransmissional liquidat, havent identitat en el dret de propietat i de l’objecte adquirit i transmès
en les operacions, minusvalua que es manifesta en la diferència de preus que consten en les
escriptures.
Atès que, precisament, la diferència entre el preu d’adquisició i el de transmissió dels terrenys fou
la prova que va tenir en compte el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 per assumir, sense
res més a oposar, que en els supostos de fet examinats per l’òrgan judicial que plantejà la qüestió
d’inconstitucionalitat, existia una minusvalua, com recorda el TS en el seu Fonament de Dret
CINQUÈ de la Sentència 1163/2018 de 9 de juliol.
Ateses totes les circumstàncies anteriors i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data
05.04.2019, el regidor qui subscriu
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PROPOSA:
Estimar l’escrit presentat i en conseqüència:

a) Anul·lar les següents liquidacions de plusvalua, per haver-se acreditat que el fet imposable de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana no s’ha
produït:
Núm.
liquidació
2701

Data presentació

Subjecte passiu

Objecte tributari

Deute

Estat del
deute

01/04/2019

A.C.T.

C/ Domingo Savio, 10

243,84
€

pendent
de pago

I, en el seu cas, retornar l’import de les liquidacions anul·lades (cas que l’estat del deute sigui pagat o s’haguessin pagat les quotes després d’emetre l’ informe), prèvia presentació (si
no s’hagués fet constar en l’escrit de recurs) del número de compte on efectuar la transferència. Si el sol·licitant no és el subjecte passiu, és requisit per a la devolució que presenti (i s’incorpori a l’expedient) l’autorització o poder per actuar en representació del subjecte passiu.
b) Notificar l’acord que s’adopti al sol·licitant i a l’empresa col·laboradora de recaptació i ad vertir al recurrent que la via procedent per impugnar aquest acte administratiu és la via
contenciosa administrativa.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
25 Proposta de devolució de la garantia, dipositada per l’empresa Axa Seguros Generales,
S.A. de Seguros y Reaseguros, en concepte de fiança per l’adjudicació del contracte pel
servei d’assegurança del parc mòbil dels vehicles de l’Ajuntament. (exp. 8827/2015).-Es dóna compte d'una proposta de l’Alcaldessa en matèria de Contractació de dia 11/04/2019, que literalment copiada, diu:
«Antecedents:
1r. El contracte administratiu del servei d’assegurança del parc mòbil dels vehicles de l’Ajuntament de
Ciutadella de Menorca va ser adjudicat, mitjançant resolució núm.2507, amb data 22/12/2015, a
l'entitat AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, amb NIF A609***78.
2n. L'empresa AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS va depositar la
fiança a Tresoreria municipal, el 10 de desembre de 2015, per un import de 568,26 €.
Vist l'informe favorable emès pel responsable municipal del contracte, amb data 10/04/2019, que diu:
"[…] L'adjudicatari abans de la formalització del contracte va fer efectiva la garantia definitiva per un
import de 568,26 €.
El punt 19 del plec de clàusules administratives del contracte establia que el termini de garantia seria
de tres mesos comptats des de la data d'acabament del contracte. Aquesta garantia pot ser retornada
en haver finalitzar el període de garantia si no en resulten responsabilitats que s'hagin d'exercir sobre
la mateixa.
Atès que transcorreguts més de tres mesos des l'acabament del contracte, i havent complert el
contractista les obligacions derivades del mateix, no es té constància de cap tipus de responsabilitat
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que pogués motivar l'execució de la garantia definitiva dipositada, el tècnic que subscriu informa que
no troba inconvenient en la devolució de la mateixa."
Examinada la documentació i l'informe que obra en el present expedient, fent ús de les facultats
legalment conferides, a la Junta de Govern local, PROPÒS:
Primer.- Retornar la garantia, dipositada a Tresoreria municipal per part de l'empresa AXA SEGUROS
GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (A609***78) per un import de 568,26 €
Segon.- Notificar aquest acord a l'empresa interessada i a Tresoreria municipal.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de l’Alcaldessa en matèria de Contractació.
26 Proposta de devolució de la garantia dipositada per l’empresa Antonio y Diego, S.A. en
concepte de fiança per l’adjudicació del contracte administratiu del subministrament i instal·lació d’un equip de contenidors soterrats per a la recollida selectiva de residus a la pla ça Federico Pareja de Ciutadella de Menorca. (exp. 2450/20155)-Es dóna compte d'una proposta de l’Alcaldessa en matèria de Contractació de dia 09/04/2019, que literalment copiada, diu:
«Antecedents:
1r. El contracte administratiu del subministrament i instal·lació d'un equip de contenidors soterrats per
a la recollida selectiva de residus a la plaça Federico Pareja de Ciutadella de Menorca, va ser
adjudicat per la Junta de Govern local, amb data 01/06/2017, a l'entitat ANTONIO Y DIEGO S.A, amb
CIF A071***22.
2n. L'empresa ANTONIO Y DIEGO S.A, va depositar la fiança, amb data 12/02/ 2016, a Tresoreria
municipal, per import de 961,64 €.
Vist l'informe favorable emès pel responsable municipal del contracte i tècnic municipal de Medi
Ambient, amb data 26/02/2019, que diu:
"[…] Atès que durant el mes de juny de 2016 es van dur a terme les obres d’instal·lació de l’equip que
es van donar per acabades el 17 de juny de 2016, segons l’acta de recepció signada entre
l’Ajuntament i l’empresa.
Atès que ha passat més de dos anys des de que es van donar per acabades les obres i no hi ha
hagut cap incidència amb els contenidors soterrats instal·lats.
El tècnic que subscriu no veu inconvenient tècnic per a què siguin retornades les fiances o garanties
dipositades pel contractista per a l’execució d’aquest contracte. [...]"
Atès que a transcorregut el termini per procedir a la devolució de la garantia i en cap moment
l'Ajuntament va posar de relleu defectes en el servei prestat i conseqüentment no es pot imputar cap
responsabilitat al contractista per aquest concepte.
Examinada la documentació i l'informe que obra en el present expedient, fent ús de les facultats
legalment conferides, a la Junta de Govern local, PROPÒS:
Primer.- Retornar la garantia, dipositada a Tresoreria municipal per part de l'empresa ANTONIO Y
DIEGO S.A, amb CIF A071***22, per un import de 961,64 €.
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Segon.- Notificar aquest acord a l'empresa interessada i a Tresoreria municipal.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de l’Alcaldessa en matèria de Contractació.
27 Proposta de devolució de les dues garanties dipositades per l’empresa Tren Tour Menorca,
S.L. en concepte d’aval bancari per l'adjudicació del contracte administratiu del servei de
tren turístic amb utilització del domini públic municipal a les urbanitzacions de Cap d’Ar truix, Cala en Bosh i Son Xoriguer a l’exercici 2012 i 2014. (exp. 11358/2018).-Es dóna compte
d'una proposta de l’Alcaldessa en matèria de Contractació de dia 08/042019, que literalment copiada,
diu:
«Antecedents:
1r. En data 09/05/2012, el contracte administratiu del servei de tren turístic amb utilització del domini
públic municipal a les urbanitzacions de Cap d’Artrutx-Cala’n Bosch-Son Xoirguer, va ser adjudicat
per acord de la Junta de Govern local a l'entitat TREN TOUR MENORCA S.L, amb CIF B076***89.
2n. Amb data 25/04/2012, l'empresa TREN TOUR MENORCA S.L va depositar la garantia definitiva,
en forma d’aval bancari, a Tresoreria municipal, per import de 1.050,00 € .
3r. En data 11/07/2014, el contracte administratiu del servei de tren turístic amb utilització del domini
públic municipal a les urbanitzacions de Cap d’Artrutx-Cala’n Bosch-Son Xoirguer, va ser adjudicat
per acord de la Junta de Govern local a l'entitat TREN TOUR MENORCA S.L, amb CIF B076***89.
4r. Amb data 10/07/2014, l’empresa TREN TOUR MENORCA S.L va depositar la garantia definitiva,
en forma d’aval bancari, a Tresoreria municipal, per un import de 1.025,00 €
5è. Amb data 12/07/2018, núm. de registre d'entrada GE2018012023, TREN TOUR MENORCA S.L
va sol·licitar la devolució dels dos avals depositats en el dies indicats anteriorment.
6è Vist l'informe favorable emès pel responsable municipal del contracte, amb data 13/11/2018, que
diu:
"[…] Atès l’escrit de l’empresa Tren Tour Menorca en el qual es sol·licita la devolució dels avals que
va entregar a aquest Ajuntament, als exercicis 2012 i 2014, al ser adjudicatari del servei de trens
turístic a la urbanització de Calan en Bosch.
Atès que, revisats els arxius informàtics de les nostres bases de dades, no s’ha trobat cap incidència
respecta al servei realitzat per dita empresa, ni hem tingut coneixement d’incompliment del contracte.
És per l’exposat que per part d’aquesta policia no es veu inconvenient perquè se li faci la
corresponent devolució [...]"
Atès que a transcorregut el termini per procedir a la devolució de la garantia i en cap moment
l'Ajuntament va posar de relleu defectes en el servei prestat i conseqüentment no es pot imputar cap
responsabilitat al contractista per aquest concepte.
Examinada la documentació i l'informe que obra en el present expedient, fent ús de les facultats
legalment conferides, a la Junta de Govern local, PROPÒS:
Primer.- Retornar les dues garanties, dipositades a Tresoreria municipal, a l'empresa TREN TOUR
MENORCA S.L, amb CIF B076***89, per un import de 1.050,00 € i 1.025,00 € respectivament.
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Segon.- Notificar aquest acord a l'empresa interessada i a Tresoreria municipal.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de l’Alcaldessa en matèria de Contractació.
28 Proposta d’aprovar ampliació del termini inicial d'execució del contracte de "servei de redacció del projecte museogràfic executiu de Can Saura i dels projectes complementaris
que ha d'incloure, sol·licitat per l'empresa contractista «kultura, Idees i Estratègies per al
Patrimoni, SL" (exp. 12186/2018).-Es dóna compte d'una proposta de l’Alcaldessa en matèria de
Contractació de dia 12/04/2019, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: AMPLIACIÓ DEL TERMINI INICIAL D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC EXECUTIU DE CAN SAURA I DELS
PROJECTES COMPLEMENTÀRIS QUE HA D'INCLOURE, SOL·LICITAT PER L'EMPRESA
CONTRACTISTA «KULTURA, IDEES I ESTRATÈGIES PER AL PATRIMONI, SL».
Atès que en data 28.12.2018, la Junta de govern local va acordar adjudicar a l'empresa «KULTURA, IDEES I ESTRATÈGIES PER AL PATRIMONI, SL» (B-631***23) el contracte de servei de redacció del projecte museogràfic executiu de Can Saura i dels projectes complementaris que ha
d'incloure (projecte d'adaptacions arquitectòniques, Projecte d'instal·lacions adaptades al nou projecte museogràfic; Pla d'autoprotecció) per un import de 28.798 € (IVA inclosa).
Atès que en data 28.12.2018, l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i l'empresa contractista
«KULTURA, IDEES I ESTRATÈGIES PER AL PATRIMONI, SL» van procedir a la formalització del
contracte, establint-se un termini d'execució de 3 mesos.
Atès que en data 22.03.2019, re GE/005388/2019, l'empresa adjudicatària va sol·licitar una
pròrroga de la data de lliurament del projecte d'un mínim de 30 dies en base als següents motius:
“(…) Que han existit circumstàncies alienes a l’empresa Kultura idees i estratègies per al
patrimoni que han provocat un retard en l’execució dels treballs, a considerar:
- La data d’execució (28/12/2018) va coincidir en un període de diversos dies festius, amb la qual
cosa el treball no es va poder iniciar fins al dia 7/1/2019.
- Que el treball es va haver de retardar degut a la manca de planimetries precises de l’edifici,
circumstància que impedia el desenvolupament del projecte. La revisió i l’elaboració de noves
planimetries es va demorar 15 dies.
- Que per causes alienes, encara no disposem de la relació i les mides dels objectes que
s’exposaran en el nou museu, circumstància que impedeix desenvolupar parts substancial del
projecte com ara l’elaboració de planimetries o el dimensionat del mobiliari expositiu.(...)”.
Vist l'informe emès en data 11.04.2019 pel tècnic director de l'àrea de cultura i responsable municipal del contracte, i en quina part bastant es transcriu a continuació:
“(…) Atès que, pel que fa als motius, imputables a l'Ajuntament entenem que són certs,
concretament:
- Per poder realitzar els treballs adequadament eren necessaris uns alçats de les parets que no hi
eren a les planimetries que disposava l'Ajuntament i aquests es van haver d'encarregar, cosa que
no es va fer fins la primera setmana de febrer.
- Pel que fa a la feina de realitzar la relació d'objectes que havia de fer l'Ajuntament també s'ha
retardat degut a l'acumulació de feines del personal tècnic del museu degut, principalment a les
excavacions d'urgència que s'han hagut de realitzar al carrer del Roser.
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Tenint en comte tots aquests atesos,
Inform favorablement la concessió d'una pròrroga fins a dia 29 d'abril pel lliurament del projecte
museogràfic per part de Kultura Ideas y estrategias para el patrimonio SL.(...)”.
Vist l'informe jurídic emès en data 12/04/2019 pel servei jurídic municipal, i en quina part bastant
es transcriu a continuació:
“(…) FONAMENTS DE DRET
Primer.- L'article 311.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant “LCSP”) determina que el contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en el clausu lat i en els Plecs i d'acord amb les instruccions que per a la seva interpretació li doni al contractista el responsable del contracte, en els casos en que s'hagués designat.
Segon.- La clàusula 2.8 del Plec de Clàusules administratives particulars determina que: “(…) La
durada del contracte ve determinada en la clàusula “D.1 Duració del contracte i termini d'execució
parcials. Pròrroga” de l'apartat «1.3 Quadre de característiques del contracte» d'aquest Plec.(...)”.
La clàusula D de l'apartat “1.3 Quadre de característiques del contracte” del plec de clàusules ad ministratives particulars determina que no preveu la pròrroga del termini d'execució “(…) excepte
en aquells casos en que el retard sigui produït per motius o causes no imputables al contractista i
ho justifiqui degudament. En aquest cas, se li podrà atorgar un termini igual o inferior al temps
perdut, prèvia autorització expressa de l'òrgan de contractació, d'acord amb l'article 195.2 LCSP.
(...)”.
Tercer.- L'article 195.2 de la LCSP regula que “(…) Si el retard es produeix per motius no imputables al contractista i aquest oferís complir els seus compromisos si se li amplia el termini inicial
d'execució, l'òrgan de contractació li concedirà donant-li un termini que serà, per almenys, igual al
temps perdut, llevat que el contractista en demani un altre de menor. El responsable del contracte
emetrà un informe on es determini si el retard va ser produït per motius imputables al contractista.
(...)”.
Quart.- L'article 100 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (en endavant «RGLCAP»), determina el següent:
«(...) 1. La petició de pròrroga per part del contractista haurà de tenir lloc en un termini màxim de
quinze dies des d'aquell en què es produeixi la causa originària del retard, al·legant les raons per
les quals considera que no li és imputable i assenyalant el temps probable de la seva durada, als
efectes que l'Administració pugui oportunament, i sempre abans de l'acabament del termini
d'execució del contracte, resoldre sobre la pròrroga del mateix, sense perjudici que un cop
desapareguda la causa es reajusti el termini prorrogat al temps realment perdut .
Si la petició del contractista es formula en l'últim mes d'execució del contracte, l'Administració ha
de resoldre sobre la petició abans dels quinze dies següents a la finalització del mateix. Durant
aquest termini de quinze dies, no podrà continuar l'execució del contracte, el qual es considerarà
extingit el dia en què expirava el termini previst si l'Administració denega la pròrroga sol·licitada, o
no resolgués sobre ella.(...)».
Cinquè.- En l'assumpte que ens ocupa, consta incorporat a l'expedient l'informe del responsable
del contracte de data 11.04.2019 mitjançant el qual es reconeix com a motius causants del retard
imputables a l'Ajuntament i, per tant, NO al contractista, els següents:
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«(...) - Per poder realitzar els treballs adequadament eren necessaris uns alçats de les parets que
no hi eren a les planimetries que disposava l'Ajuntament i aquests es van haver d'encarregar,
cosa que no es va fer fins la primera setmana de febrer.
- Pel que fa a la feina de realitzar la relació d'objectes que havia de fer l'Ajuntament també s'ha
retardat degut a l'acumulació de feines del personal tècnic del museu degut, principalment a les
excavacions d'urgència que s'han hagut de realitzar al carrer del Roser.(...)».
Per altra banda, el tècnic municipal considera el dia 29.04.2019 com a data suficient per a la finalització dels treballs contractats, pel que es dedueix l'acceptació del termini de 30 dies (naturals)
proposats per l'empresa contractista, tenint en compte que dia 28.04.019 és inhàbil.
En conseqüència, l'empresa contractista es trobaria en els supòsits establerts en l'article 195.2
LCSP i 2n paràgraf de l'article 100.1 del RGLCAP, essent admissible la concessió d'una
ampliació del termini inicial d'execució del contracte.
Sisè.- Respecte del finançament per altra administració del contracte: Consta incorporat en l'expedient l'acord del Ple del Consell Insular de Menorca de data 23.04.2018, en quin acord primer
s'acorda aprovar el Pla d'instal·lacions i equipaments culturals 2018 d'acord amb el detall que fi gura en l'annex I d'aquest, i el qual conté la proposta de distribució del Pla Territorial d'Instal·lacions i equipaments culturals 2018, reconeixent per l'Ajuntament de Ciutadella un ajut econòmic del
50% (equivalent a 16.000 €) respecte de l'import sol·licitat (32.000 €) amb destí al Projecte muse ogràfic executiu, projecte d'adaptacions arquitectòniques, projecte d'instal·lacions adaptades al
nou projecte museogràfic i Pla d'autoprotecció de l'edifici.
En dit acord, tot i no regular un termini pròpiament per la prestació de servei, determina un termini
per l'execució d'obres que sembla ser l'aplicat pel CIMe a l'ajut del projecte museogràfic assenya lat, en el sentit que segueix:
“(…) Que les obres s'han d’iniciar abans del 30 de novembre de l'exercici corresponent i el darrer
certificat al qual s'adjuntarà el certificat final d'obra i recepció provisional, han d'estar finalitzades
l'any següent al de referència del Pla.(...)”.
Dit redactat esdevé del tot obscur i poc clar, pel que sembla ser que la justificació de l'ajut s'hauria
de presentar al CIMe a l'any següent al de referència del Pla, es a dir, a 31.12.2019 per correspondre el Pla a l'exercici 2018.
De ser així, l'ampliació del termini d'execució sol·licitat per l'empresa contractista no afectaria al
termini justificatiu de l'ajut referit.
No obstant, es recomana que per aquest Ajuntament es procedeixi a sol·licitar al CIMe que confirmi si la data en que s'ha de justificar la finalització i recepció del projecte museogràfic executiu és
el 31.12.2019, a fi i efecte de complir amb els requisits del PTIEC per a que a l'Ajuntament li sigui
abonat l'ajut esmentat.
Setè. D'acord amb el decret d'alcaldia núm. 00161 de 2015 l'òrgan competent per resoldre és la
Junta de govern local.(...)».
Examinada la documentació i informes que obren en el present expedient, fent ús de les facultats
legalment conferides, a la Junta de govern local, PROPÒS:
PRIMER. Autoritzar a l'empresa contractista «KULTURA, IDEES I ESTRATÈGIES PER AL PATRIMONI, SL» (B-631***23) l'ampliació del termini inicial d'execució del contracte, del servei de redacció del projecte museogràfic executiu de Can Saura i dels projectes complementaris que ha
d'incloure, fins el dia 29/04/2019, a l'empara de l'article 195.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic.
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SEGON. Sol·licitar al Consell Insular de Menorca que confirmi a aquest Ajuntament si la data en la
qual s'ha de justificar la finalització i recepció del Projecte museogràfic executiu és la del
31.12.2019, d'acord amb les bases del Pla d'instal·lacions i equipaments culturals (PTIEC) corresponent a l'any 2018.
TERCER. Notificar-ho a l'empresa «KULTURA, IDEES I ESTRATÈGIES PER AL PATRIMONI,
SL» (B-631***23) i al Consell Insular de Menorca.
QUART. Comunicar-ho al director de l'àrea de cultura i responsable del contracte.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de l’Alcaldessa en matèria de Contractació.
29 Aprovar l'adjudicació del servei d'instal·lació, manteniment i retirada de l'abalisament de
les platges de Ciutadella de Menorca, 2019 i 2020, i del subministrament del material neces sari per a la prestació del servei, per procediment obert, tramitació ordinària, oferta econòmicament més avantatjosa, únic criteri d'adjudicació, el preu. (exp. 12367/2018). -Es dóna
compte d'una proposta de l’Alcaldessa en matèria de Contractació de dia 12/04/2019, que literalment
copiada, diu:
«ASSUMPTE: CONTRACTACIÓ MIXTA DEL SERVEI D'INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT I RETIRADA DE L'ABALISAMENT DE LES PLATGES DE CIUTADELLA DE MENORCA, 2019 I
2020, I DEL SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL NECESSARI PER A LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI, PER PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, ÚNIC CRITERI D'ADJUDICACIÓ, EL PREU.
TRÀMIT: ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Atès que en data 06/03/2019, la Junta de govern local va acordar aprovar l'expedient de contractació mixta del servei d'instal·lació, manteniment i retirada de l'abalisament de les platges de Ciu tadella de Menorca, 2019 i 2020, i del subministrament del material necessari per a la prestació de
dit servei, per procediment obert, tramitació ordinària, oferta econòmicament més avantatjosa,
únic criteri d'adjudicació el preu i va convocar-ne la licitació.
Alhora, va aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació.
Atès que l'anunci de la licitació va ser publicat en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació, junt amb el Plec de clàusules administratives i plec de prescripcions tècniques, en data
8/03/2019.
Atès que en data 25/03/2019 va finalitzar el termini de presentació de proposicions i durant el qual
es va presentar únicament la plica següent:
•

Oferta amb registre d'entrada núm. 005490, de dia 25/03/2018, presentada per TRABAJOS SUBACUÁTICOS, S.L.U. (SERVISUB) NIF B57***10.

Atès que en data 1/04/2019 es va constituir la mesa de contractació i prèvia obertura del sobre A
(documentació administrativa) de l'empresa licitadora, els membres de la mesa van acordar el se güent, segons consta en l'acta emesa al respecte:
“(…) Un cop revisada tota la documentació presentada pel licitador, els membres de la mesa de
contractació acorden el següent:
- Admetre a la present licitació la plica presentada per TRABAJOS SUBACUÁTICOS, S.L.U.
(SERVISUB) NIF B57***10. (...)”.
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Atès que en data 1/04/2019 els membres de la mesa de contractació, en acte públic, van procedir
a l'obertura del sobre B (oferta econòmica) de l'empresa licitadora admesa i un cop valorada
l'oferta presentada pel licitador, els membres de la mesa van acordar el següent, segons consta
en l'acta emesa al respecte:
«(…) En conseqüència, els membres de la mesa de contractació i, a la vista de la documentació
presentada, acorden, per unanimitat, el següent:
1.- Classificar per ordre decreixent la proposició presentada pel licitador que ha estat admès a la
licitació i d'acord amb la puntuació total obtinguda:
Empresa
1.- TRABAJOS SUBACUÁTICOS, S.L.U. (SERVISUB) NIF B57***10

Puntuació total
100 punts

2.- Elevar i proposar a l'òrgan de contractació com a oferta més avantatjosa la presentada per
l'empresa TRABAJOS SUBACUÁTICOS, S.L.U. (SERVISUB) NIF B57***10 i a la que prèviament
a l'adjudicació haurà de requerir perquè en un termini, de 10 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 mit jans 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 que ha d'incloure l'annex VII degudament complimentat i signat amb certificat digital.(...)».

Atès que en data 3.04.2019 la Junta de govern local va adoptar el següent acord:
«(...) PRIMER. Acceptar la proposta de la mesa de contractació i classificar per ordre decreixent
la proposició presentada pel licitador admès i d'acord amb la puntuació total obtinguda, en l’ordre
següent:
Empresa
1.- TRABAJOS SUBACUÁTICOS, S.L.U. (SERVISUB) NIF B57***10

Puntuació total
100 punts

SEGON. Requerir a l'empresa «TRABAJOS SUBACUÁTICOS, S.L.U.» (SERVISUB) amb NIF
B57***10 per a que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què
hagi rebut el present requeriment, presenti telemàticament la següent documentació:
· Documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries
i amb la seguretat social. Els certificats corresponents poden ser emesos per mitjans electrònics,
informàtics o telemàtics.
· Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva determinada en la clàusula 4 del
plec de clàusules administratives per import de 2.065,66 €.
· Documentació justificativa del compliment de les condicions per contractar relacionada en la
clàusula núm. 3.3.3 dels Plecs de clàusules administratives particulars i l'annex VII complimentat i
signat amb certificat digital.
TERCER. Comunicar a l'empresa «TRABAJOS SUBACUÁTICOS, S.L.U.» (SERVISUB) que, de
no complimentar-se adequadament aquest requeriment en el termini assenyalat a l'efecte, s'en -
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tendrà que el licitador ha retirat la seva oferta amb els efectes assenyalats a l'article 150.2 de la
LCSP.
QUART. Notificar-ho a l'empresa «TRABAJOS SUBACUÁTICOS, S.L.U.» (SERVISUB). (...)».
Atès que en data 04/04/2019 es va notificar a l'empresa «SERVISUB TRABAJOS SUBACUÁTICOS, S.L.U. (SERVISUB)» NIF B57***10 l'acord de la Junta de govern local de requeriment previ
a l'adjudicació.
Atès que en data 7/04/2019, re GE/006427/2019, l'empresa «SERVISUB TRABAJOS SUBACUÁTICOS, S.L.U. (SERVISUB)» NIF B57***10 va presentar la següent documentació:
- Certificat de l'Agència Estatal Tributària de trobar-se l'empresa «SERVISUB TRABAJOS SUBACUÁTICOS, S.L.U.» al corrent amb les seves obligacions tributàries, emès en data 5/04/2019.
- Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social de trobar-se l'empresa al corrent amb
les seves obligacions amb la seguretat social «TRABAJOS SUBACUÁTICOS, S.L.U.», emès en
data 5/04/2019.
- Justificant de transferència bancària al compte de l'Ajuntament per import de 2.065,66 €, en con cepte de garantia definitiva.
- Escriptura pública de constitució de la societat limitada «SERVISUB TRABAJOS SUBACUÁTICOS, S.L.U.» (SERVISUB) de data 25/09/2003 i número de protocol 1.615, i en la que consta designat com a administrador únic el signant de la oferta presentada en fase de licitació i en la que
es va aportar còpia del DNI d'aquest.
- Model 390 presentat davant de l'Agència Estatal Tributària en el que consta com a volum operacions anual (exercici 2018) un import superior al mínim exigit de solvència econòmica o financera
en el Plec de Clàusules Administratives particulars.
- Declaració responsable de veracitat de dades bancàries de creditors
- Annex VII Declaració de solvència tècnics sobre els serveis executats, signada amb certificat digital, en el que consta una relació de contractes de servei amb altres administracions per imports
superiors als exigits com a solvència tècnica o professional en el Plec de clàusules administratives
particulars i al que s'adjunten diversos certificats de serveis prestats.
- Resolució del Director general de pesca i Medi Marí de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, de 10 de gener de 2019, en virtut de la qual autoritza a «SERVISUB TRABAJOS
SUBACUÁTICOS, S.L.U.» (SERVISUB) a realitzar treballs de busseig professional a la Comunitat
autònoma de les Illes Balears fins el 31 de desembre de 2019.
Atès que l'empresa ha presentat la documentació requerida i aquesta s'ha comprovat que és correcta.
Vista la clàusula 3.7.1 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la licitació,
l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels CINC (5) DIES hàbils següents a la re cepció de la documentació. No es podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta
o proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin en els Plec.
Vista la clàusula 6 del plec de clàusules administratives particulars, l'adjudicatari del contracte
queda obligat a subscriure el document administratiu de formalització del contracte, en el termini
de QUINZE (15) DIES hàbils següents a la data de notificació de l'acord d'adjudicació als licita dors i candidats.
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Vista la clàusula «Y. Observacions» del plec de clàusules administratives particulars en el termini
de 15 dies hàbils següents a la data de notificació de l'acord d'adjudicació i en tot cas, abans de la
formalització del contracte, haurà de presentar els Annexos VIII, IX, X, XI i XII del plec de clàusu les administratives complimentats i signats electrònicament.
Vist l'article 151 de la LCSP l'adjudicació del contracte haurà de ser publicada en el perfil del con tractant.
Vist l'article 346 de la LCSP s'haurà de comunicar al registre de contractes del sector públic les
dades de l'adjudicació del present contracte.
Examinada la documentació que obra en el present expedient, fent ús de les facultats legalment
conferides a l'empara de la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic i del decret d'alcaldia núm. 00161 de 2015, a la Junta de govern lo cal, PROPÒS:
PRIMER. Adjudicar a l'empresa «SERVISUB TRABAJOS SUBACUÁTICOS, S.L.U.» (B57***10) el
contracte mixt de servei d'instal·lació, manteniment i retirada de l'abalisament de les platges de
Ciutadella de Menorca, 2019 i 2020, de subministrament del material necessari per a la prestació
del servei, d'acord amb la seva oferta presentada i que consta en l'expedient, amb els plecs de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regeixen la licitació
de referència i d'acord amb la seva oferta econòmica, per import del servei pels dos anys de vi gència del contracte de 33.837,90 € (IVA inclosa) i pel subministrament de material un percentatge
mitjà de baixa aplicat als preus unitaris oferts del 16,86 €.
SEGON. Requerir a l'empresa «SERVISUB TRABAJOS SUBACUÁTICOS, S.L.U.» (B57***10) per
a que en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des del dia següent a la notificació del present
acord, i en tot cas abans de la formalització del contracte, presenti l'Annex VIII, IX, X, XI i XII del Plec
de clàusules administratives complimentat i signat digitalment.
TERCER. Requerir a l'empresa «SERVISUB TRABAJOS SUBACUÁTICOS, S.L.U.» (B57***10) per
a que procedeixi a subscriure el document administratiu de formalització del contracte en el termini
de 15 dies hàbils, a comptar des del dia següent a la notificació del present acord.
QUART. Comunicar-li que el pagament s'efectuarà en el termini i forma establerts en la clàusula «P.
Pagament del preu» del «1.3 Quadre de característiques del contracte» del Plec de clàusules administratives particulars.
CINQUÈ. Designar com a responsable municipal del contracte al tècnic de Medi Ambient, Sr. Xavier
Cardona Capella i comunicar-li la designació junt amb una còpia dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeixen el contracte.
SISÈ. Comunicar l’adjudicació del contracte als Serveis Econòmics, tresoreria i als responsables
municipals del contracte.
SETÈ. Procedir a publicar l'adjudicació i formalització del contracte en el perfil del contractant, tot de
conformitat amb l'article 151 i 154 de la LCSP.
VUITÈ. Notificar-ho a l'empresa «SERVISUB TRABAJOS SUBACUÁTICOS, S.L.U.» (B57***10).
NOVÈ. Comunicar al registre de contractes del sector públic les dades de l'adjudicació del present
contracte.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de l’Alcaldessa en matèria de Contractació.
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30 Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i els
ajuntaments de Menorca, d’encàrrec de gestió per a la redacció d’un Pla d’Accessibilitat in sular. (exp. 11999/2018).-Es dóna compte d'una proposta d’Alcaldia de dia 09/04/2019, que literalment copiada, diu:
«Atès que en data 24.01.2019 el Ple de l'Ajuntament de Ciutadella, en sessió ordinària, va aprovar la
comanda de gestió al Consell Insular de Menorca per a la redacció del Pla d'accessibilitat municipal
de Ciutadella de Menorca, i així també per a l'aprovació del Pla, i de donar el vistiplau al conveni que
formalitza la comanda.
Atès que el Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter ordinari de dia 19.03.129, va
acordar acceptar l'encàrrec de gestió per a la redacció del pla d'accessibilitat municipal, que junt amb
els altres municipis donarà com a resultat el Pla d'Accessibilitat Insular de Menorca, al Consell Insular
de Menorca.
Atès que en el mateix Ple del Consell Insular de Menorca, es va aprovar el conveni entre el Consell
Insular de Menorca i els ajuntaments de Menorca, d'encàrrec de gestió per a la redacció d'un pla
d'accessibilitat insular, que consta a l'expedient.
PROPÒS:
Aprovar el conveni entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de Menorca, d'encàrrec de
gestió per a la redacció d'un pla d'accessibilitat insular, que consta a l'expedient.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta d’Alcaldia.
31 Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament
de Ciutadella per a l'execució del projecte de museïtzació de Can Saura (exp. 1202/2019). Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Cultura de dia 16/04/2019, que literalment copiada, diu:
«Com a instrument de col·laboració per a l’assoliment dels objectius prevists per al Fons de
Rehabilitació d’Espais Turístics i en aplicació de l’article 46 de la llei 8/2000, de 27 d’octubre, de
consells insulars, dia 28 d’octubre de 2002 se signà l’Acord marc on es varen establir les condicions
generals per les que s’haurà de regir la cooperació entre la Conselleria de Turisme del Govern de les
Illes Balears i el Consell Insular de Menorca per a l’execució, entre d’altres, del conjunt d’actuacions
denominat Rehabilitació i museïtzació del Palau Saura. Aquests projectes foren aprovats per la
Comissió Interdepartamental de Turisme de 21 de juny de 2002, d’acord amb el procediment de
l’article 19.2 de la Llei 7/2001, de 23 d’abril, perquè es financessin amb càrrec al Fons de
Rehabilitació d’Espais Turístics, per als anys 2002, 2003 i 2004.
En execució d’aquest acord, es preveu que se signaran convenis particulars per a cada un dels
projectes, que en determinats casos seran convenis de col·laboració amb ajuntaments als quals es
transferiran els crèdits del projecte aprovat, quan corresponguin a competència municipal. Atès que el
Can Saura és un immoble de titularitat municipal, la funció del Consell Insular de Menorca s’inscriu
dins aquest supòsit.
En base al conveni el projecte Rehabilitació i museïtzació del Palau Saura es divideix en quatre
fases. Les dues primeres, referents a la rehabilitació de l’edifici, per un import total de 3.194.831,47 €.
La tercera, referent a la redacció del projecte de museïtzació, per un pressupost màxim de 83.660,88
€. I la quarta, objecte d’aquest conveni, per a l’execució del projecte de museïtzació, per un import
màxim de 315.557,36 €, la qual fins a dia d’avui no s’havia justificat perquè encara no s’havia
adjudicat ni executat.

50

Versió web
ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 17.04.2019

En data de 23 de desembre de 2002 es signà el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca, la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears i
l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca per a l’execució del projecte de rehabilitació del palau Saura
de Ciutadella i redacció del projecte de museïtzació. El punt 4 del pacte primer d’aquest conveni
estableix que la regulació de la 4a fase (execució del projecte de museïtzació) s’articularà mitjançant
un conveni entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Ciutadella.
L’any 2004 la Conselleria abonà al Consell Insular de Menorca un total de 465.426,14 €. D’aquests,
149.868,78 € estaven destinats a la segona fase del projecte de rehabilitació de l’edifici i 315.557,36€
- amb l’especificació “depenent del projecte que es redacti”- a l’execució del projecte de museïtzació.
En data de 18 d’octubre de 2013 es signà l’acta de recepció de les obres de la segona fase del
projecte de rehabilitació de Can Saura, fase final de les obres rehabilitació de l’edifici.
En aquests moments l’Ajuntament de Ciutadella ja compte amb el projecte museològic que va ser
adjudicat en Junta de Govern de dia 20/12/2017 i s’està acabant de redactar el projecte museogràfic
executiu adjudicat per acord de Junta de Govern de data 28 de desembre de 2018.
L’objectiu de signar el present conveni és implementar la quarta fase del projecte Rehabilitació i
museïtzació del Palau Saura, consistent en l’execució del projecte de museïtzació per un import
màxim de 315.557,36 € i regular el traspàs d’aquest import del Consell lnsular de Menorca a
l’Ajuntament de Ciutadella.
Atès que el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter ordinari d'1 d'abril
de 2019 adoptar l’acord d’aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per a l'execució del projecte museogràfic de Can Saura.
Atès l'informe favorable emès en data 16/04/2019 pel tècnic municipal del servei de cultura.
Per tot l'anterior, a la Junta de Govern local,
PROPÒS:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de
Ciutadella per a l'execució del projecte de museïtzació de Can Saura.
Segon. Formalitzar aquest acord mitjançant la signatura del conveni assenyalat.
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
32 Proposta d'aprovació de declarar desert el Premi Contarella 2019 (exp. 531/2019). - aquest
punt es retira de l’ordre del dia.
33 Proposta d'aprovació de la factura i certificació núm. 3 corresponent al projecte d'adaptació arquitectònica del Teatre des Born (exp. 3766/2019). -Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Cultura de dia 08/04/2019, que literalment copiada, diu:
«Atès que en data de 17 d'octubre de 2018 la Junta de Govern va acordar adjudicar a la UTE M.
POLO, SL (B601***14) i ESTEL INGENIERÍA Y OBRAS SA (A077**89) el contracte mixt d'obra i
subministrament per a l'execució del projecte bàsic i d'execució d'adaptació arquitectònica,
instal·lacions i equipament del Teatre Municipal des Born, redactat per l'arquitecte Domingo Enrich
Mascasró i aprovat per acord de la Junta de Govern de data 1/08/2018, d'acord amb el plec de
clàusules administratives particulars i l’oferta econòmica presentada per un preu de 720.2017,12 €,
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més l'import corresponent a l'IVA (21%) de 151.243,50 €, el que fa un import total IVA inclòs de
871.450,62 €.
Atès que en data de 18 de març de 2019 la UTE TEATRO ES BORN (POLO, SL - ESTEN
INGENIERIA, SA) va presentar amb registre d'entrada la certificació número 3 de les obres i la
corresponent factura per import de 63.013,68 €, IVA inclòs.
Atès que la certificació ha estat conformada i signada per la direcció facultativa de l'execució de les
obres.
Vist l'informe favorable emès pel tècnic municipal de servei de Cultura.
Per tot l'anterior, a la Junta de Govern local
PROPÒS:
Primer. Aprovar la certificació número 3 del contracte d'adaptació arquitectònica, d’instal·lacions i
equipaments del Teatre Municipal de Born presentada per la UTE TEATRO ES BORN (POLO, SL ESTEN INGENIERIA, SA), per import de 63.013,68 €.
Segon. Fer efectiu el pagament de l'import assenyalat en el punt primer.
Tercer. Notificar-ho a la UTE TEATRO ES BORN (POLO, SL - ESTEN INGENIERIA, SA).
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 d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ciutadella i l’Associació Biosport per al projecte Escola d’Estiu 2019. (exp. 3525/2019). -Es dóna compte d'una
proposta de la regidora delegada del Servei d’Educació i Convivència de dia 10/04/2019, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe de la tècnica de l'àrea socioeducativa, Cati Sastre, de dia 10 d'abril del 2019, que
literalment copiat diu:
"Assumpte: aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Ciutadella i l’Associació Biosport per al
projecte Escola d’Estiu 2019
Vist que l’Ajuntament de Ciutadella té interès en donar alternatives educatives i de lleure,
especialment a fillets/es que tenen entre 3 i 12 anys i durant els mesos d’estiu. Per aquest motiu
impulsa el projecte d’Escola d’estiu.
Atès que el projecte de l’Escola d’estiu és una necessitat actual per a moltes famílies del municipi per
tal de poder conciliar la seva vida familiar i laboral.
Atès que l’associació Biosport és una associació sense afany de lucre, que té per objectiu
desenvolupar qualsevol activitat, acció, projecte o programa relacionat amb el món de l’oci i el temps
de lleure i l'esport, conceptualitzada des de l’educació i concretament en l’educació en valors.
Atès que l’Associació Biosport té experiència en l’organització d’activitats lúdiques, esportives i
educatives d’estiu i, en els darrers anys, l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca ve col·laborant amb
la dita entitat en l’organització de l’escola d’estiu per a fillets/es que tenen entre 3 i 12 anys i que es
duu a terme durant els mesos de juliol, agost i el període no lectiu del setembre.

52

Versió web
ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 17.04.2019

Vist el reglament d’ús social dels edificis i de les instal·lacions dels centres públics, de segon cicle
d’Educació Infantil i Primària de Ciutadella el qual estableix que els ajuntaments s’encarregaran de
l’ús social dels edificis,
Vist l'informe de conveniència de cessió dels espais per part del centre educatiu de 26 de febrer de
2019,
Atès tot l’exposat anteriorment i amb la finalitat de donar cobertura i continuïtat al projecte d’Escola
d’Estiu per aquest estiu 2019,
INFORM:
De la conveniència d’aprovar el nou conveni entre l’Ajuntament de Ciutadella i l’Associació Biosport
per al projecte Escola d’Estiu 2019"
PROPOSA:
Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ciutadella i l'Associació Biosport per al
projecte Escola d'Estiu 2019.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegat del Servei d’educació i Convivència.
35 Proposta d’aprovació de l’acord entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Ciutadella per la realització de pràctiques professionals no laboral de l’especialitat formativa
atenció sociosanitària a persones en el domicili núm. 476/18. (exp. 4045/2019). -Es dóna
compte d'una proposta de la regidora delegada del Servei de Seguretat Ciutadana de dia 11/04/2019,
que literalment copiada, diu:
«Assumpte: Aprovació de l’acord D21 de pràctiques professionals no laborals entre el centre de formació i l’empresa.
Vist l'informe emès per la tècnica responsable del Centre Municipal Universitari, de data 12 d’abril
de 2019, que, literalment copiat diu:
«A sol·licitud de la regidora d’Educació
ANTECEDENTS
1.

L'Ajuntament de Ciutadella acull en els diferents departaments i àrees estudiants en pràctiques, en funció de la demanda d’aquests.

El Consell Insular de Menorca desenvolupa l’acció formativa de l’especialitat Atenció sociosanitària a persones en el domicili, acció formativa núm. 476/18; subvencionat pel Servei
d’Ocupació de les Illes Balears
3. El Consell Insular de Menorca ha manifestat que hi ha cinc alumnes interessats a realitzar
les pràctiques que integren aquesta acció formativa a l’Ajuntament de Ciutadella.
2.

4.

El Consell Insular i l’Ajuntament de Ciutadella han d’establir un acord amb el fi de facilitar
la realització de pràctiques d'aquells alumnes que realitzin l'acció formativa Pràctiques
professionals no laborals, amb número 476/18, i impartit pel Consell Insular de Menorca a
l'Ajuntament de Ciutadella.

5.

Les pràctiques no suposen l’existència d’una relació laboral entre els alumnes i l’empresa.
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6.

Les pràctiques es desenvoluparan a l’Àrea Socioeducativa de Serveis Socials, al Servei
d’Ajuda a Domicili, de l’Ajuntament de Ciutadella.

7.

Les pràctiques s’iniciaran l’endemà de l’aprovació d’aquest Acord per part de l’Ajuntament
de Ciutadella i finalitzaran després de l’execució de les 120 hores total per alumne/a de
pràctiques programades.

INFORM:
Atès tot l’exposat anteriorment, amb la finalitat de garantir les condicions estipulades per a la rea lització de les pràctiques professionals no laborals, consideram apropiat que s'aprovi l’Acord per la
realització de pràctiques professionals no laborals de l’especialitat formativa Atenció Sociosanitària a Persones en el Domicili, en el qual es detallen els termes d'aquesta col·laboració.»
Per tot l’exposat la regidora anteriorment, la regidora que subscriu;
PROPOSA:
Primer. Aprovar l’acord entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Ciutadella per a la
realització de pràctiques professionals no laboral de l’especialitat formativa d’Atenció Sociosanitària a Persones en el Domicili, el qual es detallen els termes d’aquesta col·laboració.
Segon. Facultar a l'alcaldessa, la Sra. Joan Gomila Lluch, per a la signatura de l’esmentat acord.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegat del Servei d’educació i Convivència.
36 Proposta d’aprovació de l’abonament a l’Ajuntament de Ferreries de les despeses ocasionades pels serveis prestats de reforços a les Festes de Sant Joan 2018. (exp. 1137/2019). Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada del Servei de Seguretat Ciutadana de dia
11/04/2019, que literalment copiada, diu:
«Assumpte: Despeses reforç festes patronals 2018 a l'Ajuntament de Ferreries.
Atès a l'acord bilateral signat amb l'Ajuntament de Ferreries, que va ser aprovat per Junta de Govern
en data 23 de maig de 2018.
Atès que en data 6 de setembre de 2018 l'Ajuntament de Ferreries emès certificat de despeses que
ha originat, el servei de reforç policial a les festes de Sant Joan 2018.
Atès que els membres del cos de Policia Local de Ferreries, segons informe de l'Agent M030038 del
gabinet administratiu i de suport de la Policia Local i subscrit pel Cap de Policia Local de Ciutadella a
30/01/2019, en que es comunica que les dades aportades per l'Ajuntament de Ferreries en la relació
al còmput d'hores i quilometratges són correctes.
Per tot l'exposat qui subscriu, i vist els informes favorables a la relació de retribucions presentades.
PROPOSA:
Primer: L'abonament a l'Ajuntament de Ferreries de l'import de les despeses ocasionades pels
reforços per serveis prestats a les Festes de Sant Joan 2018, segons acord bilateral signats entre
l'Ajuntament de Ferreries i l'Ajuntament de Ciutadella i que ascendeix a 2.312,46 euros.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Seguretat Ciutadana.
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37 Proposta d’abonament a l’entitat «Societat de Sant Francesc de Sales-Inspectoria Salesiana Mare de Déu de la Mercè» de la part corresponent a l’Ajuntament de Ciutadella de les
despeses corrents de manteniment del pavelló municipal de Calòs del 4t trimestre de 2018.
(exp. 1890/2019).- aquest punt es retira de l’ordre del dia per haver estat aprovat en la Junta de Govern anterior.
38 Proposta d’abonar de la quantitat corresponent per la realització de feines de superior categoria a M.B.M. (exp. 11526/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei
de Recursos Humans de dia 16/04/2019, que literalment copiada, diu:
«En data 18/10/2018 i registre d’entrada núm. 018622 el/la Sr/Sra. M.B.M., ha presentat una instància mitjançant la qual sol·licita l'abonament de feines de superior categoria.
Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 05/04/2019, que copiat literalment diu:
"Mitjançant instància de M.B.M., registrada d’entrada el 18/10/2018 amb el núm. 18.622, i reiterada el 02/04/2019 amb el núm. 6069, s’exposa que va ocupar de forma provisional el lloc de treball
de cap dels jardiners en substitució del titular per vacances. A tal efecte, sol·licita l’abonament retributiu corresponent.
Atès l’informe de l’enginyer tècnic d’obres públiques, cap de la brigada municipal, Antoni Pons
Rotger de dia 04/04/2019, en el que informa que M.B.M. va realitzar la substitució del cap de jardi ners els següents dies:
Juny 2018: dies 19, 20, 21 i 22
Juliol 2018: dies 4, 5 i 18.
Agost 2018: dies 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23 i 24.
Atès l'article 40.1 del Pacte del Personal funcionari de l'Ajuntament de Ciutadella sobre treballs de
categoria superior, així com l’article 9 del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l’Ajuntament
de Ciutadella.
Atesa la competència de l'Alcaldia establerta en l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en relació a les retribucions complementàries no fixes i periòdiques, i atesa la previsió sobre complement de productivitat de l'article 5 del RD 861/1986, de
25 d'abril, pel que s'estableix el règim de retribucions dels funcionaris de l'Administració local.
I vist que l'Alcaldia, per mitjà de resolució número 137 de 10.07.2015 delegà en la Junta de Govern diverses competències resolutives en matèria de personal, entre les que hi ha la distribució
de les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
Per tot l'exposat, s’estima que procedeix, condicionat al pertinent informe previ per part de l'òrgan
interventor, que el regidor delegat en matèria de recursos humans adopti una proposta administra tiva amb el següent contingut perquè pugui ser sotmesa a aprovació per part de la Junta de Govern municipal:
PRIMER: Abonar a M.B.M. un complement de productivitat de 234,39 € per la diferència retributi va entre el lloc de jardiner, amb categoria d’oficial CMO, i el lloc de Cap de Jardiners pels 16 dies
de substitució indicats.
SEGON: Comunicar aquest acord a la part interessada així i com a la representació del personal
laboral.
De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra conside ració millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no obstant, amb
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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 15/04/2019.
PROPOSA:
PRIMER: Abonar a M.B.M. un complement de productivitat de 234,39 € per la diferència retributi va entre el lloc de jardiner, amb categoria d’oficial CMO, i el lloc de Cap de Jardiners pels 16 dies
de substitució indicats.
SEGON: Comunicar aquest acord a la part interessada així i com a la representació del personal
laboral.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
39 Proposta d'indemnitzacions per raó de servei del personal laboral i funcionari (exp.
13812/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans
de dia 16/04/2019, que literalment copiada, diu:
“Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 22/03/2019, que copiat literalment diu:
"Adjunt amb aquest informe hi ha una relació de declaracions de quilometratge realitzat per diferent personal municipal funcionari o contractat en règim laboral, amb motiu dels serveis prestats
per a aquest Ajuntament. Totes les declaracions venen subscrites pel responsable corresponent
del treballador que efectua les declaracions.
Així també, consta en l’expedient 013812/2018 un quadrant on s'estableix la relació concreta de
persones que han efectuat els desplaçaments, les dates del desplaçament, els quilòmetres que
suposa per a cadascun, així i com l'import total a abonar per a cada empleat, a raó de 0,24 € el
km desplaçat amb vehicle propi. Tot açò puja una quantia de 374,28 €
Envers l'exposat, s'ha de dir que el vigent Conveni col·lectiu de personal laboral (BOIB núm. 92 de
01.08.2002), art. 30, disposa que: «30.2 Quilometratge. Si per necessitats del servei s'acorda la
utilització de vehicle propi per a desplaçaments originats per la prestació de serveis, s'abonarà 40
ptes./km realitzat». Feta la conversió de pessetes a euros, les 40 ptes. es corresponen amb 0,24
euros/km.
Per la seva banda, el Pacte del Personal Funcionari de l’Ajuntament de Ciutadella estableix a l’article 48: «Si, per necessitats del servei, s’acorda la utilització de vehicle propi per a desplaça ments originats per la prestació de serveis, l’Ajuntament abonarà al funcionari el quilometratge realitzat d’acord amb el que estableix la normativa vigent, sens perjudici de les millores que les
parts puguin acordar». Així, ens hem de remetre al RD 462/2002, de de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei, i a l’ordre EHA/3770/2005, de 1 de desembre, que estableix un preu
de 0,19 €/Km per desplaçaments amb vehicle propi.
L’Ajuntament de Ciutadella, en la reunió de la Comissió paritària del pacte del personal funcionari
de dia 26/03/2017, va acordar l’equiparació de condicions de treball al Pacte i al Conveni dels empleats públics de l’Ajuntament de Ciutadella que, entre d’altres, pretenia aplicar el mateix preu de
kilometratge del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al personal funcionari. No obstant, dit
acord d’equiparació mai no ha estat aprovat pel Ple de l’Ajuntament ni, per tant, forma part del text
del Pacte del Personal Funcionari de l’Ajuntament de Ciutadella. Així i tot, hi ha constància que
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des d'ençà, l’Ajuntament de Ciutadella ha abonat els desplaçaments al personal funcionari amb
vehicle propi al preu de 0,24€ el Km.
Per tant, aquest tècnic superior de recursos humans recomana l’Ajuntament, tal com s’ha fet en
diverses ocasions, que és necessària la revisió del Pacte de funcionaris i del Conveni de personal
laboral, atès que la previsió inicial de la seva vigència ja s’ha superat de fa anys i resulta necessària 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 preveurehi tant en benefici dels empleats públics municipals com de la pròpia corporació municipal.
Per tot l'exposat, procedeix que el regidor delegat en matèria de recursos humans, prèvia fiscalització per part de l’òrgan interventor, emeti una proposta, perquè la Junta de Govern adopti un
acord, si així ho considera, i tenint en compte l’advertiment que s'han de prendre les mesures adients d’actualització normativa, sobre abonar a la relació d’empleats públics municipals que s'adjunta, els imports corresponents a la indemnització pel quilometratge realitzat amb vehicle propi
per raons de la prestació de serveis municipals, per un import total de 374,28 €.
De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra conside ració millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no obstant, amb
el seu superior criteri, resoldrà, prèvia la incorporació a l'expedient dels informes addicionals d'altres departaments municipals que, si així es considera, es puguin sol·licitar."
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 15/04/2019.
PROPOSA:
Abonar al personal relacionat a continuació, els imports corresponents a la indemnització pel quilometratge realitzat amb vehicle propi per raons de la prestació de serveis municipals, per un import total de 374,28 €:
FUNCIONARI/
TREBALLADOR

DEPARTAMENT

DATA

KMS IMPORT IMPORT INC. TOTAL €
EX.

C.M.S.

SERVEIS SOCIALS

09/11/2018

90

17,10 €

4,50 €

21,60 €

C.M.S.

SERVEIS SOCIALS

23/11/2018

48

9,12 €

2,40 €

11,52 €

C.M.S.

SERVEIS SOCIALS

11/01/2019

48

9,12 €

2,40 €

11,52 €

C.M.S.

SERVEIS SOCIALS

31/01/2019

90

17,10 €

4,50 €

21,60 €

J.S.M.

AODL

23/01/2019

90

17,10 €

4,50 €

21,60 €

J.S.M.

AODL

07/02/2019

90

17,10 €

4,50 €

21,60 €

J.S.M.

AODL

20/02/2019

64

12,16 €

3,20 €

15,36 €

N.G.P.

AODL

07/02/2019

67

12,73 €

3,35 €

16,08 €

M.T.J.C.

SERVEIS SOCIALS

21/11/2018

48

9,12 €

2,40 €

11,52 €

M.P.B.

SERVEIS SOCIALS

14/12/2018

48

9,12 €

2,40 €

11,52 €

S.C.A.

EDUCACIO

05/10/2018

48

9,12 €

2,40 €

11,52 €

S.C.A.

EDUCACIO

17/10/2018

48

9,12 €

2,40 €

11,52 €

S.C.A.

EDUCACIO

29/11/2018

48

9,12 €

2,40 €

11,52 €

F.A.S.

ESPORTS

16/12/2018

90

17,10 €

4,50 €

21,60 €

F.A.S.

ESPORTS

26/01/2019

64

12,16 €

3,20 €

15,36 €
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C.A.C.

OAC

11/02/2019

90

17,10 €

4,50 €

21,60 €

M.C.G.

SERVEIS SOCIALS

13/02/2019

56

10,64 €

2,80 €

13,44 €

F.M.C.

SERVEIS SOCIALS

27/02/2019

48

9,12 €

2,40 €

11,52 €

M.C.S.

SERVEIS SOCIALS

26/02/2019

BUS

10,20 €

0,00 €

10,20 €

D.M.J.

PINARET

22/11/2018

72

13,68 €

3,60 €

17,28 €

M.C.R

ESPORTS

12/07/2018

90

17,10 €

4,50 €

21,60 €

M.C.R.

ESPORTS

29/11/2018

90

17,10 €

4,50 €

21,60 €

J.LL.M.

RRHH

16/01/2019

90

17,10 €

4,50 €

21,60 €

298,43

75,85

374,28

TOTAL
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.
40 Proposta d'indemnització per rao de servei al funcionari M.M.G. (exp. 3195/2019) .-Es dóna
compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 16/04/2019, que literalment copiada, diu:
"Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 25/03/2019, que copiat literalment diu:
"Mitjançant sol·licitud de 13/12/2018, registrada d’entrada amb el núm. 23.470, el funcionari de la
Policia Local de Ciutadella M.M.G. sol·licita reemborsament de despeses per viatge autoritzat com
a funcionari municipal amb motiu d’acudir a la conferència organitzada per l’EBAP a la UIB el dia
28/11/2018 . S’adjunta a la sol·licitud:
- Justificant d’assistència emès per l’Escola Balear d’Administració Pública
- Bitllet electrònics Menorca-Palma-Menorca de 28/11/2018 per un total de 40,40 €
- Reserva de Lloguer de vehicle per un total de 17 €
- Ticket despeses manutenció per un total de 4,60 €
L’article 10 del RD 462/2002 es remet a l’annex II i d’acord amb els grups de classificació de l’an nex I, per a la determinació de l’import de les dietes que corresponguin per manutenció i allotja ment, que estableix 28,21 € per manutenció en el grup 3 (funcionaris dels grups C i D, actualment
C1 i C2).
Atès l’article 12.1 del RD 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei, en
què es regulen els criteris pel meritació i càlcul de dietes en comissions de servei de durada igual
o inferior a un dia natural, que estableix:
«En les comissions la durada de les quals sigui igual o inferior a un dia natural, en general no es
percebran indemnitzacions per despeses d’allotjament ni manutenció tret quan la comissió tengui
una durada mínima de cinc hores, i aquesta s’iniciï abans de les catorze hores i finalitzi després
de les setze hores, supòsit en el que es percebrà el 50% de l’import de la dieta per manutenció.»
Atesos els punts 2 i 3 de l’article 18 del RD 462/2002, de 24 de maig, sobre utilització de taxi i al tres mitjans de transport, i vist que el funcionari M.M.G. presenta justificant de despesa de bitllet
d’avió i reserva de lloguer de vehicle.
Vist l’informe favorable del Cap de la Policia Local de 25/03/2019 en relació a l’abonament de les
despeses de viatge i dietes de manutenció derivades del desplaçament a Palma de l’oficial M. M.G.
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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 administra tiva amb el següent contingut perquè pugui ser sotmesa a aprovació per part de la Junta de Govern municipal:
PRIMER: Abonar al funcionari M.M.G. les quanties en concepte de dietes i indemnització per raó
de servei següents que ascendeixen en total a 71,51 €:
DIETES
28/11/2018

DIETA (MANUTENCIÓ) 50%

14,11 €

DESPLAÇAMENTS
DATA
28/11/2018
28/11/2018

CONCEPTE
DESPLAÇAMENT (BITLLET AVIÓ)
LLOGUER VEHICLE

IMPORT
40,40 €
17,00 €

De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra conside ració millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no obstant, amb
el seu superior criteri, resoldrà, prèvia la incorporació a l'expedient dels informes addicionals d'altres departaments municipals que, si així es considera, es puguin sol·licitar."
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 15/04/2019.
PROPOSA:
Abonar al funcionari M.M.G. les quanties en concepte de dietes i indemnització per raó de servei
següents que ascendeixen en total a 71,51 €:
DIETES
28/11/2018

DIETA (MANUTENCIÓ) 50%

14,11 €

DESPLAÇAMENTS
DATA
28/11/2018
28/11/2018

CONCEPTE
DESPLAÇAMENT (BITLLET AVIÓ)
LLOGUER VEHICLE

IMPORT
40,40 €
17,00 €

No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà."
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
41 Proposta d'abonament de la indemnització per finalització del contracte de M.B.M. (exp.
3906/2019).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de
dia 16/04/2019, que literalment copiada, diu:
"Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 08/04/2019, que copiat literalment diu:
"Atès que mitjançant resolució de personal núm. 151/2014, de 30 de juny, es va resoldre concedir
al treballador B.F.P. la reducció d’un 50% de la seva jornada per tal d’acollir-se a la jubilació parcial, i contractar simultàniament M.B.M. com a jardiner, amb categoria d’oficial CMO, com a rellevis-
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ta del B.F.P., a partir del 01/07/2014 i fins el 30/04/2018, data en què el treballador B.F.P. complia
els 65 anys d’edat.
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern de 25/04/2018, modificat per acord de dia
30/05/2018, es va prorrogar la contractació de M.B.M. fins a 30/04/2019
Atès l’article 49.1 c) del RDL 2/2015 de 23 d’octubre pel que s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut dels Treballadors, que estableix:
«A la finalització del contracte, excepte en els casos de contracte d’interinitat i dels contractes formatius, el treballador tindrà dret a rebre una indemnització de quantia equivalent a la part proporcional de la quantitat que resultaria d’abonar dotze dies de salari per cada any de servei, o l’establerta, en el seu cas, en la normativa específica que li sigui d’aplicació»
Vist que d’acord amb els càlculs que s’adjunten correspon al treballador l’abonament de 53,19
dies a 26,04 €, i que en resulten 1.385,11 €.
Per tot l'exposat, procedeix que el regidor delegat en matèria de recursos humans, previ el corresponent informe per part de l'òrgan interventor, emeti una proposta administrativa, si així ho considera, per tal que la Junta de Govern adopti un acord sobre el següent:
PRIMER: Abonar al treballador M.B.M.la quantitat de 1.385,11 € en concepte d’indemnització per
la finalització del seu contracte laboral a l’Ajuntament de Ciutadella.
De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra conside ració millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no obstant, amb
el seu superior criteri, resoldrà, prèvia la incorporació a l'expedient dels informes addicionals d'altres departaments municipals que, si així es considera, es puguin sol·licitar."
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 15/04/2019.
PROPOSA:
Abonar al treballador M.B.M. la quantitat de 1.385,11 € en concepte d’indemnització per la finalització del seu contracte laboral a l’Ajuntament de Ciutadella."
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
42 Proposta d’abonament del premi d'antiguitat per vint anys de servei al funcionari J.L.G.F.
(exp. 3909/2019).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 16/04/2019, que literalment copiada, diu:
"En data 02/04/2019 i registre d’entrada núm. 006070 el/la Sr/Sra. J.L.G.F., ha presentat una instància mitjançant la qual sol·licita l'abonament del premi d'antiguitat per 20 anys de servei.
Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 08/04/2019, que copiat literalment diu:
"En data 02/04/2019, per mitjà de registre d’entrada número 6070, el funcionari J.L.G.F. ha sol·licitat
l'abonament de premi a l’antiguitat amb motiu d’haver complert 20 anys des de l'inici de la prestació
de serveis a l'Administració.
Consta a les dependències municipals que J.L.G.F. té una antiguitat reconeguda que data des del
08/03/1999.
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S'ha de dir que per al personal contractat en règim laboral, el vigent Conveni col·lectiu del personal
laboral de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca (BOIB nº 92 de 1.08.2002) preveu, en el seu articlè
50.5, el premi d'antiguitat en els següents termes, dient que: “Els treballadors/es que durant la vigència d’aquest conveni compleixin el venciment de 20 anys o més, tindran dret a un premi únic, sempre
a opció del treballador de: a) Una paga en metàl·lic del 100% d’una mensualitat. b) Un descans d’un
mes de durada, que no es podrà acumular a les vacances anuals retribuïdes”.
En canvi, pel que respecta a la normativa que és d’aplicació per al personal funcionari, cal tenir en
compte que l’art. 153 el RDL 781/1986, de 18 d'abril, per mitjà del qual s 'aprovà el TR de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, diu que: 1. Els funcionaris de l'Administració Local sols
seran remunerats per les corporacions respectives, pels conceptes establerts a l'art. 23 de la Llei
30/1984, de 2 d'agost.
2. En la seva virtut, no podran participar en la distribució de fons de cap classe ni percebre remuneracions diferents a les compreses en aquesta llei ni, fins i tot, per confecció de projectes, o direcció o
inspecció d'obres, o pressuposts, assessories o emissió de dictàmens i informes».
Per tant, per començar s’ha d’indicar que la llei prohibeix que els funcionaris percebin remuneracions
diferents de les previstes a la normativa vigent.
En relació a aquest assumpte, és abundant la jurisprudència que anul·la Pactes de funcionaris que
estableixen premis econòmics com el d'antiguitat. Per exemple, la sentència del T. Suprem, sala contenciosa administrativa, secció 7ª, de 18/01/2010 (rec. 4228/2006) avala l’anul·lació que feu un TSJ
de varis preceptes d’un acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament de Toledo, entre els quals s’hi trobava un premi econòmic per 25 anys d'antiguitat dels funcionaris municipals. En aquesta sentència, el T. Suprem confirma els arguments de la sala contenciosa
administrativa del TSJ de Castella-La Manxa quan proclama que aquest premi, si es considera que
és una retribució, llavors vulnera l'art. 23 de la LMRFP (el TSJ esmentat recorda la doctrina del T. Suprem que estableix amb absoluta claredat que els drets reconeguts per les lleis als funcionaris públics
no tenen, a diferència del que succeeix amb els dels treballadors, el caràcter de mínims millorables,
sinó de condicions legals o reglamentàries fixes, no alterables per mitjà de la negociació col·lectiva).
Per tant, les corporacions municipals no disposen de competència per a establir i regular nous conceptes retributius addicionals, no prevists per llei, tals com a premis econòmics per antiguitat dels
seus funcionaris.
No obstant l’exposat, consta un acord de 26/03/2002 subscrit entre la representació del personal funcionari i el regidor de personal de la legislatura corresponent en què s’equiparara per als funcionaris
de l’Ajuntament, amb efectes a partir de l’1/04/2002, entre d’altres qüestions, el premi d’antiguitat, en
els mateixos termes que per al personal laboral:
«Els treballadors/es que durant la vigència d’aquest conveni compleixin el venciment de 20 anys o
més, tindran dret a un premi únic, sempre a opció del treballador de:
a) Una paga en metàl·lic del 100% d’una mensualitat.
b) Un descans d’un mes de durada, que no es podrà acumular a les vacances anuals retribuïdes».
En aquest sentit, hi ha constància que des d'ençà -i a pesar de ser contra legem-, tots els funcionaris
municipals han gaudit del premi d'antiguitat, ja sigui gaudint del descans abans indicat o bé amb la
percepció d’una paga en metàl·lic (a opció del treballador). I hi ha constància que aquest premi, per al
personal funcionari, s'ha vingut abonant en concepte de “gratificació per serveis extraordinaris”, cosa
que no es correspon amb el que preveu la llei per aquest concepte retributiu (art. 23.3.d) LMRFP).
D’acord amb la retribucions anuals que percep el funcionari J.L.G.F., una mensualitat de les seves retribucions anuals es correspondria amb l’import de 1.810,55 €.
Per tot l'abans exposat, i atès que d'acord amb l'art. 21 de la Llei 39/2015 PACAP l'Administració és
obligada a resoldre, s'emet aquest informe jurídic amb indicació dels fonaments de Dret que són
d'aplicació, i que en aquest cas resulten desfavorables, així i com els antecedents i fets obrants en
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aquesta Administració, per tal que l'òrgan competent prengui una decisió administrativa sobre desestimar o bé estimar, rere ben considerar-ho, l’abonament a J.L.G.F. de 1.810,55 € com a premi per haver complert 20 anys d'antiguitat a l'Administració pública.
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 15/04/2019.
PROPOSA:
Abonar al funcionari J.L.G.F., la quantitat de 1.810,55 €, corresponent a una mensualitat de les seves
retribucions anuals brutes.
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.
43 Proposta abonar de les gratificacions per serveis extraordinaris realitzades pel personal
funcionari (exp 3958/2019).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 16/04/2019, que literalment copiada, diu:
"Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 11/04/2019, que copiat literalment diu:
"Ha arribat a l'àrea de recursos humans informe subscrit pel cap acctal. de la Policia local i pel re gidor 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 09/04/2019, 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’Ajun tament 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 04/03/2019 d’abonament de serveis extraordinaris realitzats el febrer de 2019 del
funcionari Lluís Bosch Pons, subscrita per l’empleat i el regidor delegat.
Al respecte, indicar que pel que fa a les retribucions dels funcionaris, l'art. 23è de l'encara vigent
Llei 30/1984 de mesures per a la reforma de la funció pública preveu com a retribucions complementàries dels funcionaris -entre d'altres-: les gratificacions per serveis extraordinaris (realitzats
fora de la jornada normal, que en cap cas poden ser fixes en la seva quantia ni periòdiques en la
seva meritació).
L'art. 93 LRBRL ens adverteix que les retribucions complementaries dels funcionaris de l'administració local (com és el nostre municipi) s'han d'atendre a la mateixa estructura i criteris de valoració objectiva que els de la resta de funcionaris públics. La seva quantia global ha de ser fixada pel
Ple de la corporació dins dels límits màxims i mínims que es senyalin per l'Estat.
El mateix RD 861/1986 RRFAL, en el seu art. 6 è, i pel que respecta a les gratificacions per serveis
extraordinaris, repeteix que correspon al Ple de la corporació fixar en el pressupost la quantia glo bal 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 gratifica 62
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cions, 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’ho rari 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 retri butius, 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 extraordina ris 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 003958/2019.
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: 741,62 €
- Oficines Generals: 257,91 €
De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra conside ració millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no obstant, amb
el seu superior criteri, resoldrà, prèvia la incorporació a l'expedient dels informes addicionals d'altres departaments municipals que, si així es considera, es puguin sol·licitar."
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Vist l'informe de la interventora municipal de dia 15/04/2019.
PROPOSA:
Abonar als funcionaris municipals relacionats a continuació, els imports indicats en concepte de
gratificacions per serveis extraordinaris prestats:
POLICIA LOCAL
M.A.P.

164,14

F.A.M.

49,75

J.J.B.A.

86,90

J.B.M.

140,00

J.A.C.G.

108,62

F.C.M.

49,75

J.J.F.

36,18

J.M.M.M.

49,75

J.P.M.

36,18

F.S.G.

20,35

TOTAL

741,62

OFICINES GENERALS
LL.B.P.

257,91

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.
44 Proposta d’abonar les hores complementàries realitzades el mes de març al personal laboral (exp. 4015/2019).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos
Humans de dia 16/04/2019, que literalment copiada, diu:
"Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 11/04/2019, que copiat literalment diu:
"Han arribat a l'àrea de recursos humans peticions d'abonament d'hores complementàries realitzades per treballadores que realitzen la seva jornada 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 març de 2019 per part de
la treballadora A.M.M.
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 comple mentàries.
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
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cap cas el pacte d'hores podrà ser superior al 60% de les hores ordinàries de treball objecte de
contracte.
Ateses les condicions de jornada pactades amb 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.
Atès que segons l’article 12.4 i) de l’Estatut dels Treballadors les hores complementàries efectivament realitzades es retribuiran com a ordinàries.
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 les quantitats que en cada cas s’especifiquen
en concepte d'hores complementàries realitzades durant el mes de març de 2019, 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 504,84 €:
EMPLEADA

IMPORT

A.M.M.

504,84 €

De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra conside ració millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no obstant, amb
el seu superior criteri, resoldrà, prèvia la incorporació a l'expedient dels informes addicionals d'altres departaments municipals que, si així es considera, es puguin sol·licitar."
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 15/04/2019.
PROPOSA:
Abonar a les treballadores relacionades les quantitats que en cada cas s’especifiquen en concepte d'hores complementàries realitzades durant el mes de març de 2019, 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 504,84 €:
EMPLEADA
A.M.M.

IMPORT
504,84 €

No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà."
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
45 Proposta d’abonament d'un complement de productivitat per serveis en caps de setmana,
festius i X0 realitzats per al policia local (exp. 4016/2019) .-Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 16/04/2019, que literalment copiada, diu:
"Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 11/04/2019, que copiat literalment diu:
"Ha arribat a l'àrea de recursos humans informe subscrit pel cap acctal. de la Policia local i pel re gidor 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 09/04/2019, s’hi
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inclou un quadrant-resum dels serveis especials que s'han de retribuir complementàriament als
membres del cos de la Policia local.
Llavors, en aquest cas es presenta una relació d'efectius policials que han realitzat diversos serveis (complements de productivitat per la realització de serveis X0 o en cap de setmana i festius)
durant el mes de març de 2019 a efectes que el personal de la Policia local percebi les retribu cions complementàries que pertoquin.
Al respecte, indicar que pel que fa a les retribucions dels funcionaris, l'art. 23è de l'encara vigent
Llei 30/1984 de mesures per a la reforma de la funció pública preveu com a retribucions complementàries dels funcionaris -entre d'altres-: el complement de productivitat, el qual és destinat a re tribuir 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 se güents 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.
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En resum, l'Annex de Policia al Pacte de Funcionaris preveu diferents supòsits la verificació dels
quals dóna lloc a la percepció, per part dels efectius policials, de diferents complements de pro ductivitat, segons el cas concret. Aquests extrems han estat aprovats pel Ple de l'Ajuntament.
Atès que sens perjudici de tot l’anterior, l’Ajuntament es troba en procés per a la realització de la
Relació de Llocs de Treball a què està obligada l’administració, i que en el marc d’aquesta RLT
s’haurà de definir una valoració dels llocs per definir les retribucions complementàries que els corresponen.
Tenint en compte tot l'exposat, procedeix que el regidor delegat de personal, previ informe de l'òrgan interventor, emeti una proposta administrativa, si així ho considera, per tal que la Junta de
Govern municipal adopti un acord sobre el següent:
PRIMER.- Acordar abonar, als efectius policials que en document adjunt es relacionen, els imports
que en aquest s'indiquen i que -en global- ascendeix al següent import:
- Complements de productivitat per realitzar feina en caps de setmana, festius i X0 corresponents
als períodes indicats: 10.060,77 €.
De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra conside ració millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no obstant, amb
el seu superior criteri, resoldrà, prèvia la incorporació a l'expedient dels informes addicionals d'altres departaments municipals que, si així es considera, es puguin sol·licitar."
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 15/04/2019.
PROPOSA:
Abonar als efectius policials que es relacionen a continuació, els imports que s'indiquen, en concepte de complement de productivitat per realitzar feines en caps de setmana, festius i X0 corresponents al mes de març de 2019:
HORARI DIURN
FUNCIONARI

DISSABTE

FESTIUS

J.A.P.

2

2

M.A.P.

4

3

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

HORARI NOCTURN
DISSABTE

14
1

5

J.B.M.

SERVEIS
X0

TOTAL €
171,24

1
3

VIGILIA

3

3

403,30
97,99

14

456,94

16

416,53

5

248,74

J.A.C.G.

3

2

J.D.C.P.

2

3

217,66

F.C.M.

3

4

303,28

D.F.C.

2

J.L.F.R.

5

M.G.G.

4

4

342,48
3

3

195,98
196,00

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

2

3

3

293,97
256,86
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J.G.P.

3

4

J.F.J

303,28
2

3

1

255,21

J.M.M.M.

3

3

256,86

L.M.M.

3

4

303,28

M.M.M.

3

3

256,86

J.B.M.V.

3

3

2

272,18

A.M.G.

3

2

1

218,10

D.M.J.

3

4

M.M.G.
M.A.M.B.

2
4
3

G.P.V

10

287,04

10

324,15
303,28

3
2

3

293,97

4

J.P.M.
A.P.C.

3

2
2

3

3

293,97

4
1

200,08
388,90

3

D.P.H
M.P.M.

14

5

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

303,28

264,08
2

3

S.R.M

1

1

J.R.C.

1

2

3

316,95
97,99

1

157,22

A.S.P.

3

3

256,86

J.S.S.

4

5

388,90

F.S.G.

3

M.S.P.

4

F.T.C.

2

5

2

242,40
1

396,56
78,40

No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà."
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Recursos humans.
46 Proposta d’abonar d'un complement de productivitat per treballs realitzats en caps de setmana i festius pel personal laboral (exp. 4017/2019).-Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat del Servei de Recursos Humans de dia 16/04/2019, que literalment copiada, diu:
"Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 11/04/2019, que copiat literalment diu:
"Ha arribat a l'àrea de recursos humans informe de data 09/04/2019 del cap acctal. de la Policia
Local, subscrit pel regidor delegat, que inclou un quadrant-resum, dels serveis especials que
s'han de retribuir complementàriament a efectes que es tramiti l'abonament de complements salarials de personal laboral i funcionari adscrit a la prefectura de la Policia local.
En l'informe, s’hi inclou una relació de personal laboral (operadors CEGEM) que ha treballat en
dissabtes, diumenges i festius durant el mes de març de 2019 a efectes de percebre un comple ment salarial al respecte.
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S’informa també per part de la tècnica esportiva en informe de data 02/04/2019, subscrit també
pel regidor delegat, del treball en caps de setmanes i festius del personal de l’àrea d’esports durant els mesos de gener, febrer i març de 2019 com a part de la seva jornada ordinària.
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 con cepte 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 as signat aquests tipus de complement de productivitat a personal contractat en règim laboral, atri buint-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 delega cions 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 duplici tat 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 preveurehi 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 rè gims 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 adverti ments indicats, per tal que la Junta de Govern municipal adopti un acord sobre el següent contin gut:
PRIMER.- Abonar als treballadors municipals, contractats en règim laboral, que es relacionen en
document adjunt, un complement de productivitat per haver realitzat treballs en caps de setmana i
festius, d'acord amb els imports que al document s'esmenten sens perjudici que s'hagin de pren -
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dre 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: 1.021,90 €
- Esports: 854,68 €
De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra conside ració millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no obstant, amb
el seu superior criteri, resoldrà, prèvia la incorporació a l'expedient dels informes addicionals d'altres departaments municipals que, si així es considera, es puguin sol·licitar."
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 15/04/2019.
PROPOSA:
Abonar al peronal laboral relacionat a continuació, un complement de productivitat per haver realitzat treballs en caps de setmana i festius, d'acord amb les quantitats indicades, sens perjudici que
s'hagin de prendre les mesures adients d’actualització normativa i de valoració dels llocs de treball
dels empleats municipals:
CEGEM

ESPORTS

S.A.M.

111,48

A.M.C.

111,48

J.F.G.

130,06

F.M.LL.

297,28

A.M.M.

130,06

J.T.P.

111,48

M.T.M.C.

167,22

M.Z.P.

185,80

J.P.H.

130,06

M.P.F.

148,64

G.P.P.

111,48

TOTAL

854,68

E.R.O.

148,64

N.S.G.

92,90

TOTAL

1021,90

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.
47 Proposta abonament d'un complement de productivitat per treballs penosos realitzats per
el personal laboral durant el mes de març (exp. 4032/2019) .-Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 16/04/2019, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 11/04/2019, que copiat literalment diu:
"S’ha rebut informe del departament d’obres i serveis subscrit per l’enginyer tècnic d’obres públiques cap de la brigada, i la regidora delegada, de data 09/04/2019 per mitjà del qual es deixa
constància d'una relació de personal de la Brigada municipal que ha realitzat diferent percentatge
de temps durant el mes de març de 2019 dedicat al manteniment de la xarxa de clavegueram.
Atès que la Junta de Govern municipal, en sessió de data 03/08/2016, punt 15 è, acordà que el
percentatge de complement salarial que havia de percebre cada empleat per raó d'haver realitzat
treballs penosos relacionats amb feines de clavegueram havia de ser presentat pel cap de la Bri gada municipal mensualment, indicant el nom i llinatges de cada empleat, el número de dies que
havia realitzat feines a la xarxa de clavegueram i el percentatge que açò suposava respecte del
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mes en qüestió. La quantia econòmica a percebre aprovada fou de 230 euros mensuals per al
100% de dedicació, havent-se d'aplicar les variacions corresponents d'acord amb el percentatge
de temps efectivament realitzat (actualment 244,10 euros per al 100% de dedicació per raó de les
actualitzacions salarials de cada any).
Aquest complement salarial s’acordà en virtut del que preveu l’art. 29.4 del Conveni col·lectiu del
personal laboral (BOIB nº 92 de 01.08.2002) en relació als complements al salari pel motiu de la
realització de treballs tòxics, perillosos o excepcionalment penosos.
D'acord amb l'esmentat, s'adjunta document on hi ha la relació de persones que han efectuat tas ques de clavegueram durant el mes de març de 2019, el percentatge de dedicació que açò suposa respecte de la jornada total i la seva traducció en euros. La totalitat de les tasques puja un total
de 1.769,73 €.
Aquests imports s'haurien d'abonar a la nòmina de cada treballador, en concepte de complement
salarial, segons els percentatges corresponents d'acord amb l'informe abans esmentat i el quadre
adjunt, d’acord amb l’article 29.4 del Conveni Col·lectiu.
Per tot l'exposat, procedeix que el regidor delegat de recursos humans, previ el corresponent in forme per part de l'òrgan interventor, emeti una proposta administrativa per tal que la Junta de Govern adopti un acord sobre el següent:
PRIMER: Abonar a la relació de treballadors municipals que s’adjunta, tots ells contractats en règim laboral, els imports que en cada cas s’indiquen en concepte de complement salarial per haver
realitzat tasques de manteniment de la xarxa de clavegueram durant el mes de març de 2019, per
un import total de 1.769,73 €.
De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra conside ració millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no obstant, amb
el seu superior criteri, resoldrà, prèvia la incorporació a l'expedient dels informes addicionals d'altres departaments municipals que, si així es considera, es puguin sol·licitar."
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 15/04/2019.
PROPOSA:
Abonar als treballadors municipals relacionats a continuació, tots ells contractats en règim laboral,
els imports indicats, en concepte de complement salarial per haver realitzat tasques de manteniment de la xarxa de clavegueram durant el mes de març de 2019:
NOM

LLOC FEINA

%

TOTAL €

LL.M.R

BRIGADA

85%

244,10

R.C.C.

BRIGADA

100%

244,10

P.B.M.

BRIGADA

65%

244,10

J.B.M.

BRIGADA

80%

244,10

J.B.C.

BRIGADA

80%

244,10

J.C.S.

BRIGADA

40%

97,64

G.M.M.

BRIGADA

100%

244,10

TOTAL BRIGADA
F.C.B.

1562,24
ELECTRIC

45%

109,85
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LL.M.C

ELECTRIC

20%

48,82

D.S.A.

ELECTRIC

20%

48,82

TOTAL ELECTRICISTES

207,49

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.
48 Proposta d'assignació d'un complement de productivitat per exercir càrrecs en el Pla Director
de Sant Joan 2019 (exp. 4096/2019).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei
de Recursos Humans de dia 16/04/2019, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 11/04/2019, que copiat literalment diu:
"D’acord amb les instruccions rebudes i la informació de que es disposa a les dependències municipals, es proposa concedir a diversos empleats municipals nomenats per a exercir càrrecs pre vists en el Pla Director de Sant Joan 2019 d’un complement de productivitat puntual.
Vista la Resolució de l’Alcaldia núm. 29/2019, de 19 de març, per mitjà de la qual s’han nomenat
les persones que són responsables dels diferents grups que conformen l’organigrama d’execució
de l’esmentat Pla Director durant les festes de Sant Joan de 2019.
Llavors, es proposa per part de l’equip de govern l’abonament dels següents imports en concepte
de complement de productivitat:
Càrrec del Pla director

Empleat públic nomenat

Complement p. Abonament

Director del Pla d’actuació d’emer- -I.C.M.
gències (DE)

2.165,00 €

Juny 2019

Caps d'intervenció o torns (CI)

-F.P.P.
-L.S.M.
-J.L.T.S.

1.750,00 €
1.750,00 €
1.750,00 €

Juny 2019

Cap del grup de recolzament (CGR)

-F.I.C.B.

995,00 €

Juny 2019

Cap del grup d'informació (CGI)

-J.M.M.

995,00 €

Juny 2019

De conformitat amb el que estableix l'art. 23.3.c) de la Llei 30/1984 de mesures per a la reforma
de la funció pública, aplicable també als funcionaris d'aquest Ajuntament:
«c) El complement de productivitat és destinat a retribuir l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i l'interés o iniciativa amb que el funcionari desenvolupa la seva feina.
La seva quantia global no podrà excedir d'un percentatge sobre els costos totals del personal de
cada programa i de cada òrgan que es determinarà en la Llei de pressuposts. El responsable de
gestió de cada programa de despesa, dins de les corresponents dotacions pressupostàries determinarà, d'acord amb la normativa establerta en la Llei de pressuposts, la quantia individual que
correspongui, en el seu cas, a cada funcionari.
En tot cas, les quanties que percebi cada funcionari per aquest concepte seran de coneixement
públic dels demés funcionaris del Departament o altre organisme interessat així i com dels repre sentants sindicals.»
Per tant, amb aquest complement es retribueix -si procedeix- l'especial rendiment, l'activitat extra ordinària i l'interès o iniciativa en què el funcionari desenvolupa la seva feina.
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Es tracta d'un tipus de complement que no és fixe ni periòdic, pot ser variable, i tampoc no crea
cap dret a futur, a banda que té un component subjectiu perquè exigeix d'una apreciació subjecti va en funció de la feina duta a terme pel funcionari. Així i com ha indicat el Tribunal Suprem, per
exemple en sentència de 25.05.1992, el complement de productivitat «s'atorga per la major dedicació del funcionari al seu lloc de treball i un major interès o una major iniciativa, una actitud individual i excepcional del funcionari en el desenvolupament de les seves funcions, que s'ha de determinar amb posterioritat a la realització del treball desenvolupat».
Per altra part, l'art. 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
indica expressament que correspon a l'Alcalde la distribució de les retribucions complementàries
no fixes ni periòdiques.
Vist l’article 5 del RD 861/1986, de 25 d’abril, pel que s’estableix el règim de retribucions dels fun cionaris de l’administració local, que estableix:
«1. El complement de productivitat està destinat a retribuir l’especial rendiment, l’activitat extraordinària, i l’interès i iniciativa amb que el funcionari acompleix el seu treball.
2. L’apreciació de la productivitat s’haurà de realitzar en funció de circumstàncies objectives relacionades directament amb l’acompliment del lloc de treball i objectius assignats al mateix.
3. En cap cas les quanties assignades per complement de productivitat durant un període de
temps originaran cap tipus de dret individual respecte a les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius.
4. Les quantitats que percebi cada funcionari per aquest concepte seran de coneixement públic,
tant dels demés funcionaris de la Corporació com dels representants sindicals.
5. Correspon al Ple de cada Corporació determinar en el pressupost la quantitat global destinada
a l’assignació del complement de productivitat als funcionaris dins dels límits màxims assenyalats
a l’article 7.2.b) d’aquesta norma.
6. Correspon a l’Alcalde o President de la Corporació la distribució de dita quantia entre els diferents programes o àrees, i l’assignació individual del complement de productivitat, amb subjecció
als criteris que en el seu cas hagi establert el Ple, sense perjudici de les delegacions que pugui
conferir conforme l’establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril.»
Per la seva banda, l’article 37 del RDL 5/2015 de 30 d’octubre pel que s’aprova el text refós de la
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, determina:
«1. Seran objecte de negociació, en el seu àmbit respectiu i en relació a les competències de
cada Administració Pública i amb l’abast que legalment procedeixi en cada cas, les matèries se güents:
b) La determinació i aplicació de les retribucions complementàries dels funcionaris.»
No consta a aquest tècnic la determinació i apreciació de les circumstàncies objectives relacionades directament amb l’acompliment del lloc de treball i objectius assignats al mateix que requereix
el punt 2 de l’article 5 del RD 861/1986, ni de criteris establerts pel Ple per a l’assignació individual
del complement segons el punt 6, així com tampoc que la determinació i aplicació del complement
de productivitat hagi estat objecte de negociació segons l’article 37b) de l’EBEP.
S’ha de tenir en compte que l’Ajuntament es troba en procés per a la realització de la Relació de
Llocs de Treball a què està obligada l’administració, i que en el marc d’aquesta RLT s’haurà de
definir els llocs de treball necessaris i una valoració per definir les retribucions complementàries
que els corresponen. Mitjançant aquest instrument s’hauria de poder determinar una valoració per
a la realització de les funcions previstes al Pla Director de Sant Joan i la seva assignació als em pleats que les hagin de desenvolupar.
Consta que la Junta de Govern de 14/06/2017, així com la de 20/06/2018 en la que es va ratificar
la resolució de l’àrea d’OiSC núm. 1448/2018, de 14 de juny, va acordar l’assignació d’idèntiques
o similars quanties als empleats designats per exercir els referits càrrecs segons el Pla Director de
Sant Joan per als exercicis 2017 i 2018, de conformitat entre d’altres amb les següents fonamentacions:
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«el director del pla d'actuació en emergències (DTOP), els 3 caps d'intervenció o torn (CI), el cap
de grup de recolzament (CGR) i el cap de grup d'informació (CGI) s’ha considerat que havien de
ser assumits per personal municipal, pel que es fa necessària l'adscripció provisional de serveis
per dur a terme les funcions que s'expliciten a l'Annex I del Pla Director.
S'ha valorat que les persones idònies per dur a terme aquestes funcions són les que estan treballant actualment en les taques i en les reunions de coordinació i de preparació de les festes de
Sant Joan, sense perjudici que en altres anys -si procedeix- es pugui obrir a altres persones que
n'estiguin interessades un cop hagin estat valorades les funcions en el marc de l'instrument cor responent.
Tenint en compte la tasca i la responsabilitat que recauen en els càrrecs abans esmentats per
mor de l'activació del Pla Director (el qual inclou el pla d'autoprotecció dels jocs des Pla i el Pla
d'autoprotecció del Caragol des Born), cosa que suposen unes funcions i responsabilitats que,
potser, sobrepassen les pròpies de cadascun dels llocs de treball dels empleats municipals. Tenint
també en compte que aquesta corporació local encara no disposa de relació de llocs de treball
(RLT) o instrument anàleg que descrigui i valori els diferents llocs (o bé funcions) de treball. Per
l'exposat, es considera pertinent l'assignació d'un complement retributiu puntual per a la realitza ció dels serveis extraordinaris relacionats amb l'activació del Pla director 2017 pels dies de les
festes així i com per les feines prèvies de preparació i planificació que han de realitzar pel que fa
a la coordinació de tasques i supervisió, i que -en global- es valoren en 4 dies en relació a la valo ració practicada per a l’any 2016.»
Ateses les delegacions de competències sobre retribucions establertes a l’Ajuntament.
Per tot l’exposat, qui subscriu informa que correspon al regidor delegat de recursos humans, previ
informe de l’òrgan interventor, l’emissió d’una proposta per a la Junta de Govern de l’Ajuntament
de Ciutadella, si així ho considera, sobre la concessió o no dels complements de productivitat re ferits tenint en compte els advertiments d’aquest informe, segons el següent contingut:
PRIMER.- Assignar als següents empleats públics municipals pels càrrecs que seguidament s’indiquen en relació a l’execució del Pla Director de Seguretat d’Emergències de les festes de Sant
Joan corresponent al 2019, les quanties que tot seguit s’especifiquen en concepte de complement
de productivitat:
Càrrec del Pla director

Empleat públic nomenat

Complement p. Abonament

Director del Pla d’actuació d’emergèn- -I.C.M.
cies (DE)

2.165,00 €

Juny 2019

Caps d'intervenció o torns (CI)

-F.P.P.
-L.S.M.
-J.L.T.S.

1.750,00 €
1.750,00 €
1.750,00 €

Juny 2019

Cap del grup de recolzament (CGR)

-F.I.C.B.

995,00 €

Juny 2019

Cap del grup d'informació (CGI)

-J.M.M.

995,00 €

Juny 2019

SEGON.- Comunicar aquest acord a les persones interessades així i com a la representació del
personal municipal.
De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra conside ració millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no obstant, amb
el seu superior criteri, resoldrà, prèvia la incorporació a l'expedient dels informes addicionals d'altres departaments municipals que, si així es considera, es puguin sol·licitar."
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 15/04/2019.
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PROPOSA:
PRIMER.- Assignar als següents empleats públics municipals pels càrrecs que seguidament s’indiquen en relació a l’execució del Pla Director de Seguretat d’Emergències de les festes de Sant
Joan corresponent al 2019, les quanties que tot seguit s’especifiquen en concepte de complement
de productivitat:
Càrrec del Pla director

Empleat públic nomenat

Complement p.

Abonament

Director del Pla d’actuació d’emer- -I.C.M.
gències (DE)

2.165,00 €

Juny 2019

Caps d'intervenció o torns (CI)

-F.P.P.
-L.S.M.
-J.L.T.S.

1.750,00 €
1.750,00 €
1.750,00 €

Juny 2019

Cap del grup de recolzament (CGR)

-F.I.C.B.

995,00 €

Juny 2019

Cap del grup d'informació (CGI)

-J.M.M.

995,00 €

Juny 2019

SEGON.- Comunicar aquest acord a les persones interessades així i com a la representació del
personal municipal.
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.
I, en no haver-hi més assumptes a tractar, l'alcaldessa aixeca la sessió, de la qual s'estén aquesta
acta, que, com a secretari, certific.

El secretaria
Caterina Barceló Martí

Vist i plau
L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch
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