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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 14.08.2019

Identificació de la sessió:
Núm.: 27/2019
Caràcter: Ordinària
Dia: 14 d’agost de 2019.
Hora: de 9.30 h a 1.30 h, en primera convocatòria.
Lloc: Sala d'alcaldia d'aquesta Casa Consistorial.
Assistents:
Presideix:

Sra. Joana Maria GOMILA LLUCH (PSM)

Regidors i regidores:
Sr. José LÓPEZ BOSCH (PSM)
Sra. Laura ANGLADA SEARA (PSM)
Sra. Noemí CAMPS VILLALONGA (PSOE)
Sra. Sandra MOLL TALTAVULL (PSOE)
Sra. Fàtima ANGLADA AMETLLER (UP-GXC)
Secretaria:
Interventora:

Sra. Caterina BARCELÓ MARTÍ
Sra. Elvira CAPÓ GARCIA

Excusa la seva absència:
Sr. Pere FIOL BENEJAM (PSM)
Ordre del dia:
1 Aprovació de l’acta anterior, corresponent a la sessió ordinària de dia 7 d’agost de 2019.
2 Pròrrogues de llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
2.1 Pròrroga de llicència d’obres d’habitatge i piscina al carrer Signe Escorpí 6 de la urb. Sa Caleta
(els promotors són F.P.S. i J.S.G., l’arquitecta és pons Salort Franciscas i el contractista és
Promociones y Construcciones Tolo Capó, S.L.) (exp. 7757/2019).
2.2 Pròrroga de llicència d’obres demolició parcial, reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar entre
mitgeres i nova piscina a la plaça Des Pins, núm. 44 (promotor és R.S.C., l’arquitecte és Pons
Vidal, C. Fernando i el contractista és Obres i Reformes Capó Moll, S.L.) (exp. 7468/2019).
2.3 Pròrroga de llicència d’obres d’habitatge unifamiliar aïllat, previ enderroc d’edifici existent, ubicat a l’av. Cala’n Bruc, parc. 92, de la urb. Torre del Ram i de Ciutadella (promotor Madeos In vest, S.L, l’arquitecta és Pontes de Sousa Costa, Maria Joao i el contractista és Obres i Reformes Capó Moll, S.L.) (exp. 6280/2019).
2.4 Pròrroga de llicència d’obres d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, ubicat al carrer Lleó
Menor, núm. 93 de la urbanització Cala Morell de Ciutadella (el promotor és J.A.F.M., l’arqui tecte és García Hernández, Rafael i el nou contractista és Obres Joan Marqués, S.L.) (exp.
7657/2019).
3 Relació de factures 26/2019 (exp. 8292/2019).
4 Proposta d’aprovació de l’afecció de béns núm. AB-1589-B1800311. (exp. 7789/2019)
5 Proposta d’abonament de la taxació de costes processals relatives al procediment ordinari 462/15,
part de l’advocat de l’Estat. (exp. 8043/2019).
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6 Proposta d’aprovació de la devolució de la part de l’import de l’IVTM a Prats Carreras SL (exp.
3424/2019).
7 Proposta d’aprovació de la devolució de la part de l’import de l’IVTM a M.C.A.(exp. 814/2019)
8 Proposta d’aprovació de la devolució de la part de l’import de l’IVTM a C.B.M. (exp. 238/2019)
9 Proposta d’aprovació de la devolució de la part de l’import de l’IVTM a S.T.T. (exp. 12974/2018)
10 Proposta d’aprovació de la devolució de la part de l’import de l’IVTM a J.J.C.R. (exp. 12536/2018)
11 Proposta d’aprovació de la devolució de la part de l’import de l’IVTM a F.S.F. (exp. 12539/2018)
12 Proposta d’aprovació de la devolució de la part de l’import de l’IVTM a P.D.S. (exp. 10850/2018)
13 Proposta d’aprovació de la devolució de la part de l’import de l’IVTM a B.G.C. (exp. 10711/2018)
14 Proposta d’aprovació de la devolució de la part de l’import de l’IVTM a J.A.S. (exp. 10158/2018)
15 Proposta d’aprovació de la devolució de la part de l’import de l’IVTM a R.R.E. (exp. 10224/2018)
16 Proposta d’aprovació de la devolució de
10117/2018)

la part de l’import de l’IVTM a J.C.M.C. (exp.

17 Proposta d’aprovació de la devolució part de l’import de l’IVTM a Autos Benejam, S.L. (exp.
10056/2018)
18 Proposta d’aprovació de la devolució d’ingressos indeguts per arbitris a J.J.L.R. (exp.
11694/2018)
19 Proposta d’aprovació de la devolució d’ingressos indeguts en relació a una multa de trànsit.
C.F.J.H. (exp. 1666/2019)
20 Proposta d’aprovació de la devolució d’ingressos indeguts IBI anys 2015, 2016, 2017 i 2018 a
R.C.A. (exp. 1019/2019)
21 Proposta d’aprovació de la devolució d’ingressos indeguts rebuts IBI anys 206 al 2019. a M.M.M.
(exp. 7324/2019)
22 Proposta d’aprovació de la devolució d’ingressos indeguts dels recàrrecs de plusvàlues a I.C.R.
(exp. 6149/2019).
23 Proposta d’aprovació de la devolució d’ingressos indeguts del rebut del mes de maig del Mercat
d’Estiu de Cala en Bosc. (exp. 7284/2019)
24 Proposta d’aprovació de la devolució de la taxa urbanística a A.S.B. (exp. 1486/2019)
25 Proposta d’aprovació del recurs contra liquidació plusvàlua i devolució d’ingressos indegut a
M.E.F.O.(exp. 6854/2019).
26 Proposta d’aprovació del recurs de reposició contra la liquidació de plusvàlua i devolució dels in gressos Indeguts a Boladeras, S.L. (exp. 508/2019)
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27 Aprovació de l'adjudicació del contracte d'obres del projecte de climatització edifici municipal de
Ca Sa Millonària de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per procediment obert simplificat i tra mitació ordinària, oferta més avantatjosa i amb un únic criteri, el del preu (exp. 4034/2019)
28 Aprovació de l'expedient de contractació del servei de neteja dels edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per procediment obert, tramitació ordinària, subjecte a regulació harmonitzada, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació. (exp.
3751/2019)
29 Aprovació de l'expedient de contractació administrativa del servei d’administració i docència del
Centre Municipal d’Art (Tallers Municipals d’Arts Plàstiques i Visuals) de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per procediment obert, tramitació urgent, oferta més avantatjosa, diversos criteris
d'adjudicació.(exp. 5569/2019)
30 Proposta d’aprovació inicial del Projecte de millora de diverses voreres a la urbanització de Cala
Morell (carrers via Làctia i Andròmeda) del pic 2019. (exp. 4721/2019)
31 Proposta d’adjudicació del contracte menor pel subministrament de recanvis d‘enllumenat clàssic
per la plaça des Born, Contramurada i camí de Maó a l’empresa Dielectro Balear, S.A.U. (exp.
6699/2019)
32 Proposta de concedir una bestreta reintegrable al treballador J.A.M. (exp. 8291/2019)
Urgències:
Punt d’urgència relatiu a l’aprovació de la relació de factures número 27/2019. (exp. 8434/2019)
Desenvolupament de la sessió:

1 Aprovació de l’acta anterior, corresponent a la sessió ordinària de dia 7 d’agost 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 Pròrrogues de llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
2.1 Pròrroga de llicència d’obres d’habitatge i piscina al carrer Signe Escorpí 6 de la urb. Sa
Caleta (els promotors són F.P.S. i J.S.G., l’arquitecta és pons Salort Franciscas i el contractista és Promociones y Construcciones Tolo Capó, S.L.) (exp. 7757/2019). -Es dóna
compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d’Urbanisme i Activitats de dia 07/08/2019, que
literalment copiada, diu:
«Atès que Mitjançant acord de la Junta de Govern, en sessió de dia 26.01.2018, es va acordar concedir llicència d’obres per a PROJECTE BÀSIC D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA,
ubicat al carrer Signe Escorpí, núm. 6 de la urbanització Sa Caleta de Ciutadella, d’acord amb el
projecte bàsic redactat per l’arquitecte Francisca Pons Salort.
Atès que per acord de la Junta de Govern, en sessió de dia 20.06.2018, es va aprovar el PROJECTE D’EXECUCIÓ que s’adaptava al bàsic aprovat, atorgant un termini de 18 mesos per a
l’execució de l’obra, que es va notificar a la promotora en data 21.06.2018, pel que el termini de
18 mesos finalitzarà en data 22.12.2019.
Atès que en data 22.07.2019 (RE 13285), s’ha sol·licitat per part de la promotora, una pròrroga de
la llicència d’obres abans indicada, adjuntant una fotografia de l’estat actual de les obres, on es
comprova que s’han realitzat la cobertura d’aigües i el tancament de façanes, i una còpia de
l’acord de la Junta de Govern.
3

Versió web
ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 14.08.2019

Atesos els fonaments jurídics obrants a l'informe signat electrònicament dia 07.08.2019, 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 3er del citat article prescriu que la caducitat ha de ser declarada expressa ment per l’Ajuntament.
2. Per altra banda, l’article 32 del PGOU preveu que les pròrrogues dels terminis d’una lli cència hauran de ser sol·licitades pel titular de la llicència abans d’un i cinc mesos de l’es gotament 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 pre sentació 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 circumstàn cies 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. Al present expedient s’ha
presentat vàries fotografies on es comprova que s’han executat aquests requisits.
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
(projecte d’execució) es va realitzar en data 21.06.2018, pel que el termini de 18 mesos fi nalitzarà en data 22.12.2019, i una volta prorrogada 6 mesos el termini per a l’acabament
de l’obra serà fins a dia 22.06.2020.
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."
PROPÒS:
PRIMER: Concedir una pròrroga de 6 mesos de la llicència d’obres amb projecte tècnic, atorgada
per acord de la Junta de Govern de data 20.06.2018, per a HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I
PISCINA, ubicat al carrer Signe Escorpí, núm. 6 de la urbanització Sa Caleta de Ciutadella, d’acord
amb el projecte redactat per l’arquitecte Francisca Pons Salort. En concret, el dia en què finalitzarà la pròrroga concedida és el 22 de juny de 2020.
.
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 26.01.2018 (projecte bàsic) i en sessió
de dia 20.06.2018 (projecte d’execució).
Els promotors són F.P.S. i J.S.P.G. (Nifs núm.s 417***91W i 417***07K), l’arquitecta és
PONS SALORT FRANCISCAS, l’arquitecta tècnica és ROVIRA ARQUÉ, MAR i el contractista és
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES TOLO CAPÓ, SL.
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SEGON: Aprovar les corresponents liquidacions:
• Taxa per expedició de documents ……………..….. 27,89€
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Urbanisme i Activitats.
2.2 Pròrroga de llicència d’obres de molició parcial, reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar
entre mitgeres i nova piscina a la plaça Des Pins, núm. 44 (promotor és R.S.C., l’arquitecte
és Pons Vidal, C. Fernando i el contractista és Obres i Reformes Capó Moll, S.L.) (exp.
7468/2019).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d’Urbanisme i Activitats
de dia 06/08/2019, que literalment copiada, diu:
«Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern, en data 13.05.2018, es va concedir llicència
d’obres amb projecte tècnic, per DEMOLICIÓ PARCIAL, REFORMA I AMPLIACIÓ D’HABITATGE
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES I NOVA PISCINA a la Plaça des Pins, núm. 44 de Ciutadella,
d’acord amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Fernando Pons Vidal, visat pel
COAIB en data 12.01.2018, amb els núm. 12/00053/18.
Atès que la notificació de l’acord d’atorgament de la llicència d’obres es va realitzar en data
18.06.2018, pel que el termini de 18 mesos finalitzarà en data 19.12.2019.
Atès que en data 15.07.2019 (RE 12750) J.J.M., arquitecte tècnic, 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 13.05.2018 d’atorgament de la llicència urbanística, i una fotografia de
l’estat actual de les obres (vista des de la façana del carrer).
Atesos els fonaments jurídics obrants a l'informe signat electrònicament dia 07.06.2019, 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 3er del citat article prescriu que la caducitat ha de ser declarada expressa ment per l’Ajuntament.
2. Per altra banda, l’article 32 del PGOU preveu que les pròrrogues dels terminis d’una lli cència hauran de ser sol·licitades pel titular de la llicència abans d’un i cinc mesos de l’es gotament 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 comen çament o finalització de les obres, una vegada transcorreguts dos mesos des de la pre sentació 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 circumstàn cies 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 casc 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.
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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 18.06.2018, pel que el termini de 18 mesos finalitzarà en data
19.12.2019, i una volta prorrogada 6 mesos el termini per a l’acabament de l’obra serà
fins a dia 19.06.2020.
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.
11. D’acord amb l’article 5 de la Llei 39/2015 (LPACAP) s’ha d’acreditar la representació
per als actes de formulació de sol·licituds, presentació de declaracions de responsable o
comunicacions, interposició de recurs, desistir d’accions i renunciar a drets. Al present
cas, qui subscriu entén que la sol·licitud de la pròrroga d’una llicència ja atorgada es pot
interpretar com a un tràmit de la mateixa, estant aquesta sol·licitud dins la vigència de la
llicència, no atorgant-se doncs cap nou dret. Pel que la representació de l’arquitecte tècnic es pressuposa, i es pot entendre aquesta sol·licitud com a un acte de tràmit, no ha vent-se d’acreditar la representació expressament."
PROPOSA:
PRIMER: Concedir una pròrroga de 6 mesos de la llicència d’obres amb projecte tècnic atorgada
per acord de la Junta de Govern de data 13.05.2018 (notificada a la promotora en data
18.06.2018), per a la DEMOLICIÓ PARCIAL, REFORMA I AMPLIACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES I NOVA PISCINA a la Plaça des Pins, núm. 44 de Ciutadella, d’acord amb
el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Fernando Pons Vidal, visat pel COAIB en
data 12.01.2018, amb el núm. 12/00053/18. En concret, el dia en què finalitzarà la pròrroga
concedida és el 19 de juny de 2020.
.
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 13.05.2018.
El promotor és R.S.C. (nif núm. Y54***62N), l’arquitecte és PONS VIDAL, C. FERNANDO, l’arquitecte tècnic és JUANEDA MASCARÓ, JOSÉ i el contractista és OBRES I REFORMES
CAPÓ MOLL, SL
SEGON: Aprovar les corresponents liquidacions:
• Taxa per expedició de documents ……………..….. 27,89€
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Urbanisme i Activitats.
2.3 Pròrroga de llicència d’obres d’habitatge unifamiliar aïllat, previ enderroc d’edifici existent, ubicat a l’av. Cala’n Bruc, parc. 92, de la urb. Torre del Ram i de Ciutadella (promotor
Madeos Invest, S.L, l’arquitecta és Pontes de Sousa Costa, Maria Joao i el contractista és
Obres i Reformes Capó Moll, S.L.) (exp. 6280/2019). -Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d’Urbanisme i Activitats de dia 06/08/2019, que literalment copiada, diu:
«Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern, en sessió de dia 27.12.2017, es va acordar
concedir llicència d’obres amb projecte tècnic per a HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, PREVI
ENDERROC D’EDIFICI EXISTENT, ubicat a l’Av. Cala’n Bruc, parc. 92, de la urb. Torre del Ram I
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de Ciutadella, d’acord amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Maria Joao Pon tes de Sousa Costa.
Atès que la notificació de l’acord d’atorgament de la llicència d’obres es va realitzar en data
11.01.2018, pel que el termini de 18 mesos va finalitzar en data 12.07.2019.
Atès que en data 04.06.2019 (RE 10255), s’ha sol·licitat per part de la promotora, una pròrroga de
la llicència d’obres abans indicada.
Atès que en data 19.07.2019 es va emetre un informe jurídic municipal on s’indicava que «D’acord
amb l’article 32.3 del PGOU, per poder concedir la pròrroga sol·licitada es necessari comprovar si
s’ha realitzat la cobertura d’aigües i el tancament de façanes, i per això s’ha d’aportar fotografia de
l’estat actual de les obres».
Atès que en data 26.07.2019 (RE 13657) s’han presentat tres fotografies de l’estat actual de les
obres on es comprova que s’han realitzat tant la cobertura d’aigües com el tancament de façanes.
Atesos els fonaments jurídics obrants a l'informe signat electrònicament dia 05.08.2019, 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.
2. Per altra banda, l’article 32 del PGOU preveu que les pròrrogues dels terminis d’una lli cència hauran de ser sol·licitades pel titular de la llicència abans d’un i cinc mesos de l’es gotament 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 pre sentació 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 circumstàn cies 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. Al present expedient s’ha
presentat vàries fotografies on es comprova que s’han executat aquests requisits.
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 11.01.2018, pel que el termini de 18 mesos va finalitzar en data
12.07.2019, i una volta prorrogada 6 mesos el termini per a l’acabament de l’obra serà
fins a dia 12.01.2020.
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.
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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 una pròrroga de 6 mesos de la llicència d’obres amb projecte tècnic, atorgada
per acord de la Junta de Govern de data 27.12.2017, per a HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT,
PREVI ENDERROC D’EDIFICI EXISTENT, ubicat a l’Avgda. Cala’n Bruc, parc. 92, de la urb. Torre
del Ram I de Ciutadella, d’acord amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Maria
Joao Pontes de Sousa Costa. En concret, el dia en què finalitzarà la pròrroga concedida és el
12 de gener de 2020.
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 27.12.2017.
El promotor és MADEOS INVEST, SL (nif núm. B165***37), l’arquitecta és PONTES DE
SOUSA COSTA, MARIA JOAO, l’arquitecte tècnic és MAYANS HERNÁNDEZ, BERTO i el contractista és OBRES I REFORMES CAPÓ MOLL, SL.
SEGON: Aprovar les corresponents liquidacions:
• Taxa per expedició de documents ……………..….. 27,89€
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Urbanisme i Activitats.
2.4 Pròrroga de llicència d’obres d’ habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, ubicat al carrer
Lleó Menor, núm. 93 de la urbanització Cala Morell de Ciutadella (el promotor és J.A.F.M.,
l’arquitecte és García Hernández, Rafael i el nou contractista és Obres Joan Marqués, S.L.)
(exp. 7657/2019).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d’Urbanisme i Activitats de dia 08/08/2019, que literalment copiada, diu:
«Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern, en data 09.08.2017, es va concedir llicència
d’obres amb projecte tècnic per HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA, ubicat al carrer
Lleó Menor, núm. 93 de la urbanització Cala Morell de Ciutadella, d’acord amb el projecte bàsic i
d’execució redactat per l’arquitecte Rafael Hernández García, visat pel COAIB en data 28.07.2017
amb el núm. 12/00895/17, essent el contractista CONSTRUCCIONES BEP ENRICH, S.L.
Atès que en data 24.01.2019 (RE 1490) M.G.A., en representació de J.F.M., ha presentat instància telemàtica, mitjançant la qual comunica el canvi de constructor designat a l’acord de la llicència atorgada per la Junta de Govern de dia 09.08.2017, on constava el contractista CONSTRUCCIONES BEP ENRICH, S.L., i que ara es pretén sigui OBRES JOAN MARQUÉS, S.L. S’adjunta
el justificant d’inscripció al REA del nou contractista, amb el núm. 04/02/0001866.
Atès que en data 18.07.2019 (RE 13028) J.A.F.M. ha presentat instància mitjançant la qual sol·licita l’atorgament d’una 2a pròrroga de la pròrroga atorgada per la Junta de Govern de dia
28.11.2018, per a la qual es va atorgar un termini de 6 mesos, fins a dia 16.08.2019.
S’indica a la instància que la pròrroga de la llicència és «per a petits acabats», i s’adjunten tres fo tografies de l’estat actual de les obres, on es comprova el seu avançat estat.
Atesos els fonaments jurídics obrants a l'informe signat electrònicament dia 08.08.2019, següents:
"II.- FONAMENTS JURÍDICS:
1. D’acord amb el previst a l’article 154.2 de la Llei 2/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears «les llicències urbanístiques per executar obres han de fixar un
termini per començar-les i un altre per acabar-les, d’acord amb el que preveuen les nor-
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mes del pla general. En el cas que el pla general no el fixi s’entén que el termini per co mençar les obres és de sis mesos, i el termini per acabar-les és de tres anys».
2. Al PGOU de Ciutadella s’estableix a l´article 31.1 que totes les llicències han de pre veure un termini per començar les obres i un altre per a acabar-les, i que «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».
3. El règim jurídic que li és d’aplicació al present expedient és, d’acord amb l’establert a
l’article 51.3 de la LUIB, les determinacions del règim o normativa vigent, és a dir el Text
Refós del PGOU de Ciutadella de 1991, que siguin compatibles amb les determinacions
del nou planejament inicialment o provisionalment aprovat .
El Ple de la Corporació municipal va adoptar l’acord d’aprovar inicialment, en data 20 de
desembre de 2018, el Pla General i el Pla d’Ordenació Detallada de Ciutadella, quin
anunci de la seva aprovació es va publicar al BOIB núm. 4 de dia 08.01.2019.
Al haver-se presentat la present sol·licitud de 2ª pròrroga en data 18.07.2019 (RE 13028),
la normativa d’aplicació a la present sol·licitud és la dels dos planejaments, pel que la sol licitud presentada ha de complir simultàniament els dos: el vigent i el que està en tramitació.
4. D’acord amb l’article 154.4 de la LUIB tenen dret a obtenir una segona i darrera pròrroga del termini de finalització de les obres, per la meitat del termini establert a la primera
pròrroga, si la sol·liciten de manera justificada, sempre que el coeficient de construcció
executada sigui del 50%, i estiguin finalitzades façanes i cobertes, fusteries exteriors in closes.
5. 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 ja es va
atorgar, per acord de la Junta de Govern de dia 28.11.2018, una primera pròrroga de 6
mesos que acaba el proper dia 16.08.2019.
6. Per tant, vistes les fotografies aportades, on es comprova l’avançat estat de les obres,
es considera que es podria atorgar una segona i darrera pròrroga per a la meitat del ter mini de la primera pròrroga, és a dir, una segona pròrroga de tres mesos que finalitzaria
dia 16.11.2019.
7. D’acord amb el previst a l’article 31.2 de les Normes Urbanístiques del PGOU, la caducitat de la llicència es produeix pel transcurs del termini sense haver acabat les obres, tot
i que l’apartat 3er del citat article prescriu que la caducitat ha de ser declarada expressa ment per l’Ajuntament.
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.
11. En quan a la comunicació del canvi del contractista, l'article 13 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 1955 (RSCL) assenyala que les llicències relatives a
les condicions d'una obra, instal·lació o servei seran transmissibles, però l'antic i nou
constructor o empresari hauran de comunicar-ho per escrit a la corporació, i si no es fa
aquesta comunicació quedaran ambdós subjectes a les responsabilitats que es derivin
per al titular.
Tot i utilitzar el terme constructor o empresari, és evident que aquest article es refereix a la
transmissió de la titularitat de la llicència, que ostenta el promotor de l'obra. Per contra, escollir el contractista que executarà les obres és una decisió lliure del promotor, que només
ha de comunicar el canvi a l'Ajuntament per tal d'anotar-lo a l'expedient de l'assumpte, als
efectes de possibles responsabilitats derivades de les obres."
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PROPÒS:
PRIMER: Concedir una segona i darrera pròrroga de 3 mesos de la llicència d’obres amb projecte
tècnic atorgada per acord de la Junta de Govern de data 09.08.2017 per HABITATGE UNIFAMILI AR AÏLLAT AMB PISCINA, ubicat al carrer Lleó Menor, núm. 93 de la urbanització Cala Morell de
Ciutadella, d’acord amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Rafael Hernández
García, visat pel COAIB en data 28.07.2017 amb el núm. 12/00895/17. En concret, el dia en què
finalitzarà la pròrroga concedida és el 16 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 09.08.2017.
El promotor és A.J.F.M. (nif núm. 417***94S), l’arquitecte és GARCÍA HERNÁNDEZ, RAFAEL, l’arquitecte tècnic és GORNÉS ARGUIMBAU, MARC i el nou contractista és OBRES JOAN
MARQUÉS, SL
SEGON: Aprovar les corresponents liquidacions:
• Taxa per expedició de documents ……………..….. 27,89€
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Urbanisme i Activitats.
3 Relació de factures 26/2019 (exp. 8292/2019).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat
dels Serveis Econòmics de dia 06/08/2019, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: Aprovació relació de factures núm. 26/2019
INFORME: Vista la relació de factures núm. 26/2019 per un import brut de 75.898,00 € (import líquid de 78.937,32 €).
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.
4 Proposta d’aprovació de l’afecció de béns núm. AB-1589-B1800311. (exp. 7789/2019) -Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat dels Serveis Econòmics de dia 24/07/2019, 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 AV CAMI DE MAO 157
02 02, amb referència cadastral 2388816EE7228N0006JR, 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
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deute al que se li ha notificat en data 29 de maig 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.
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 AV CAMI DE MAO 157 02 02, amb referència cadastral 2388816EE7228N0006JR,
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
2009
2010
2011

Termini
ANUAL
ANUAL
ANUAL

Núm. rebut
32750002
32750002
32750002
IMPORT TOTAL

Import
520,08 €
537,86 €
555,65 €
1613,59 €

SEGON. Requerir al propietari actual, C.T.L.R. amb domicili PL NOVA, 16, 07760 CIUTADELLA
DE MENORCA, ILLES BALEARS, 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
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PROPÒS:
Aprovar la declaració d’afecció de béns més amunt assenyalada.
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.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat dels Serveis Econòmics.
5 Proposta d’abonament de la taxació de costes processals relatives al procediment ordinari
462/15, part de l’advocat de l’Estat. (exp. 8043/2019). -Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat dels Serveis Econòmics de dia 06/08/2019, que literalment copiada, diu:
«Atès que en data 29.07.19, RE 13744, l'Audiència Nacional, Sala del contenciós Administratiu,
secció octava 8 de Madrid, comunica a aquest Ajuntament la resolució de data 16.07.19 relativa a
la taxació de les costes, amb el requeriment de que es procedeixi a l'ingrés de l'import de
1.760,00 €, tot com a conseqüència del procediment ordinari 462/15, en la part que fa referència a
l'Advocat de l'Estat.
Per tot l'exposat, qui subscriu,
PROPOSA:
PRIMER: Aprovar la despesa de 1.760,00 € en concepte de taxació de costes processals relatives
al procediment ordinari 462/15.
SEGON: Procedir al pagament de l'esmentada quantitat al compte de l'Advocat de l'Estat que s'in dica a l'acord esmentat, amb la referència Costes PO 462/2015.
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.
6 Proposta d’aprovació de la devolució de la part de l’import de l’IVTM a Prats Carreras SL
(exp. 3424/2019).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
de dia 16/07/2019, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de
primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del
vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro
Público correspondiente.
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
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Cap de Rendes de data 17.06.2019 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crè dit (en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen a continuació. Si el sol·licitant no és el subjecte passiu, és requisit per la devolució que pre senti (i s’incorpori a l’expedient), autorització o poder per actuar en representació o altres circumstàncies o documents que ho acreditin per ingressar la devolució al compte indicat.
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2019//003424
PRATS CARRERAS, SL
2019
98**-BMX
58,35
43,76

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
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.
7 Proposta d’aprovació de la devolució de la part de l’import de l’IVTM a M.C.A.(exp.
814/2019)-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia
16/07/2019, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de Trac ció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de
primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del
vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro
Público correspondiente.
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que fo namenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès
pel Cap de Rendes de data 17.06.2019 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part
de la intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crè dit (en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen a continuació. Si el sol·licitant no és el subjecte passiu, és requisit per la devolució que pre -

13

Versió web
ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 14.08.2019

senti (i s’incorpori a l’expedient), autorització o poder per actuar en representació o altres circumstàncies o documents que ho acreditin per ingressar la devolució al compte indicat.
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2019/000814
M.C.A.
2018
IB-66**-DL
58,35
29,18

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
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.
8 Proposta d’aprovació de la devolució de la part de l’import de l’IVTM a C.B.M. (exp.
238/2019)-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia
16/07/2019, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de Trac ció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de
primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del
vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro
Público correspondiente.
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que fona menta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 17.06.2019 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crè dit (en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen a continuació. Si el sol·licitant no és el subjecte passiu, és requisit per la devolució que pre senti (i s’incorpori a l’expedient), autorització o poder per actuar en representació o altres circumstàncies o documents que ho acreditin per ingressar la devolució al compte indicat.
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2019/000238
C.B.M.
2018
IB-15**-CJ
58,35
14,59
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b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.”
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
9 Proposta d’aprovació de la devolució de la part de l’import de l’IVTM a S.T.T. (exp.
12974/2018)-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 16/07/2019, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de
primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cu ota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del
vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro
Público correspondiente.
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 17.06.2019 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crè dit (en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen a continuació. Si el sol·licitant no és el subjecte passiu, és requisit per la devolució que pre senti (i s’incorpori a l’expedient), autorització o poder per actuar en representació o altres circumstàncies o documents que ho acreditin per ingressar la devolució al compte indicat.
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/012974
S.T.T.
2018
IB-85**-CX
58,35
29,18

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
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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10 Proposta d’aprovació de la devolució de la part de l’import de l’IVTM a J.J.C.R. (exp.
12536/2018)-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 16/07/2019, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de
primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cu ota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del
vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro
Público correspondiente.
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 17.06.2019 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crè dit (en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen a continuació. Si el sol·licitant no és el subjecte passiu, és requisit per la devolució que pre senti (i s’incorpori a l’expedient), autorització o poder per actuar en representació o altres circumstàncies o documents que ho acreditin per ingressar la devolució al compte indicat.
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/012536
J.J.C.R.
2018
16**-DDR
47,03
23,52

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
11 Proposta d’aprovació de la devolució de la part de l’import de l’IVTM a F.S.F. (exp.
12539/2018)-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 16/07/2019, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de
primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del
vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro
Público correspondiente.
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que fo namenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès
pel Cap de Rendes de data 17.06.2019 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part
de la intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crè dit (en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen a continuació. Si el sol·licitant no és el subjecte passiu, és requisit per la devolució que pre senti (i s’incorpori a l’expedient), autorització o poder per actuar en representació o altres circumstàncies o documents que ho acreditin per ingressar la devolució al compte indicat.
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/012539
F.S.F.
2018
IB-11**-CN
47,03
11,76

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
12 Proposta d’aprovació de la devolució de la part de l’import de l’IVTM a P.D.S. (exp.
10850/2018)-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 16/07/2019, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de
primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del
vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro
Público correspondiente.
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
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Cap de Rendes de data 17.06.2019 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crè dit (en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen a continuació. Si el sol·licitant no és el subjecte passiu, és requisit per la devolució que pre senti (i s’incorpori a l’expedient), autorització o poder per actuar en representació o altres circumstàncies o documents que ho acreditin per ingressar la devolució al compte indicat.
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/010850
P.D.S.
2018
IB-64**-DN
47,03
35,27

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.”
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
13 Proposta d’aprovació de la devolució de la part de l’import de l’IVTM a B.G.C. (exp.
10711/2018)-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 16/07/2019, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de Trac ció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de
primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del
vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro
Público correspondiente.
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'infore emès pel
Cap de Rendes de data 17.06.2019 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crè dit (en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen a continuació. Si el sol·licitant no és el subjecte passiu, és requisit per la devolució que pre -
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senti (i s’incorpori a l’expedient), autorització o poder per actuar en representació o altres circumstàncies o documents que ho acreditin per ingressar la devolució al compte indicat.
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/010711
B.G.C.
2018
IB-03**-DJ
99,28
24,82

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
14 Proposta d’aprovació de la devolució de la part de l’import de l’IVTM a J.A.S. (exp.
10158/2018)-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 16/07/2019, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de
primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del
vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro
Público correspondiente.
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 17.06.2019 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crè dit (en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen a continuació. Si el sol·licitant no és el subjecte passiu, és requisit per la devolució que pre senti (i s’incorpori a l’expedient), autorització o poder per actuar en representació o altres circumstàncies o documents que ho acreditin per ingressar la devolució al compte indicat.
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/010158
J.A.S.
2018
IB-72**-CT
47,03
11,76

19

Versió web
ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 14.08.2019

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
15 Proposta d’aprovació de la devolució de la part de l’import de l’IVTM a R.R.E. (exp.
10224/2018)-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 16/07/2019, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de
primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del
vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro
Público correspondiente.
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que fo namenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès
pel Cap de Rendes de data 17.06.2019 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part
de la intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crè dit (en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen a continuació. Si el sol·licitant no és el subjecte passiu, és requisit per la devolució que pre senti (i s’incorpori a l’expedient), autorització o poder per actuar en representació o altres circumstàncies o documents que ho acreditin per ingressar la devolució al compte indicat.
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/010224
R.R.E.
2018
38**-FDX
47,03
11,76

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
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

Versió web
ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 14.08.2019

16 Proposta d’aprovació de la devolució de la part de l’import de l’IVTM a J.C.M.C. (exp.
10117/2018)-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 16/07/2019, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de
primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del
vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro
Público correspondiente.
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 17.06.2019 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crè dit (en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen a continuació. Si el sol·licitant no és el subjecte passiu, és requisit per la devolució que pre senti (i s’incorpori a l’expedient), autorització o poder per actuar en representació o altres circumstàncies o documents que ho acreditin per ingressar la devolució al compte indicat.
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/010117
J.C.M.C.
2018
IB-27**-DD
47,03
23,52

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
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’aprovació de la devolució part de l’import de l’IVTM a Autos Benejam, S.L. (exp.
10056/2018)-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 15/07/2019, que literalment copiada, diu:
«Vistes les sol·licituds presentades per diversos contribuents de l'Impost sobre Vehicles de Trac ció Mecànica, de retornament de part de la quota pagada per aquest concepte, en base a que
havent causat baixa el vehicle dins el mateix període impositiu que grava l'impost, correspon el
retornament de part de l'import pagat per prorrateig de quota, en virtut de l'art. 96.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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Vist que efectivament l’art. 96 (Periodo impositivo y devengo) de la norma citada disposa: 3. El
importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de
primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del
vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro
Público correspondiente.
Vista la documentació que aporta cada peticionari juntament amb la instància, amb la que fonamenta la sol·licitud i justifica la baixa a trànsit i vista la legislació aplicable i vist l'informe emès pel
Cap de Rendes de data 17.06.2019 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part de la
intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Retornar, prèvia presentació a la Tresoreria municipal del número de compte de l’entitat de crè dit (en el cas de no haver-se presentat amb la instància) on efectuar l’abonament, en concepte de
devolució per prorrateig de quota de l’IVTM, les quantitats expressades en euros que s'especifiquen a continuació. Si el sol·licitant no és el subjecte passiu, és requisit per la devolució que pre senti (i s’incorpori a l’expedient), autorització o poder per actuar en representació o altres circumstàncies o documents que ho acreditin per ingressar la devolució al compte indicat.
Expedient
Contribuent
Exercici gravat
Matrícula
Import de l’impost sobre VTM satisfet
Import a retornar, resultat del prorrateig

2018/010056
AUTOS BENEJAM, SL
2018
67**-BSM
47,03
11,76

b) Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.”
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
18 Proposta d’aprovació de la devolució d’ingressos indeguts per arbitris a J.J.L.R. (exp.
11694/2018)-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 10/07/2019, que literalment copiada, diu:
«Vistes les instàncies presentades a través de les que es sol·licita la devolució d’un import, quota
o part de la quota satisfeta pels conceptes, exercicis, objectes tributaris i motius que es fan cons tar a l’escrit i fonamentant la petició en que el cobrament no era procedent. Entre aquestes petici ons figura la que es detalla a continuació:
Data de presentació de la instància: 6 de novembre de 2018
Registre d’entrada: 20097
Expedient: 011694/2018
Contribuent: J.J.L.R.
La petició s’ha formulat en relació al següent fet tributari que és objecte del present informe:
Concepte tributari: Taxa ocupació via pública
Objecte tributari: Des Port C.Bosch sn 50 P.4 L.2
Exercici: 2018
Número de liquidació: 14892.
Estat del deute: pagat
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Vist el R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, el R.D. 520/2005, de 13 de maig, pel que s'aprova el Reglament en matèria de revi sió en via administrativa, el R.D. 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General
de Recaptació i l'Ordenança Fiscal reguladora de l’exacció.
Vist que l’ajuntament de Ciutadella és l’administració competent per resoldre l’escrit i l’Alcaldia o
òrgan en qui delegui qui ha de dictar la resolució, en virtut de les competències que la normativa
estatal li atribueix.
Ateses les raons i justificants aportats amb la instància i la normativa i criteris en vigor, cal accedir
a la sol·licitud del peticionari, per les circumstàncies / motius que es fan constar a continuació:
Duplicació de rebuts ambdós pagats, un pel titular correcte (Sr. Eulogio Bao Valencia) rebut
núm. REN66182 i l'altra també emès a nom de Eulogio Bao Valencia (rebut 14892) però pagat per equivocació per Juan José León Ruz, al qual s'ha de fer la devolució.
Conseqüentment amb el que s'ha exposat i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data
06.06.2019 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui
subscriu
PROPOSA:
Primer.- Estimar l’escrit presentat per l’interessat/da.
Segon.- Revisar la/es liquidació/ns i retornar, prèvia identificació dels rebuts i número de compte
on efectuar l’abonament (en el cas de no haver-se indicat a la instància), l’import de 2.086,77 € i al
contribuent que figura en la proposta, pel concepte anteriorment referit i per correspondre a quan titats el dret a la devolució de les quals no ha prescrit d’acord amb allò que preveu l’art. 66 i ss.
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Si el sol·licitant no és el subjecte passiu, és requisit per la devolució que presenti (i s’incorpori a l’expedient), autorització o poder per
actuar en representació o altres circumstàncies o documents que ho acreditin per ingressar la de volució al compte indicat.
Tercer.- Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en
via de constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
Quart.- Notificar de forma reglamentària l’acord que s’adopti, advertint al sol·licitant que, cas de
no estar d’acord, la via procedent per impugnar l’acord és el recurs de reposició.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
19 Proposta d’aprovació de la devolució d’ingressos indeguts en relació a una multa de trànsit. C.F.J.H. (exp. 1666/2019)-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de
Gestió Tributària de dia 11/07/2019, que literalment copiada, diu:
«Vistes les instàncies presentades a través de les que es sol·licita la devolució d’un import, quota
o part de la quota satisfeta pels conceptes, exercicis, objectes tributaris i motius que es fan cons tar a l’escrit i fonamentant la petició en que el cobrament no era procedent. Entre aquestes petici ons figura la que es detalla a continuació:
Data de presentació de la instància: 12 de febrer de 2019
Registre d’entrada: 2566
Expedient: 1666/2019
Contribuent: C.F.J.H.
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La petició s’ha formulat en relació al següent fet tributari que és objecte del present informe:
Concepte tributari: Sancions de trànsit
Objecte tributari: matric.3568-GGJ
Exercici: 2018
Número de liquidació: 18004792.
Estat del deute: pagat
Vist el R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, el R.D. 520/2005, de 13 de maig, pel que s'aprova el Reglament en matèria de revi sió en via administrativa, el R.D. 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General
de Recaptació i l'Ordenança Fiscal reguladora de l’exacció.
Vist que l’ajuntament de Ciutadella és l’administració competent per resoldre l’escrit i l’Alcaldia o
òrgan en qui delegui qui ha de dictar la resolució, en virtut de les competències que la normativa
estatal li atribueix.
Ateses les raons i justificants aportats amb la instància i la normativa i criteris en vigor, cal accedir
a la sol·licitud del peticionari, per les circumstàncies / motius que es fan constar a continuació:
Defecte de forma greu en la tramitació del procediment sancionador i prescripció de la in fracció per reiniciar l'expedient.
Conseqüentment amb el que s'ha exposat i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data
06.06.2019 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui
subscriu
PROPOSA:
Primer.- Estimar l’escrit presentat per l’interessat/da.
Segon.- Revisar la/es liquidació/ns i retornar, prèvia identificació dels rebuts i número de compte
on efectuar l’abonament (en el cas de no haver-se indicat a la instància), l’import de 54,62 € i al
contribuent que figura en la proposta, pel concepte anteriorment referit i per correspondre a quan titats el dret a la devolució de les quals no ha prescrit d’acord amb allò que preveu l’art. 66 i ss.
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Si el sol·licitant no és el subjecte passiu, és requisit per la devolució que presenti (i s’incorpori a l’expedient), autorització o poder per
actuar en representació o altres
circumstàncies o documents que ho acreditin per ingressar la devolució al compte indicat.
Tercer.- Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en
via de constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
Quart.- Notificar de forma reglamentària l’acord que s’adopti, advertint al sol·licitant que, cas de
no estar d’acord, la via procedent per impugnar l’acord és el recurs de reposició.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
20 Proposta d’aprovació de la devolució d’ingressos indeguts IBI anys 2015, 2016, 2017 i 2018
a R.C.A. (exp. 1019/2019)-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària de dia 11/07/2019, que literalment copiada, diu:
«Vistes les instàncies presentades a través de les que es sol·licita la devolució d’un import, quota
o part de la quota satisfeta pels conceptes, exercicis, objectes tributaris i motius que es fan cons 24
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tar a l’escrit i fonamentant la petició en que el cobrament no era procedent. Entre aquestes peticions figura la que es detalla a continuació:
Data de presentació de la instància: 25 de gener de 2019
Registre d’entrada: 1510
Expedient: 1019/19
Contribuent: R.C.A.
La petició s’ha formulat en relació al següent fet tributari que és objecte del present informe:
Concepte tributari: Impost de Béns Immobles
Objecte tributari: C/ Sudest, 2 01 01 i 2 02 01
Exercici: 2015 a 2018
Número de liquidació: corresponents als exercicis al·ludits
Estat del deute: pagat
Vist el R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, Gene ral Tributària, el R.D. 520/2005, de 13 de maig, pel que s'aprova el Reglament en matèria de revisió en via administrativa, el R.D. 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General
de Recaptació i l'Ordenança Fiscal reguladora de l’exacció.
Vist que l’ajuntament de Ciutadella és l’administració competent per resoldre l’escrit i l’Alcaldia o
òrgan en qui delegui qui ha de dictar la resolució, en virtut de les competències que la normativa
estatal li atribueix.
Ateses les raons i justificants aportats amb la instància i la normativa i criteris en vigor, cal accedir
a la sol·licitud del peticionari, per les circumstàncies / motius que es fan constar a continuació:
Resolució de la Gerència del Cadastre que modifica els valors cadastrals amb efectes de
28/02/2014, resultant un import a retornar.
Conseqüentment amb el que s'ha exposat i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data
19.06.2019 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui
subscriu
PROPOSA:
Primer.- Estimar l’escrit presentat per l’interessat/da.
Segon.- Revisar la/es liquidació/ns i retornar, prèvia identificació dels rebuts i número de compte
on efectuar l’abonament (en el cas de no haver-se indicat a la instància), l’import de 3.816,32 € i al
contribuent que figura en la proposta, pel concepte anteriorment referit i per correspondre a quan titats el dret a la devolució de les quals no ha prescrit d’acord amb allò que preveu l’art. 66 i ss.
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Si el sol·licitant no és el subjecte passiu, és requisit per la devolució que presenti (i s’incorpori a l’expedient), autorització o poder per
actuar en representació o altres circumstàncies o documents que ho acreditin per ingressar la de volució al compte indicat.
Tercer.- Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en
via de constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
Quart.- Notificar de forma reglamentària l’acord que s’adopti, advertint al sol·licitant que, cas de
no estar d’acord, la via procedent per impugnar l’acord és el recurs de reposició.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
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21 Proposta d’aprovació de la devolució d’ingressos indeguts rebuts IBI anys 206 al 2019. a
M.M.M. (exp. 7324/2019)-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària de dia 06/08/2019, que literalment copiada, diu:
«Vistes les instàncies presentades a través de les que es sol·licita la devolució d’un import, quota o part de la
quota satisfeta pels conceptes, exercicis, objectes tributaris i motius que es fan constar a l’escrit i fonamentant
la petició en que el cobrament no era procedent. Entre aquestes peticions figura la que es detalla a continua ció:
Data de presentació de la instància: 10 de juliol de 2019
Registre d’entrada: 12438
Expedient: 7324/19
Contribuent: M.M.M.
La petició s’ha formulat en relació al següent fet tributari que és objecte del present informe:
Concepte tributari: Impost de Béns Immobles
Objecte tributari: Camí Sant Joan de Missa, 1
Exercici: 2016 a 2019
Número de liquidació: corresponents als exercicis al·ludits
Estat del deute: pagat
Vist el R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 39/1988, de 28 de de sembre, Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, el R.D.
520/2005, de 13 de maig, pel que s'aprova el Reglament en matèria de revisió en via administrativa, el R.D.
939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General de Recaptació i l' Ordenança Fiscal reguladora de l’exacció. .
Vist que l’ajuntament de Ciutadella és l’administració competent per resoldre l’escrit i l’Alcaldia o
òrgan en qui delegui qui ha de dictar la resolució, en virtut de les competències que la normativa
estatal li atribueix.
Ateses les raons i justificants aportats amb la instància i la normativa i criteris en vigor, cal accedir a la sol·lici tud del peticionari, per les circumstàncies / motius que es fan constar a continuació: Resolució de la Gerència
del Cadastre que dóna de baixa i crea de nous immobles en la base de dades cadastrals amb efectes
de 01/01/2016, resultant una diferència a favor del contribuent que cal retornar.
Conseqüentment amb el que s'ha exposat i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 18.07.2019 i prèvia
la fiscalització interna que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
Primer.- Estimar l’escrit presentat per l’interessat/da.
Segon.- Revisar la/es liquidació/ns i retornar, prèvia identificació dels rebuts i número de compte on efectuar
l’abonament (en el cas de no haver-se indicat a la instància), l’import de 1.655,77 € i al contribuent que figura
en la proposta, pel concepte anteriorment referit i per correspondre a quantitats el dret a la devolució de les
quals no ha prescrit d’acord amb allò que preveu l’art. 66 i ss. de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària. Si el sol·licitant no és el subjecte passiu, és requisit per la devolució que presenti (i s’incorpori a l’ex pedient), autorització o poder per actuar en representació o altres circumstàncies o documents que ho acreditin
per ingressar la devolució al compte indicat.
Tercer.- Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de constre nyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
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Quart.- Notificar de forma reglamentària l’acord que s’adopti, advertint al sol·licitant que, cas de no estar
d’acord, la via procedent per impugnar l’acord és el recurs de reposició.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
22 Proposta d’aprovació de la devolució d’ingressos indeguts dels recàrrecs de plusvàlues a
I.C.R. (exp. 6149/2019).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària de dia 26/07/2019, 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
1048

Data presentació
escrit
04/06/2019

Subjecte passiu

Objecte tributari

I.C.R.

Mercadal, 46 1 01 04

Deute

Estat
del deute
212,42
consta
€ PAGAT

Vist que la impugnació es fonamenta en que els immobles transmesos no han experimentat incre ment 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 de 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 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,
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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
26.07.2019, 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
1048

Data presentació escrit
04/06/2019

Subjecte passiu

Objecte tributari

I.C.R.

Mercadal, 46 1 01 04

Deute

Estat del
deute
212,42 €
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 la devolució que presenti (i s’in corpori 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.
23 Proposta d’aprovació de la devolució d’ingressos indeguts del rebut del mes de maig del
Mercat d’Estiu de Cala en Bosc. (exp. 7284/2019)-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 24/07/2019, que literalment copiada, diu:
«Vistes les instàncies presentades a través de les que es sol·licita la devolució d’un import, quota
o part de la quota satisfeta pels conceptes, exercicis, objectes tributaris i motius que es fan cons tar a l’escrit i fonamentant la petició en que el cobrament no era procedent. Entre aquestes peticions figura la que es detalla a continuació:
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Data de presentació de la instància: 8 de juliol de 2019
Registre d’entrada: 12349
Expedient: 7284/19
Contribuent: S.G.R.
La petició s’ha formulat en relació al següent fet tributari que és objecte del present informe:
Concepte tributari: Taxa ocupació via pública
Objecte tributari: Mercat Estiu Cala Bosc
Exercici: 2019
Número de liquidació: REN68108
Estat del deute: pagat
Vist el R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, Gene ral Tributària, el R.D. 520/2005, de 13 de maig, pel que s'aprova el Reglament en matèria de revisió en via administrativa, el R.D. 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General
de Recaptació i l'Ordenança Fiscal reguladora de l’exacció. .
Vist que l’ajuntament de Ciutadella és l’administració competent per resoldre l’escrit i l’Alcaldia o
òrgan en qui delegui qui ha de dictar la resolució, en virtut de les competències que la normativa
estatal li atribueix.
Ateses les raons i justificants aportats amb la instància i la normativa i criteris en vigor, cal accedir
a la sol·licitud del peticionari, per les circumstàncies / motius que es fan constar a continuació:
Reducció de la taxa en virtut de l'informe de l'Àrea de Dinamització Econòmica per motius
tècnics als llocs (falta de corrent elèctric).
Conseqüentment amb el que s'ha exposat i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data
18.07.2019 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui
subscriu
PROPOSA:
Primer.- Estimar l’escrit presentat per l’interessat/da.
Segon.- Revisar la/es liquidació/ns i retornar, prèvia identificació dels rebuts i número de compte
on efectuar l’abonament (en el cas de no haver-se indicat a la instància), l’import de 104,40 € i al
contribuent que figura en la proposta, pel concepte anteriorment referit i per correspondre a quan titats el dret a la devolució de les quals no ha prescrit d’acord amb allò que preveu l’art. 66 i ss.
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Si el sol·licitant no és el subjecte pas siu, és requisit per la devolució que presenti (i s’incorpori a l’expedient), autorització o poder per
actuar en representació o altres circumstàncies o documents que ho acreditin per ingressar la devolució al compte indicat.
Tercer.- Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en
via de constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
Quart.- Notificar de forma reglamentària l’acord que s’adopti, advertint al sol·licitant que, cas de
no estar d’acord, la via procedent per impugnar l’acord és el recurs de reposició.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
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24 Proposta d’aprovació de la devolució de la taxa urbanística a A.S.B. (exp. 1486/2019) -Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 11/07/2019, que
literalment copiada, diu:
«Vistes les instàncies presentades a través de les que es sol·licita la devolució d’un import, quota
o part de la quota satisfeta pels conceptes, exercicis, objectes tributaris i motius que es fan cons tar a l’escrit i fonamentant la petició en que el cobrament no era procedent. Entre aquestes petici ons figura la que es detalla a continuació:
Data de presentació de la instància: 6 de febrer de 2019
Registre d’entrada: 2243
Expedient: 1486/19
Contribuent: A.S.B.
La petició s’ha formulat en relació al següent fet tributari que és objecte del present informe:
Concepte tributari: Taxa llicència urbanística
Objecte tributari: obra menor a Av. Constitució 10-1
Exercici: 2019
Número de liquidació: Transferència bancària
Estat del deute: pagat
Vist el R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, el R.D. 520/2005, de 13 de maig, pel que s'aprova el Reglament en matèria de revi sió en via administrativa, el R.D. 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General
de Recaptació i l'Ordenança Fiscal reguladora de l’exacció.
Vist que l’ajuntament de Ciutadella és l’administració competent per resoldre l’escrit i l’Alcaldia o
òrgan en qui delegui qui ha de dictar la resolució, en virtut de les competències que la normativa
estatal li atribueix.
Ateses les raons i justificants aportats amb la instància i la normativa i criteris en vigor, cal accedir
a la sol·licitud del peticionari, per les circumstàncies / motius que es fan constar a continuació: In grés indegut i duplicat amb la quota correcte, que amb posterioritat va abonar a l’ajuntament.
Conseqüentment amb el que s'ha exposat i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data
19.06.2019 i previa la fiscalització interna que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui
subscriu
PROPOSA:
Primer.- Estimar l’escrit presentat per l’interessat/da.
Segon.- Revisar la/es liquidació/ns i retornar, prèvia identificació dels rebuts i número de compte
on efectuar l’abonament (en el cas de no haver-se indicat a la instància), l’import de 979,34 € i al
contribuent que figura en la proposta, pel concepte anteriorment referit i per correspondre a quan titats el dret a la devolució de les quals no ha prescrit d’acord amb allò que preveu l’art. 66 i ss.
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Si el sol·licitant no és el subjecte passiu, és requisit per la devolució que presenti (i s’incorpori a l’expedient), autorització o poder per
actuar en representació o altres circumstàncies o documents que ho acreditin per ingressar la de volució al compte indicat.
Tercer.- Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en
via de constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
Quart.- Notificar de forma reglamentària l’acord que s’adopti, advertint al sol·licitant que, cas de
no estar d’acord, la via procedent per impugnar l’acord és el recurs de reposició.
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No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
25 Proposta d’aprovació del recurs contra liquidació plusvàlua i devolució d’ingressos indegut a M.E.F.O.(exp. 6854/2019).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de
Gestió Tributària de dia 24/07/2019, que literalment copiada, diu:
Vistes les instàncies presentades a través de les que es sol·licita la devolució d’un import, quota
o part de la quota satisfeta pels conceptes, exercicis, objectes tributaris i motius que es fan cons tar a l’escrit i fonamentant la petició en que el cobrament no era procedent. Entre aquestes petici ons figura la que es detalla a continuació:
Data de presentació de la instància: 18 de juny de 2019
Registre d’entrada: 11243
Expedient: 6854/19
Contribuent: M.E.F.O.
La petició s’ha formulat en relació al següent fet tributari que és objecte del present informe:
Concepte tributari: Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
Objecte tributari: Dissolució del condomini sobre els immobles per part de les tres germanes cotitulars.
Exercici: 2018
Número de liquidació: 1081 i 1079
Estat del deute: pagat (la sol·licitant) i pendent (les altres dues germanes).
Vist el R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 39/1988, de
28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, el R.D. 520/2005, de 13 de maig, pel que s'aprova el Reglament en matèria de revi sió en via administrativa, el R.D. 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General
de Recaptació i l'Ordenança Fiscal reguladora de l’exacció.
Vist que l’ajuntament de Ciutadella és l’administració competent per resoldre l’escrit i l’Alcaldia o
òrgan en qui delegui qui ha de dictar la resolució, en virtut de les competències que la normativa
estatal li atribueix.
Ateses les raons i justificants aportats amb la instància i la normativa i criteris en vigor, cal accedir
a la sol·licitud del peticionari, per les circumstàncies / motius que es fan constar a continuació: No
s'ha meritat l'impost. D'acord amb les consultes vinculants de la DGT, la dissolució de la comunitat
d'aquestes característiques no suposa transmissió.
Conseqüentment amb el que s'ha exposat i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data
18.07.2019 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui
subscriu
PROPOSA:
Primer.- Estimar l’escrit presentat per l’interessat/da.
Segon.- Revisar la/es liquidació/ns i retornar, prèvia identificació dels rebuts i número de compte
on efectuar l’abonament (en el cas de no haver-se indicat a la instància), l’import de 8.908,91 € i al
contribuent que figura en la proposta, pel concepte anteriorment referit i per correspondre a quan titats el dret a la devolució de les quals no ha prescrit d’acord amb allò que preveu l’art. 66 i ss.
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Si el sol·licitant no és el subjecte passiu, és requisit per la devolució que presenti (i s’incorpori a l’expedient), autorització o poder per
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actuar en representació o altres circumstàncies o documents que ho acreditin per ingressar la de volució al compte indicat.
Tercer.- Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en
via de constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
Quart.- Notificar de forma reglamentària l’acord que s’adopti, advertint al sol·licitant que, cas de
no estar d’acord, la via procedent per impugnar l’acord és el recurs de reposició.
Cinquè.- Anul·lar les liquidacions 1081/2018 per import de 734,37 € i 1083/2018 per import de
8.174,54 € que figuren a nom de M.C.F.O. i M.T.F.O., subjectes passius respectius, i notificar
l'acord a l'empresa col·laboradora de recaptació i a les tres afectades.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
26 Proposta d’aprovació del recurs de reposició contra la liquidació de plusvàlua i devolució
dels ingressos Indeguts a Boladeras, S.L. (exp. 508/2019) -Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 25/07/2019, 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.
Data
liquidació presentació
escrit
788
14/01/2019

Subjecte
passiu

Objecte tributari

Deute

Estat del
deute

Boladeras
SL

Ur. Cap d'Artrutx 241-242 baixos 11

1.114,19

consta
PENDENT

Vist que la impugnació es fonamenta en que els immobles transmesos no han experimentat incre ment 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 de 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 plusvàlua, la liquidació de l’impost no és procedent (i, en
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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, 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
23.07.2019, 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.
liquida-ció
788

Data
presentació
escrit
14/01/2019

Subjecte passiu

Objecte tributari

Boladeras SL

Ur. Cap d'Artrutx 241-242
baixos 11

Deute
1.114,19

Estat del
deute
consta
PENDENT

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 la devolució que presenti (i s’in corpori 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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27 Aprovació de l'adjudicació del contracte d'obres del projecte de climatització edifici municipal de Ca Sa Millonària de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per procediment obert
simplificat i tramitació ordinària, oferta més avantatjosa i amb un únic criteri, el del preu
(exp. 4034/2019)-Es dóna compte d'una proposta de l’Alcaldessa en matèria de Contractació de dia
12/08/2019, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: CONTRACTE D'OBRES DEL PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ EDIFICI MUNICIPAL DE CA SA MILLONÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA, PER
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, OFERTA MÉS AVANTATJOSA I AMB UN ÚNIC CRITERI, EL DEL PREU
TRÀMIT: ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
1. En data 13.03.2019, la Junta de Govern local va aprovar el Projecte de climatització per l'edifici
municipal de serveis socials Ca Sa Milionària de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, de data
20.12.2017, redactat per l'enginyer industrial, Sr. Bernat Coll Mercadal, col·legiat núm. 359, i per
un import abans d'IVA de 71.307, 35 €.
2. En data de 10.04.2019, la directora de Serveis Socials va emetre un informe tècnic sobre la ne cessitat d'iniciar un procediment de contractació, per a la climatització de l'edifici municipal de Ca
Sa Milionària.
3. En data 13.06.2019, es va emetre informe d'Intervenció, el qual indica que en el Pressupost
municipal de l’exercici 2019 existeix consignació adequada i suficient a la partida 2311.623.00 (A:
220180035541), per tal de fer front a la despesa proposada.
4. Alhora, els Plecs de clàusules administratives particulars varen ser aprovats per Resolució de
l'àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana.
5. Mitjançant Resolució 2019/LD3002/0001353 de l'àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana,
amb data 21/06/201, es va aprovar l'expedient de contractació d'obres per a l'execució del projecte de climatització de Ca Sa Millionària de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per procediment obert simplificat, tramitació ordinària, oferta més avantatjosa, amb un únic criteri d'adjudica ció, el del preu. El contingut de la Resolució va ser ratificat per Junta de Govern, amb data
02.07.2019.
6. En data 27.06.2019 va ser publicitat l'anunci de la licitació assenyalada en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació, tot finalitzant el termini de presentació de proposicions en data
17.07.2019
7. Una volta finalitzat el termini de presentació de proposicions, es van presentar únicament tres licitadors, d'acord amb el certificat de secretaria de data 24.07.2019:
1. Oferta, amb registre d'entrada núm. 13438, comunicat per fax el dia 17/07/2019, a les 12:50h i
presentada prèviament per correu postal el 17/07/2019, a les 12:52h, per part de YOMEE
ENERGY SERVICES, SL, amb CIF B987***33.
2. Oferta, amb registre d'entrada núm. 013105, comunicat per fax el dia 17/07/2019, a les 12:34h i
presentada prèviament per correu postal, el 17/07/2019, a les 13:33h, per part de SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, SA, amb CIF A00***06.
3. Amb data 18/07/2019, a les 10:02h, amb registres d'entrada núm. GE/013034/2019;
GE/013035/2019 i GE/013037/2019, l'empresa BENEJAM REFRIGERACIONS, SL, amb CIF
B074***91, ha presentat pressupost per a la licitació.
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8. La Mesa de contractació es va reunir, en sessió de dia 30.07.2019, segons es reflecteix a les
actes núm. 1 i 2, per a l'obertura de les proposicions presentades pels licitadors per a l'adjudicació
del contracte. Un cop revisada tota la documentació prestada pels licitadors, els membres de la
Mesa de contractació acordaren el següent:
«Primer. Excloure de la present licitació a l'empresa «BENEJAM REFRIGERACIONS,SL» pel fet
d'haver presentat la seva proposició fora del termini establert en el Plec de Clàusules Administrati ves Particulars per a la presentació d'ofertes i per no haver presentat la seva proposició d'acord
amb els requisits establerts en la clàusula 3.2 del plec de clàusules administratives particulars.
Segon. Admetre a la present licitació a les empreses «YOMEE ENERGY SERVI- CES, SL» i
«SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, SA».
Tercer. Atorgar la següent puntuació a les empreses que han resultat admeses a la licitació:
Empresa

Puntuació preu

YOMEE ENERGY SERVICES, SL

92,64 punts

SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, SA

100 punts»

11. La Mesa de contractació va proposar a l'òrgan de contractació, per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte de climatització per l'edifici municipal de serveis socials Ca Sa Millonària de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca a l'empresa «SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS,
SA», amb CIF A-070***06.
12. El mateix dia 31.07.2019, la presidenta de la Mesa de contractació va requerir a la licitadora
SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, SA, la presentació, en un termini de 7 dies hàbils, de la docu mentació següent:
-Documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social. Els certificats corresponents poden ser emesos per mitjans electrònics,
informàtics o telemàtics.
-Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva determinada en la clàusula 4 del
Plec de clàusules administratives particulars, per l'import de 3.269,97 €.
-La resolució o certificat acreditatiu d'inscripció en la Direcció General d'Indústria de la comunitat
autònoma corresponent o del Ministeri d'Indústria, com a empresa instal·ladora de climatització,
d'acord amb la clàusula F.6 i 3.3.3.e) del Plec de clàusules administratives particulars.
L'evidència de la notificació està incorporada a l'expedient.
13. La documentació requerida va ser rebuda satisfactòriament i dins termini concedit, el dia
07.08.2019, i es troba dins l'expedient.
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, en relació amb el Decret de d'Alcaldia núm. 0000081 de 2019, a la
Junta de Govern local, PROPÒS:
PRIMER. Adjudicar a l’empresa SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS, SA (A-070***06) el contracte
d'obres del projecte de climatització de l’edifici municipal de Ca Sa Millonària, redactat per l'enginyer industrial, Sr. Bernat Coll Mercadal, col·legiat núm. 359, i aprovat per la Junta de Govern de
data 20.12.2019, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars i amb l'oferta econò -
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mica presentada, per un preu de 65.399,39 €, més l'import corresponent a l'IVA (21%) de
13.733,87 €, el que fa un import total, IVA inclòs, de 79.133,26 €.
SEGON. Requerir a l’entitat SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, SA per a què en el termini de 15
dies hàbils, a comptar des del dia següent a la notificació d’aquest acord i, en tot cas, abans de la
formalització del contracte, presenti telemàticament i degudament complimentat la documentació
següent: Annexos VIII, IX, X, XI I XII del Plec de clàusules administratives particulars.
TERCER. Requerir a SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, SA, per un termini de 10 dies naturals, a
comptar des de l'endemà a la notificació d’aquest acord, presenti telemàticament el Pla de seguretat i salut.
QUART. Designar com a responsable municipal del contracte a la directora de Serveis Socials, la
Sra. Cristina Mercadal Salord, d'acord amb les funcions establertes en el Plec de clàusules admi nistratives particulars.
CINQUÈ. Comunicar a SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, SA que el pagament s'efectuarà en el
termini i la forma establerts en el Plec de clàusules administratives particulars.
SISÈ. Requerir a l'adjudicatari per a subscriure, dins del termini de 15 dies hàbils següents al de
la notificació del present acord d'adjudicació, el document administratiu de formalització del contracte.
SETÈ: Procedir a publicar l'adjudicació i posterior formalització del contracte en el perfil del con tractant de l'òrgan de contractació, de conformitat amb els articles 151 i 154 de la LCSP.
VUITÈ: Comunicar l'adjudicació del contracte als Serveis Econòmics, Tresoreria, Comptabilitat i a
la persona responsable del contracte de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
NOVÈ: Notificar-ho als licitadors.
DESÈ: Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades de l'adjudicació d’aquest
contracte, d'acord amb l'article 346 de la LCSP.
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 Aprovació de l'expedient de contractació del servei de neteja dels edificis i dependències
municipals de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per procediment obert, tramitació ordinària, subjecte a regulació harmonitzada, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació. (exp. 3751/2019)-Es dóna compte d'una proposta de l’Alcaldessa en matèria de Contractació de dia 13/08/2019, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA
DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE
MENORCA, PER PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, OFERTA MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ.
Atès que en data 27.03.2019, la Junta de govern local va acordar acceptar la renúncia de
l'exercici del dret de pròrroga del contracte de servei de neteja dels edificis i dependències de
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, manifestada expressament per l'empresa contractista
“URBASER, SA” (A795***54) en data 20/03/2019, re GE/005267/2019, establint-se com a data de
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finalització de la vigència del contracte el 30/11/2019, i en conseqüència l'inici dels tràmits
necessaris per a l'inici d'una nova licitació.
Atès que en data 3.04.2019, mitjançant resolució d'alcaldia núm. 2019/LD3002/0000750, es va
resoldre requerir a l'actual empresa contractista diversa documentació, consistent en:
1. Llistat del personal a subrogar i en el qual s'haurà d'indicar expressament la següent informació:
•
•
•

El conveni col·lectiu d'aplicació.
La categoria, tipus de contracte, jornada, data d'antiguitat, venciment del contracte, salari
brut anual de cada treballador a què afecti la subrogació.
Tots els pactes en vigor aplicables als treballadors a què afecti la subrogació

2. Còpia del contracte laboral de cada treballador a què afecti la subrogació.
3. Còpia del TC1 i TC2 de cada treballador a què afecti la subrogació.
Dit requeriment es notificat a l'empresa en data 24.04.2019 i per segon cop en data 23.07.2019.
Atès que en data 15.05.2019, l'empresa contractista “URBASER, SA” remet mitjançant correu
electrònic a la tècnic del servei un llistat del personal de l'empresa adscrit al servei de neteja d'edi ficis i dependències municipals, en el que consta el tipus de contracte, categoria, antiguitat, jorna da, hores setmanals, salari brut anual i data fi contracte.
Atès que en data 17.06.2019, la tècnica del servei va emetre l'informe tècnic de necessitat per a la
contractació del servei de neteja dels edificis i dependències municipals, en base al següent:
“(…) L'ajuntament de Ciutadella de Menorca no disposa de personal en la plantilla municipal pel
desenvolupament de dites funcions, tractant-se doncs d'un servei de neteja que fins a dia d'avui
ha estat realitzat per empreses externes resultant de la corresponent licitació efectuada en cada
moment.
En conseqüència, per a garantir el compliment de dita competència i obligació, i el
desenvolupament correcte de les activitats i serveis que es desenvolupen en els edificis i
dependències municipals, és pel que es considera necessari i justificat la contractació externa del
servei de neteja de dits edificis i dependències municipals.(...)”.
Atès que en data 16.07.2019, la tècnica del servei va emetre estudi econòmic en relació al servei
de neteja dels edificis municipals de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, en el que es va pre veure un cost total anual abans d'IVA de 694.603,08 € amb un preu hora (abans d'IVA) de
17,6651999 €.
Atès que en data 16.07.2019, la tècnica del servei va emetre informe d'insuficiència de mitjans per
a la prestació del servei de neteja dels edificis i dependències municipals i de no divisió del contracte en lots, en el qual va concloure el següent:
«(...) PRIMER.- Que l'ajuntament no disposa, en la seva plantilla de personal, del personal t ècnic
necessari per a la prestació del servei de neteja de les seves dependències i edificis.
SEGON.- Per a la contractació d'aquest servei no procedeix la divisió de l'objecte del contracte en
lots. (...)”.
Atès que en data 16.07.2019, la tècnica del servei va emetre el Plec de condicions tècniques
particulars que han de regir la contractació del servei de neteja dels edificis municipals de
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.
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Atès que en data 25.07.2019, mitjançant providència d'inici d'alcaldia es va disposar l'inici dels
tràmits necessaris per a l'aprovació de l'expedient de contractació del servei de neteja dels edificis
i dependències municipals de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.
Atès l'informe jurídic emès pel servei jurídic municipal en data 26.07.2019, sobre les
competències i fins institucionals respecte de l'objecte del contracte, la tramitació a seguir i la
identificació de l'òrgan de contractació.
Atès que en data 29.07.2019 mitjançant resolució de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana
núm. 2019/LD3002/00001504, es va resoldre el següent:
«(...) PRIMER. Declarar necessària la contractació del servei de neteja dels edificis i
dependències municipals, pels motius assenyalats en l'informe tècnic de necessitat de data
17.06.2019 i en el cos de la present resolució, d’acord amb els termes previstos en l’article 28.1
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
SEGON. Iniciar l'expedient per a la contractació del servei de neteja dels edificis i dependencies
municipals de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.
TERCER. No dividir en lots l'objecte del contracte per raons de gestió del servei, donat que tots
els edificis requereixen de similars recursos a nivell de personal, materials, maquinària, etc. a més
d'una planificació similar de feines.
QUART. Requerir als òrgans i unitats administratives municipals que pertoqui la realització de
totes les tasques necessàries per a l’aprovació de l’expedient de contractació, tot de conformitat
amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
CINQUÈ. Que es redacti i s’incorpori al present expedient pel servei jurídic municipal la proposta
de plecs de clàusules administratives particulars que hauran de regir la licitació, a tramitar per
procediment obert, tramitació ordinària, subjecte a regulació harmonitzada i d'acord amb
l'establert amb la present resolució, i que per la Secretaria de la Corporació s’emeti informe, a
l’empara de la disposició addicional tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
SISÈ. Que per intervenció s’emeti certificat d’existència de crèdit o document que legalment el
substitueixi, i efectuï la fiscalització prèvia del present expedient de contractació en els termes
previstos en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostaria.
SETÈ. Que s’emeti autorització de la despesa per l’autoritat competent en cas d’haver-hi normes
de desconcentració o l’acte de delegació així ho estableixin, excepte que dita competència estigui
delegada en Junta de Govern quina autorització s’adoptarà en el mateix acte d’aprovació de
l’expedient de contractació.
VUITÈ. Publicar la present resolució al perfil del contractant de l’òrgan de contractació, a l’empara
de l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. (...)»
Vista la proposta de plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació de
data 2.08.2019, emesa pel servei jurídic municipal i per la secretaria de la corporació.
Atès que en data 12.08.2019 es va emetre el document comptable de retenció de crèdit per import
de 70.039,15€ i en càrrec a la partida municipal núm. 920.227.99 del vigent pressupost municipal
per a l'exercici 2019.
Vist l'informe favorable de retenció de crèdit emès per la interventora municipal en data
12.08.2019.
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Vist l'informe jurídic emès, en data 13.08.2019, pel servei jurídic municipal i que compta amb la
conformitat de la secretària i amb la conformitat amb fiscalització prèvia favorable d'intervenció de
data 13.08.2019.
Vist l'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic (en endavant
«LCSP»), les entitats del sector públic no poden subscriure altres contractes que aquells que
siguin necessaris per al compliment i realització dels seus fins institucionals. A aquest efecte, la
naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat,
així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les, quan s'adjudiqui per un
procediment obert, restringit o negociat sense publicitat, han de ser determinades amb precisió,
deixant constància en la documentació preparatòria, abans d'iniciar el procediment encaminat a la
seva adjudicació.
Vist l'article 29.2.d) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears, determina que els municipis de les Illes Balears, en el marc de les lleis, tenen en tot cas,
competències pròpies en les següents matèries: d) Gestió del patrimoni municipal, regulació del
seu ús o destí, conservació i manteniment.
Vist l'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
determina que el municipi exercirà, en tot cas, com a competències pròpies, en els termes de la
legislació de l'estat i de les comunitats autònomes, les següents matèries: j) Protecció de la
salubritat pública; n) La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local
destinats a centres públics d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial.
Vist l'article 122.1 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears regula
que les persones propietàries del sòl i d'altres immobles estan obligades al manteniment o la
reposició de les condicions de seguretat, accessibilitat universal, salubritat i ornament públic dels
béns immobles.
Vist l'article 115.1.n) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de Funció Pública de les Illes Balears
determina el deure de proporcionar als seus treballadors protecció eficaç en matèria de
prevenció, seguretat i salut en el treball, és a dir, ha de garantir un ambient de treball adequat als
seus treballadors, fet aquest que implica el deure de neteja dels edificis municipals.
Atès que esdevé necessari iniciar els tràmits del present procediment de contractació per tal de
poder contractar el servei de neteja dels edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca.
Vist l'article 99 LCSP, i atenent a l'objecte del contracte, la realització independent de les
prestacions compreses en aquest, mitjançant la seva divisió en lots, dificultaria la correcta
execució del mateix, per raons de gestió del servei, donat que tots els edificis requereixen de
similars recursos a nivell de personal, materials, maquinària, etc. a més d'una planificació similar
de feines.
Atès que donades les característiques de l'objecte del contracte, es considera que el procediment
més adequat és el procediment obert, tramitació ordinària, subjecte a regulació harmonitzada
oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.
Vist l'article 22, 116, 117, 131 i 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
Examinada la documentació i informes que obren en el present expedient, a l'empara de la
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic i decret d'alcaldia núm. 2019/LD1401/0000081 de delegació de competències, a la Junta
de govern local, PROPÒS:
39

Versió web
ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 14.08.2019

PRIMER. Declarar necessària la contractació del servei de neteja dels edificis i dependències
municipals de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca pels motius assenyalats en l'informe de
necessitat de data 17/06/2019 i en el cos de la present resolució, d’acord amb els termes
previstos en l’article 28.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
SEGON. Aprovar l'expedient de contractació del servei de neteja dels edificis i dependències
municipals de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, a tramitar per procediment obert, tramitació
ordinària, subjecte a regulació harmonitzada, oferta més avantatjosa, diversos criteris
d'adjudicació.
TERCER. No dividir en lots l'objecte del contracte per raons de gestió del servei, donat que tots
els edificis requereixen de similars recursos a nivell de personal, materials, maquinària, etc. a més
d'una planificació similar de feines., a l'empara de l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic.
QUART. Aprovar la despesa que comporta la present contractació per import de 70.039,15€ i,
amb càrrec a la partida núm. 920.227.99, del vigent pressupost municipal per a l'exercici 2019.
CINQUÈ. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars emès, en data 02/08/2019, que
regirà el contracte de servei de neteja dels edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca, i que consta incorporat a l'expedient i aprovar el plec de condicions
tècniques de data 16/07/2019 amb la rectificació de l'error següent detectat en l'Annex I del plec:
Allà on diu: “Museu municipal/ Can Saura”
Ha de dir: “Museu municipal/Can Saura/Arxiu històric”
SISÈ. Publicar l'anunci de la licitació en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació perquè
durant el termini de TRENTA CINC (35) DIES naturals, comptadors a partir de l'enviament de
l'anunci de la licitació en el DOUE, es puguin presentar proposicions.
SETÈ. Publicar en el Perfil del Contractant de l'òrgan de contractació l'anunci de la licitació, el plec
de clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques.
No obstant, la Junta de govern amb el seu criteri acordarà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de l’Alcaldessa en matèria de Contractació.
29 Aprovació de l'expedient de contractació administrativa del servei d’administració i docència del Centre Municipal d’Art (Tallers Municipals d’Arts Plàstiques i Visuals) de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per procediment obert, tramitació urgent, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.(exp. 5569/2019) -Es dóna compte d'una proposta de l’alcaldessa en matèria de Contractació de dia 14/08/2019, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA DEL
SERVEI D’ADMINISTRACIÓ I DOCÈNCIA DEL CENTRE MUNICIPAL D’ART (TALLERS MUNICIPALS D’ARTS PLÀSTIQUES I VISUALS) DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA, PER PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ URGENT, OFERTA MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ.
Atès que, en data 28/09/2015, mitjançant resolució de l’àrea d´Organització i Seguretat Ciutadana
número 001048, es va resoldre adjudicar el contracte administratiu especial del servei d'administració i docència del Centre Municipal d'Arts de Ciutadella de Menorca, a l'empresa CULTURACTIVA, SC, formalitzant-se el contracte en data 29/09/2019, per un període de 4 anys, el qual fina litzarà el proper dia 29/09/2019.
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Atès que en data 2/08/2019, el tècnic municipal director de l'àrea de cultura va emetre informe de
necessitat de la contractació i estimació econòmica del servei d’administració i docència del centre municipal d’art (tallers municipals d'arts plàstiques i visuals) de l’Ajuntament de Ciutadella de
Menorca, en base al següent:
“(…) El contracte administratiu especial del servei d’administració i docència del centre municipal
d’Art
del municipi de Ciutadella de Menorca es va signar en data de 29 de setembre de 2015 per un
període
de 4 anys.
El proper més de setembre acabarà la vigència del contracte i es fa necessari realitzara un nou
procediment de contractació de manera urgent i inajornable per tal que, a principis de setembre,
es pugui tenir l’oferta guanyadora i oferir l’oferta de cursos que han de començar el proper mes
d’octubre.(...)”.
Per altra banda, respecte del preu del contracte conclou el següent:
“(…) Tenint en compte que en el curs 2017-2018 el ingressos per tallers ordinaris més les matrí cules va
ser de 28.198 € i suposant un possible increment del 10% per l’efecte de les pujades de les quotes i la millor adequació dels cursos podem establir uns possibles ingressos de 31.017,8 € que sumats a l’aportació municipal de 78.945,51 sumen un total de 109.963,31 de valor estimat del con tracte.
D’aquesta manera el preu estimat del contracte pels 4 anys seria de 439.853,24 €.(...)”.
Atès que en data 2/08/2019 el tècnic director de l'àrea de cultura va emetre el Plec de condicions
tècniques que ha de regir la licitació.
Atès que en data 2/08/2019, el tècnic director de l'àrea de cultura va emetre informe d'insuficiència de mitjans propis per a la prestació del servei assenyalat, i en quina part suficient es transcriu
a continuació:
“(…) De conformitat amb el que estableix l'article 116.4 f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic, es fa constar que el servei de Cultura de l’Ajuntament de Ciutadella
no posseeix els mitjans humans suficients per a la correcta execució d'un contracte de serveis
d'aquesta naturalesa pel que és necessària la seva licitació mitjançant un procediment obert. (...)”.
Atès que en data 2/08/2019, mitjançant providència d'inici, el regidor delegat de cultura va dispo sar l'inici dels tràmits necessaris per a l'aprovació de l'expedient de contractació del contracte administratiu del servei d’administració i docència del Centre Municipal d’Art (tallers municipals d’arts
plàstiques i visuals)de Ciutadella de Menorca..
Atès que, en data 2/08/2019, pel servei jurídic municipal es va emetre informe jurídic de compe tència, de procediment, identificació de l'òrgan de contractació i dels tràmits a seguir, en quina
part bastant es transcriu a continuació:
«(...) Vuitè.- Respecte dels tràmits a seguir per a la contractació del servei:
7.1.- L'article 116 LCSP determina que la celebració de contractes per part de les Administracions
Públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, que s'iniciarà per l'òrgan de
contractació motivant la necessitat del contracte en els termes prevists en l'article 28 d'aquesta
Llei i que haurà de ser publicat en el perfil del contractant.
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7.2.- A l'expedient s'incorporaran el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques que han de regir el contracte.
7.3.- Així mateix, haurà d'incorporar el certificat d'existència de crèdit i la fiscalització prèvia d'intervenció, en els termes previstos en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostaria.
7.4.- En l'expedient es justificarà adequadament els següents aspectes:
a) L'elecció del procediment de licitació.
b) La classificació que s'exigeixi als participants.
c) Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris que es tin dran en consideració per a adjudicar el contracte, així com les condicions especials d'execució
del mateix.
d) El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que l'integren, incloent-hi
sempre els costos laborals si n'hi ha.
e) La necessitat de l'Administració a la qual es pretén donar satisfacció mitjançant la contractació
de les prestacions corresponents; i la seva relació amb l'objecte del contracte, que haurà de ser
directa, clara i proporcional.
f) En els contractes de serveis, l'informe d'insuficiència de mitjans.
g) La decisió de no dividir en lots l'objecte del contracte, si s'escau.
7.5. S'emetrà informe jurídic per la Secretària de la Corporació, d'acord amb la Disposició addicional tercera apartat vuitè de la LCSP, que és preceptiu.
7.6.- L'article 117 de la LCSP determina que un cop completat l'expedient de contractació, es dictarà resolució motivada per l'òrgan de contractació aprovant el mateix i disposant l'obertura del
procediment d'adjudicació. La resolució implicarà també l'aprovació de la despesa, excepte que
en el supòsit excepcional de què el pressupost no hagués pogut ser establert prèviament, o quan
les normes de desconcentració o l'acte de delegació hagin establert el contrari, cas en què s'ha
de sol·licitar l'aprovació de l'òrgan competent.
Aquesta resolució s'haurà de publicar en el perfil del contractant.
Els expedients de contractació es podran ultimar fins i tot amb l'adjudicació i formalització del cor responent contracte, encara que la seva execució, ja es realitzi en una o en diverses anualitats,
s'hagi d'iniciar en l'exercici següent. A aquests efectes podran comprometre crèdits amb les limita cions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents administracions públiques
subjectes a aquesta Llei.(...)”.
Atès que en data 02.08.2019, la tècnica del servei va emetre el Plec de condicions tècniques
particulars que han de regir la contractació del servei d’administració i docència del Centre
Municipal d’Art (tallers municipals d’arts plàstiques i visuals) de Ciutadella de Menorca.
Vista la proposta de plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació de
data 2.08.2019, emesa pel servei jurídic municipal i per la secretaria de la corporació.
Atès que en data 05.08.2019 mitjançant resolució de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana
núm. 2019/LD3002/00001514, es va resoldre el següent:
«(...)Per tot això, examinada la documentació i informes que obren en el present expedient i fent
ús de les facultats que m'han estat conferides a l'empara de la Disposició addicional segona de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, RESOLC:
PRIMER. Declarar necessària la contractació del servei d’administració i docència del centre municipal d’art (tallers municipals d'arts plàstiques i visuals) de l’Ajuntament de Ciutadella de Menor42
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ca, pels motius assenyalats en l'informe tècnic de necessitat de data 2/08/2019, d’acord amb els
termes previstos en l’article 28.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
SEGON. Iniciar l'expedient per a la contractació del servei d’administració i docència del centre
munic pal d’art (tallers municipals d'arts plàstiques i visuals) de l’Ajuntament de Ciutadella de Me norca.
TERCER. Declarar urgent la tramitació de l'expedient de contractació del servei d’administració i
docència del centre municipal d’art (tallers municipals d'arts plàstiques i visuals) de l’Ajuntament
de Ciutadella de Menorca, amb la reducció dels terminis a la meitat, a l'empara de l'article 119 de
la Llei de contractes del sector públic.
QUART. No dividir en lots l'objecte del contracte per raons de gestió del servei, donat que les
prestacions a executar requereixen de similars recursos a nivell personal, d'instal·lacions, materi als, etc. així com de planificació del servei i activitats docents d'acord amb unes directius tècniques.
SISÈ. Requerir als òrgans i unitats administratives municipals que pertoqui la realització de totes
les tasques necessàries per a l’aprovació de l’expedient de contractació, tot de conformitat amb la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
SETÈ. Que es redacti i s’incorpori al present expedient pel servei jurídic municipal la proposta de
plecs de clàusules administratives particulars que hauran de regir la licitació, a tramitar per proce diment obert, tramitació urgent, i d'acord amb l'establert amb la present resolució, i que per la Se cretaria de la Corporació s’emeti informe, a l’empara de la disposició addicional tercera de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
VUITÈ. Que per intervenció s’emeti certificat d’existència de crèdit o document que legalment el
substitueixi, i efectuï la fiscalització prèvia del present expedient de contractació en els termes
previstos en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostaria.
NOVÈ. Que s’emeti autorització de la despesa per l’autoritat competent en cas d’haver-hi normes
de desconcentració o l’acte de delegació així ho estableixin, excepte que dita competència estigui
delegada en Junta de Govern quina autorització s’adoptarà en el mateix acte d’aprovació de l’ex pedient de contractació.
DESÈ. Publicar la present resolució al perfil del contractant de l’òrgan de contractació, a l’empara
de
l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. (...)»
En data 12.08.2019 s'emet informe de intervenció, que a peu de lletra diu:
"S’informa que a data d’avui no existeix consignació pressupostària suficient a l’aplicacióon s’ha
d’imputar aquesta despesa. En tot cas, s’hauria de tramitar un expedient de modificació de crèdits
per poder procedir a comptabilitzar la retenció de crèdit establerta a l’article 116.3 de la LCSP .»
Vist l'informe jurídic emès en data 13.08.2019 pel servei jurídic municipal i que compta amb la
conformitat de la secretària i amb la conformitat amb fiscalització prèvia favorable d'intervenció de
data 13.08.2019.
Atès que esdevé necessària iniciar els tràmits del present procediment de contractació per tal de
poder contractar el contracte administratiu del servei d’administració i docència del Centre Municipal d’Art (tallers municipals d’arts plàstiques i visuals)de Ciutadella de Menorca.
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Atesa la valoració prèvia sobre s'exercici per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, de
competència diferent a la pròpia en matèria d'educació artística, que a lletra diu:
«(...)1. Eventual execució simultània del servei públic d'ensenyament artístic en el terme municipal de
Ciutadella de Menorca:
Per execució simultània d'un determinat servei públic s'ha d'entendre com la confluència de dos o
més administracions públiques diferents sobre una mateixa acció pública, activitat o servei, que
es projecta a més sobre el mateix territori i sobre les mateixes persones.
Actualment, els ciutadans/es del terme municipal de Ciutadella de Menorca poden accedir a dues
modalitats d'ensenyament artístic, reglat i no reglat, ofert per administracions públiques, d'acord
amb la vigent «Oferta educativa escolarització Menorca 2017/2018» de la Conselleria d'educació i
universitat del govern de les Illes Balears, i que en aquests moments es bot obtenir en la següent
URL: https://intranet.caib.es/sites/ofertaeducativanova/ca/oferta_educativa_menorca/
L'ensenyament d'art és prestat directament per la Conselleria d'educació del Govern Balear en el
centre «escola d'art de Menorca» i en el Josep Mª Quadrado. La prestació de dit ensenyament re glat va dirigit a aquell sector de la població que es troba interessat en cursar uns estudis oficials
regulats per llei i que culminen amb l'obtenció d'un certificat d'ensenyament o d'un títol professio nal oficial en l'especialitat corresponent, ambdós, amb validesa acadèmica.
Mentre que l'ensenyament d'arts plàstiques i visuals no reglat és prestat únicament per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca en el centre municipal d'arts. La prestació de dit ensenyament no
reglat va dirigit a aquell sector de la població que està interessat en obtenir formació complemen tària sobre aquesta matèria però sense validesa acadèmica i sense haver de segur un pla d'estudi oficial i regulat per llei.
Per tant, l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca amb la prestació del servei d'ensenyament artístic no incorre en supòsits d'execució simultània d'un mateix servei públic en el terme municipal de
Ciutadella, en tant que és l'única administració pública, que en aquest territori, ofereix el servei
d'ensenyament no reglat en matèria d'arts plàstiques i visuals.
2. Disposició de finançament suficient per a la prestació del servei:
Les competències distintes de les pròpies i de les atribuïdes per delegació, sols podran exercir-se
quan es doni compliment als requisits establerts a l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, regu ladora de les Bases del Règim Local. Entre aquests requisits, està el de no posar en risc la soste nibilitat financera del conjunt de la hisenda municipal; d’acord amb els requeriments de la legisla ció d’estabilitat pressupost ria i sostenibilitat financera.
La legislació aplicable en matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera es concentra
a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, on
en els seus articles 3 i 4 queden definits aquests conceptes.. Així, s’entendrà per estabilitat pressupostària de les Administracions Públiques la situació d’equilibri o superàvit estructural; per sostenibilitat financera, la capacitat de finançar compromisos de despesa presents i futurs dintre dels
límits del dèficit, del deute públic i de la morositat del deute comercial, conformement l’establert a
aquesta Llei, la normativa de morositat i la normativa europea,
El cas que ens ocupa no es tracta d’iniciar de nou una activitat sinó del manteniment d’un servei
que ve prestant per part d’aquesta administració des de fa molts anys, concretament es ve desenvolupant amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalit zació i sostenibilitat de l’administració local. La data de formalització del contracte vigent del ser vei és de 3 d’octubre de 2013.
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El paràgraf primer de l’article 7.4 LBRL, es refereix expressament a «les noves competències»,
per tant, no es pot pretendre que un servei que es ve prestant legítimament durant anys o inclús
dècades es torni, de repent, «fora d’ordenació». Entenem que la norma no estableix la obligació
de sol·licitar els esmentats informes a l’òrgan que exerceix la tutela financera per a les situacions
pretèrites, sinó sols i exclusivament per a les noves. En conseqüència, no sembla raonable que
es sol·licitin aquests informes en casos d’activitats que ja es venien exercint i menys si aquestes
tenen la consideració d’activitat complementària que no implica execució simultània. Tot i així,
s’analitza per la pròpia administració les repercussions en la sostenibilitat financera com a conse qüència de la tramitació d’aquest expedient.
Es valorarà, per tant, la situació econòmico-pressupostària actual i futura, d’acord amb les dades
que mostren magnituds com el romanent de tresoreria per a despeses generals, l’estalvi net i el límit del deute.
La liquidació del pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2018 mostra un import en
concepte de romanent de tresoreria per a despeses generals de 14.742.035,30€ euros, un rati de
capital viu sobre ingressos corrents del 17,16% i un estalvi net de 10.912.393,34€ euros. Tot això
tenint en compte que les magnituds d’estabilitat pressupostària i regla de la despesa foren també
positives com a resultat de la liquidació del pressupost.
En conseqüència i ateses les dades anteriors i al tractar-se d’un servei que es ve pressupostant
per part d’aquest ajuntament des de fa anys, no es considera que la tramitació del nou expedient
de licitació pugui incidir negativament en les dades econòmico-pressupostàries d’aquest Ajuntament, tot i que preveu un increment d’aportació respecte al contracte en vigor, una part important
del qual ve donada per de peses de porteria i servei de neteja que en l’actualitat també són a càrrec de l’Ajuntament.(...)»
Vist l'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic (en endavant
«LCSP»), les entitats del sector públic no poden subscriure altres contractes que aquells que siguin necessaris per al compliment i realització dels seus fins institucionals. A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així
com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les, quan s'adjudiqui per un procediment
obert, restringit o negociat sense publicitat, han de ser determinades amb precisió, deixant cons tància en la documentació preparatòria, abans d'iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació.
Vist l'article 29.2.k) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears, determina que els municipis de les Illes Baleras, en el marc de les lleis, tenen en tot cas,
competències pròpies en les següents matèries: k) Ordenació i prestació de serveis bàsics de la
comunitat. Ordenació de les relacions de convivència d'interès local i de l'ús dels seus serveis,
equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais públics.
Vist l'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
determina que el municipi exercirà, en tot cas, com a competències pròpies, en els termes de la
legislació de l'estat i de les comunitats autònomes, les següents matèries: m) Promoció de la
cultura i equipaments culturals.
Atès que es considera com a procediment adequat per a la contractació del servei, el procediment
obert.
Atès que es considera necessària la tramitació urgent atès que en data 1 d'octubre han de començar les classes del centre municipal d'art de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.
Atès que atenent a les característiques del servei no es considera adequada la divisió en lots de
l'objecte del contracte, per raons de gestió del servei atès que les prestacions a executar requereixen similars recursos a nivell personal, d'instal·lacions, materials, etc. així com de planificació del
servei i activitats docents d'acord amb unes directius tècniques. Per tant, la divisió en lots de l'ob-
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jecte del contracte no seria viable a nivell tècnic i de gestió, podent dificultant la divisió en lots la
correcta execució de contracte.
Vist l'article 17, 116, 117, 131 i 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
Examinada la documentació i informes que obren en el present expedient, a l'empara de la Dispo sició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i de cret d'alcaldia núm. 2019/LD1401/0000081 de delegació de competències, a la Junta de govern
local, PROPÒS:
PRIMER. Declarar necessària la contractació del contracte administrau del servei d’administració i
docència del Centre Municipal d’Art (tallers municipals d’arts plàstiques i visuals)de Ciutadella de
Menorca pels motius assenyalats en l'informe de necessitat de data 17/06/2019 i en el cos de la
present resolució, d’acord amb els termes previstos en l’article 28.1 de la Llei 9/2017, de 8 de no vembre, de Contractes del Sector Públic.
SEGON. Aprovar l'expedient de contractació del servei d’administració i docència del Centre Mu nicipal d’Art (tallers municipals d’arts plàstiques i visuals)de Ciutadella de Menorca, a tramitar per
procediment obert, tramitació urgent, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.
TERCER. No dividir en lots l'objecte del contracte per raons de gestió del servei, a l'empara de
l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
QUART. S'ha informat per Intervenció, que la despesa que comporta la present contractació per
import 78.945,51€ no compta amb partida concreta i s'haurà de tramitar un expedient de modificació de crèdits per poder comptabilitzar la retenció de crèdit establerta a l'article 116.3 de la LCSP.
SISÈ. Publicar l'anunci de la licitació en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació perquè
durant el termini de VUIT (8) dies naturals, comptadors a partir de l'anunci de la licitació, es puguin
presentar proposicions (en cas que l’últim dia del termini sigui inhàbil, aquest s’entén prorrogat
fins al primer dia hàbil següent)
SETÈ. Publicar en el Perfil del Contractant de l'òrgan de contractació el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques.
VUITÈ. Adjudicat el servei d'ensenyament artístic (tallers d'arts plàstiques i visuals) a l'empresa
que hagi presentat l'oferta més avantatjosa, s'haurà de comunicar dit extrem a l'administració educativa (autonòmica) als sols efectes informatius de conformitat amb allò establert en l'article 10
LRBRL.
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.

30 Proposta d’aprovació inicial del Projecte de millora de diverses voreres a la urbanització de
Cala Morell (carrers via Làctia i Andròmeda) del pic 2019. (exp. 4721/2019) -Es dóna compte
d'una proposta del regidor delegat del Servei de Manteniment i Millora de la Via Pública de dia
13/08/2019, que literalment copiada, diu:
«Vist el Projecte de millora de diverses voreres a la urbanització de Cala Morell (carrers Via Làctia
i Andròmeda) redactat pels serveis tècnics municipals.
Vist l'informe jurídic emès per la secretària municipal de dia 12/08/2019 que literalment copiat diu:
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"I. ANTECEDENTS:
El Consell Insular de Menorca, va aprovar la convocatòria corresponent al Pla Insular de Cooperació per a l’any 2019, i entre d’altres, l’Ajuntament va presentar l’execució de les actuacions inclo ses en el projecte de referència.
L’objectiu d'aquest projecte és la millora d’alguns trams de vorera de diferents carrers de la urbanització de Cala Morell, de forma que es redueix l’amplada de la voravia del carrer Via Làctia, esti mant la proposta feta per l’Entitat de Conservació Urbanística de Cala Morell, en el sentit que si es
redueix l’amplada de la voravia actual es possibilita un aparcament en línia en tota la longitud
afectada.
II. DOCUMENTACIÓ INCLOSA A L'EXPEDIENT
1. L'enginyer municipal de camins, canals i ports i l'enginyer tècnic municipal d'obres públiques,
han redactat el projecte de Reforma de millora de diverses voreres a la urbanització de Cala Mo rell (carrers Via Làctia i Andròmeda), PIC/2019, en data agost de 2019, el qual es presenta per a
la seva aprovació per part de l'Ajuntament.
2. Vist l'import i la naturalesa del projecte, amb esment exprés per part dels redactors que les
obres no afecten a l'estabilitat, seguretat i estanquitat de l'obra, no resulta preceptiu sol·licitar informe de supervisió del mateix en compliment del que disposa l'article 235 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, atès que l’import del projecte ascendeix a la quantia de 61.463,37 € abans d'IVA.
Els redactors del projecte de referència constaten que el projecte ha tingut en compte les disposicions generals de caràcter legal i reglamentari així com la normativa que resulta d’aplicació.
3. En el projecte consta l’acta de replanteig previ signada pels redactors dia 09.08.2019.
III. FONAMENTS JURÍDICS:
Normativa aplicable.
- Articles 121 a 123, 125 i 126 i disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
- Articles 21.1.o), 22.2.ñ) i 127.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del rè gim local.
- Articles 88, 90 a 94 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text
refós de les disposicions vigents en matèria de règim local.
- Articles 76 a 78 del Reial Decret 701/2015, de 17 de juliol, pel qual s'aprova el Pla Hidrològic de
les Illes Balears.
- Llei 6/1997, de 8 de juliol, del Sòl rústic de les Illes Balears.
- Llei 5/1990, de carreteres de les Illes Balears.
Consideracions jurídiques
Primera.- Consideració d'obres locals
1. Considerant el que estableix l'article 88 del RDL 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el
text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local, tindran la consideració d'obres lo cals totes les de nova planta, reforma, reparació o entreteniment que executin les entitats locals,
tant amb els seus propis fons com les que hi participin entitats públiques o privades per la realitza ció de serveis de la seva competència. En el cas objecte d'informe, es tracta de la reforma i millora de les voravies de dos carrers de la urbanització de Cala Morell, actuació inclosa en el
PIC/2019.
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2. Segons manifesten els serveis tècnics municipals que han redactat el projecte, les obres que
s'hi inclouen s'ajusten al PGOU de Ciutadella de Menorca i a la legislació sectorial.
Segona.- Òrgan competent per acordar l'aprovació del projecte
L'article 21.1.o) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, atribueix a
l'Alcaldia la competència per a l'aprovació de projectes d'obres i serveis per a la seva contractació
o concessió, quant aquests projectes estiguin prevists en els pressuposts. Aquesta competència a
l’Alcaldessa respecte dels contractes d'obres (...) quan el seu import no superi el 10 per 100 dels
recursos ordinaris del pressupost, competència que l'Alcaldia té delegada en la Junta de Govern.
IV. CONCLUSIÓ
Per tot l'exposat, inform favorablement sobre l'aprovació inicial del Projecte de millora de diverses
voreres a la urbanització de Cala Morell (carrers Via Làctia i Andròmeda) per tal que la Junta de
Govern adopti un acord en el sentit següent:
Primer. APROVAR INICIALMENT el Projecte de millora de diverses voreres a la urbanització de
Cala Morell (carrers Via Làctia i Andròmeda), redactat pels serveis tècnics municipals, el qual preveu un pressupost d'execució per contracte de 74.370,68 Projecte de millora de diverses voreres
a la urbanització de Cala Morell (carrers Via Làctia i Andròmeda)€, IVA inclòs.
Segon. SOTMETRE l'expedient i el Projecte de millora de diverses voreres a la urbanització de
Cala Morell (carrers Via Làctia i Andròmeda), a informació pública durant quinze dies a comptar
des de la publicació del corresponent anunci en el BOIB, així com anunciar aquest tràmit a la seu
electrònica de l'Ajuntament, per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les
al·legacions que considerin adients.
Aquest és el parer de qui subscriu sens perjudici d'altre millor fonamentat en dret."
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Primer. Aprovar inicialment el Projecte de millora de diverses voreres a la urbanització de Cala
Morell (carrers Via Làctia i Andròmeda), redactat pels serveis tècnics municipals, el qual preveu
un pressupost d'execució per contracte de 74.370,68€ Projecte de millora de diverses voreres a la
urbanització de Cala Morell (carrers Via Làctia i Andròmeda), IVA inclòs.
Segon. Sometre l'expedient i el Projecte de millora de diverses voreres a la urbanització de Cala
Morell (carrers Via Làctia i Andròmeda), a informació pública durant quinze dies a comptar des de
la publicació del corresponent anunci en el BOIB, així com anunciar aquest tràmit a la seu electrò nica de l'Ajuntament, per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les al·le gacions que considerin adients.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Manteniment i Millora
de la Via Pública.
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31 Proposta d’adjudicació del contracte menor pel subministrament de recanvis d‘enllumenat
clàssic per la plaça des Born, Contramurada i camí de Maó a l’empresa Dielectro Balear,
S.A.U. (exp. 6699/2019)-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Manteniment i Millora de la Via Pública de dia 08/08/2019, que literalment copiada, diu:
"Assumpte: Contracte menor de subministrament
Atès que s’han sol·licitat ofertes a les següents empreses: Dielectro Balear, S.A.U. (A070/***64),
Energema Menorca, S.A. (A072***09), Grupo Electro Stocks, S.L. (B644***40).
Atès que s'han presentat les següents ofertes:
1.- Dielectro Balear, S.A.U., per un import total de 12.888,92 € (10.652,00 + 21% d’IVA).
2.- Energema Menorca, S.A., per un import total de 13.751,98 € (11.365,27 + 21% d’IVA).
Atès que, d'acord amb l'informe tècnic municipal, la proposta presentada per Dielectro Balear,
S.A.U., per un import de 12.888,92 €, resulta ser la proposta més avantatjosa, pels següents motius:
- Ser la millor oferta econòmica
Atès l’apartat 1 de l’article 118 del LCSP, que assenyala que els contractes menors es podran adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació pro fessional necessària per realitzar la prestació, complint amb les normes fixades en l’article 65 de
la mateixa llei; considerant-se contractes menors aquells amb import inferior a 40.000 euros, IVA
exclòs, quan es tracti de contractes d'obres i amb import inferior a 15.000 euros, IVA exclòs, en la
resta de contractes.
Atès que, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia núm. 161 de 2015, les competències resolutives
en matèria de contractacions i concessions d'import superior a 4.000 euros estan delegades a la
Junta de Govern.
Per tot l’exposat, qui subscriu, vist l'informe favorable a l'autorització de la despesa emès per la Interventora municipal dia 08/08/2019.
PROPOSA:
Primer. Adjudicar el contracte menor de subministrament a l'empresa Dielectro Balear, S.A.U.
(A07004864), per un import total de 12.888,92 € IVA (21%) inclòs, segons l’oferta presentada i
que consta a l’expedient; sense possibilitat de pròrroga ni de revisió de preus.
Segon. El pagament s'efectuarà en el termini que legalment resulti aplicable prèvia presentació de
la corresponent factura en el Registre de factures de l'Ajuntament, d'acord amb l'assenyalat a la
Llei 25/2013, de 27 de desembre, de factura electrònica i creació del Registre comptable de factures en el sector públic.
Tercer. Notificar l'acord als interessats, als efectes que corresponguin i amb indicació dels recursos pertinents."
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Manteniment i millora de la Via
Pública.
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32 Proposta de concedir una bestreta reintegrable al treballador J.A.M. (exp. 8291/2019) -Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada del Servei de Recursos Humans de dia
12/08/2019, que literalment copiada, diu:
"En data 31/07/2019 i registre d’entrada núm. 013983 el/la Sr/Sra. J.A.M., ha presentat una ins tància mitjançant la qual sol·licita una bestreta d'una mensualitat del seu sou, a retornar en 14
quotes.
Vist l'informe emès per la Secretària dia 12/08/2019, que copiat literalment diu:
"El treballador municipal, contractat en règim laboral, J.A.M., ha sol·licitat una bestreta reintegrable d’una mensualitat del seu sou, i ho ha fet per mitjà d'instància amb registre d'entrada número
13983, de data 31/07/2019 a retornar en 14 quotes.
El Conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Ciutadella, en el seu art. 49è, preveu
un règim de bestretes reintegrables per al personal laboral. La seva literalitat és la següent:
Article 49. Bestretes.
49.1- El personal laboral té dret a percebre, com a bestreta reintegrable, l'import de fins a 3 mensualitats de la seva retribució real (en cas que pertanyi als grups A i B), de fins a 5 mensualitats
(en el cas del grup C) i fins a 6 mensualitats (si es tracta dels grups D o E), sempre que concorrin
qualsevol de les circumstàncies que s'indiquen: (...)
49.2.- Aquestes bestretes no produiran cap tipus d'interès i s'hauran de retornar en un termini mà xim de 14 o 28 mensualitats, mitjançant la retenció de les quanties corresponents a la nòmina del
treballador/a. (...).
49.3.- La concessió de bestretes es farà amb la sol·licitud prèvia motivada de la persona interessada, adreçada a l'Alcaldia, amb la formulació del compromís de devolució i la indicació dels terminis. Per a la concessió d'una bestreta d'una mensualitat no és necessari cap tipus de justifica ció. (...)
Vistes les retribucions del treballador Jordi Anglada Marqués corresponents a 2019 de 1.989,24 €
mensuals.
Vist que l'Alcaldia, per mitjà de resolució número 81 de 05/07/2019 delegà en la Junta de Govern
diverses competències resolutives en matèria de personal, entre les que hi ha la distribució de les
retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
Per tot l'exposat, procedeix que la regidora delegada de Recursos Humans, emeti una proposta
administrativa, si així ho considera, perquè la Junta de Govern adopti un acord sobre el següent:
PRIMER.- Concedir a Jordi Anglada Marqués, una bestreta de 1.989,26 € a retornar en 14 mensualitats de 142,09 € cada una.
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’interessat i a la representació del personal laboral.
De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra 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."
PROPOSA:
PRIMER.- Concedir a J.A.M., una bestreta de 1.989,26 € a retornar en 14 mensualitats de
142,09€ cada una.
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’interessat i a la representació del personal laboral."
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada de Recursos humans.
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Urgències:
Punt d’urgència relatiu a l’aprovació de la relaicó de facrues número 27/2019. (exp.
8434/2019)-Amb la votació prèvia de la urgència de l'assumpte, declarada per unanimitat, es dóna
compte d'una proposta del regidor delegat dels Serveis Econòmics de dia 13/08/2019, que literalment
copiada, diu:
«ASSUMPTE: Aprovació relació de factures núm. 27.2019.
INFORME: Vista la relació de factures núm. 27.2019 per un import brut de 94.218,57 € (import líquid
de 101.520,58 €).
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.
I, en no haver-hi més assumptes a tractar, l'alcaldessa aixeca la sessió, de la qual s'estén aquesta
acta, que, com a secretaria, certific.
La secretaria
Caterina Barceló Martí

Vist i plau
L'alcaldessa
Joana Gomila LLuch
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