ACTA SESSIÓ JUNTA DE GOVERN 22.01.20

Identificació de la sessió:
Núm.: 3/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 22 de gener de 2020
Hora: 9.30 h a 10.30 h, en primera convocatòria
Lloc: Sala d'alcaldia de l'Ajuntament
Assistents:
Presideix: Sra. Joana GOMILA LLUCH (PSM MxM)
Regidor: Sr. José LÓPEZ BOSCH (PSM MxM)
Regidora: Sra. Laura ANGLADA SEARA (PSM MxM)
Regidora: Sra. Noemí CAMPS VILLALONGA (PSOE)
Regidora: Sra. Ma. Alexandra MOLL TALTAVULL (PSOE)
Regidora: Fàtima ANGLADA AMETLLER (UP GxC)
Secretaria: Sra. Caterina BARCELÓ MARTÍ
Interventora: Sra. Elvira CAPÓ GARCIA
El regidor, el Sr. Pere FIOL BENEJAM (PSM MxM) s'incorpora a la sessió en el punt 13 de l'ordre del dia.
Ordre del dia:
1 Aprovació de l’acta anterior, corresponent a la sessió ordinària de dia 15 de gener de 2020
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Proposta d'acceptació de l'escrit de reconeixement de responsabilitat i del pagament anticipat de la sanció
per obres fetes sense llicència al carrer Tramuntana parc. A-17 de la urb. Cap d’Artrutx. (Exp EX072-2014007618)
4 Proposta de ratificació del contingut de la resolució de l’àrea d’organització i seguretat ciutadana núm. 136,
per a la contractació del subministrament de cadires per a les llotges del Teatre des Born de Ciutadella de
Menorca (Exp EX151-2019-011673)
5 Proposta de ratificació del contingut de la resolució núm. 159/2020 de l’àrea d’organització i seguretat
ciutadana, per la qual s'estima el recurs de reposició i requerir documentació prèvia a l'adjudicació del
concurs públic pel lloguer dels llocs de venda del Mercat Municipal del Peix (Exp EX151-2019-010556)
6 Proposta iniciar expedient per a la contractació del servei públic de salvament a les platges i piscina
descoberta municipal de Ciutadella de Menorca (Exp EX151-2019-013286)
7 Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació del coordinador de Seguretat i Salut i director executiu
de les obres del projecte de recuperació i rehabilitació del bastió del Governador i Reial Alcàsser fase (Exp
EX151-2019-011035)
8 Proposta d'adjudicació de la contractació del servei de vigilància i seguretat privada, sense armes, a les
dependències del servei d'Atenció Social (Exp EX151-2019-008116)
9 Proposta de ratificar la resolució núm. 2001 de l'Àrea de Territori i Entorn i Serveis Urbans de dia
30/12/2019 per aprovar la certificació núm. 7 (desembre 2019) de les obres de reforma de les infractructures
dels carrers Mossèn Josep Salord i Farnés i Josep M. Fivaller (Exp EX038-2019-004164)
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10 Proposta de concessió d'una bestreta d'una mensualitat al funcionari/a J.LT.S. (Exp EX006-2020-000470)
11 Proposta encàrrec posada a punt de la climatització Teatre des Born (Exp EX027-2020-000005)
12 Proposta d'encàrrec de la neteja de les obres del Teatre des Born (Exp EX027-2020-000004)
13 Proposta d'aprovació i abonament de la factura corresponent a les feines de muntatge i desmuntatge de
l'enllumenat Nadalenc 2019 a l'empresa Elèctrica Ciutadella (Exp EX027-2019-009365)
14 Proposta ratificació de la resolució núm. 636 de 19.12.19 d'aprovació conveni amb el CIME per a
equipament Casa d'Acollida (Exp EX263-2019-013338)
Urgència:
Punt d'urgència relatiu a l'aprovació de les bases que han de regir la convocatòria, mitjançant el sistema de
concurs, per a constituir una borsa de treball de personal tècnic amb funcions d'agents d'ocupació i
desenvolupament local.(Exp EX007-2020-000488)
Desenvolupament de la sessió:
BookmarkOrdenDia

1 Aprovació de l’acta anterior, corresponent a la sessió ordinària de dia 15 de gener de 2020 .-Sotmesa
l’acta esmentada a la consideració de la Junta de Govern i no havent-hi cap esmena a fer, s’aprova per
unanimitat.
BookmarkOrdenDia

2 Comunicacions d’Alcaldia.- Es dóna compte d'una proposta, que literalment copiada, diu:
1.

De l'escrit del Consell Insular de Menorca amb registre d’entrada a aquest Ajuntament núm. 1141
de dia 21 de gener de 2020, referent a l'emplaçament de l'Ajuntament de Ciutadella com a part
interessada en el procediment Ordinari 173/2019, per tal de comparèixer i personar-se, com a
demandats davant el Jutjat contenciós administratiu número 3 de Palma de Mallorca, en relació amb
el recurs contenciós administratiu interposat per la Societat Històrica Arqueològica Martí i
Bella, contra la resolució del Consell executiu del Consell Insular de Menorca referent a la declaració
de bé d'interès cultural amb caràcter de lloc d'interès etnològic de la zona de Punta Nati.

2.

De la Sentència 3/2020 del Tribunal Superior de Justícia, sala contenciós administrativa de
Palma de Mallorca, amb registre d’entrada a aquest Ajuntament núm. 1176 de dia 22 de gener de
2020, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat per TFUSASI, SL contra
resolució del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa en el procediment ordinari 265/201, en
el que l'Ajuntament es part interessada, per la fixació del preu de l'expropiació dels Terrenys
propietat del demandant.

3.

De la diligència d'ordenació del Jutjat de 1a instància i Instrucció núm. 2 de Ciutadella de
Menorca, amb registre d’entrada a aquest Ajuntament núm. 1177 de dia 22 de gener de 2020, en la
qual s'acorda fixà la data del judici verbal (desnonament precari) núm. 313/2019 per desocupar
l'immoble situat al carrer de Mallorca, 68 de Ciutadella de Menorca, propietat de l'Ajuntament, a
dia 10 de març de 2020 a les 11 h.
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3 Proposta d'acceptació de l'escrit de reconeixement de responsabilitat i del pagament anticipat de la
sanció per obres fetes sense llicència al carrer Tramuntana parc. A-17 de la urb. Cap d’Artrutx. (Exp
EX072-2014-007618).-Es dóna compte d'una proposta del Servei de Disciplina Urbanística de dia
15/01/2020,que literalment copiada, diu:
"INFORME – PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Actuació: Construcció sense llicència d’un tancament de dos metres d’alçada
Persona promotora i propietària: E.P.R. (177***39K)
Tècnic director: No en disposa
Persona constructora: Es desconeix
Ubicació: C/ Tramuntana, parcel·la A-17, apartament H2, de la urbanització de Cap d’Artrutx (ref. cadastral
0500224EE7200S0004LR). Sòl urbà
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- En data 17 d’abril de 2014 es va efectuar una inspecció a la parcel·la indicada, comprovant-se que
s'havien executat obres de construcció d’una paret de tancament de dos metres d’alçada a la zona
comunitària del complex d’apartaments per tal de tancar l’espai d’ús privatiu d’un dels apartaments.
Segon.- Prèvia la tramitació corresponent, en data 3 de maig de 2017, la Junta de Govern de l’Ajuntament
de Ciutadella va ordenar a E.P.R., com a promotora, la restitució al seu estat anterior, en el termini de sis
mesos des de la notificació de l’acord esmentat, de les obres realitzades sense llicència i que no han estat
legalitzades, a l’apartament H4, parcel·la A17, ubicat al carrer de Tramuntana de la urbanització de Cap
d’Artrutx, consistents en:
«Construcció d’un tancament de 2 m d’altura a la zona comunitària del complex d’apartaments, tancant una
superfície de 10,50 x 4,50 m per a ús privatiu. El tancament està executat amb paret de blocs de formigó
revocada i pintada d’un metre d’altura, coronada per un tancament de 1 m d’altura realitzat amb malla de
simple torsió ancorada a postes metàl·lics, cobert per canyís d’ocultació. La longitud total del tancament és
de 25 m.»
Tercer.- Segons consta als arxius municipals, E.P.R. (RE núm. 9.892 de 13-06-2017) va sol·licitar una
llicència de legalització de les obres executades i de restitució d’aquelles parts que no eren legalitzables, que
van comportar la incoació de l’expedient DU 32/14.
Quart.- Mitjançant la Resolució de l’Àrea de Territori i Entorn núm. 790 de data 22 d’agost de 2017, es va
concedir a E.P.R. una llicència per retirar malla i postes i legalitzar la construcció d’un mur de tancament de
15 m x 1 m, arrebossar i pintar, al carrer Tramuntana, parcel·la 17, apartament H4, de la urbanització de Cap
d’Artrutx.
Cinquè.- El 22 de gener de 2018, RE núm. 946, E.P.R. va presentar un escrit per posar en coneixement de
l’Ajuntament que havia procedit a restituir la legalitat urbanística. Adjuntà un reportatge fotogràfic per a la
seva constància.
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Sisè.- En data 18 de juny de 2018 l’inspector d’obres municipal va estendre una nova acta per donar
seguiment a l’expedient de disciplina urbanística DU 32/14. En l’acta esmentada s’assenyala que es
comprova que s’ha restituït la realitat física alterada, atès que s’ha retirat la malla i postes de la part superior
de la paret de tancament objecte d’expedient de disciplina i s’ha legalitzat la paret mitjançant l’obtenció de
llicència.
Setè.- L’arquitecte tècnic municipal, en el seu informe de data 4 de juliol de 2018 valora les obres de
tancament que s’han executat, tenint en compte l’assenyalat en l’article 177 de la Llei 12/2017, de 29 de
desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, en 1.803,32 €.
Vuitè.- Previ el corresponent informe jurídic, mitjançant la Resolució de l’Àrea de Territori i Entorn i Serveis
Urbans núm. 1038, de data 29 d’agost de 2019, es va incoar un procediment sancionador per infracció
urbanística contra E.P.R., en concepte de promotora i propietària, d’acord amb els articles 197 i següents de
la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB), per la realització d’actes
d’edificació i ús del sòl sense títol habilitant i contraris a l’ordenació urbanística. En aquesta resolució,
notificada a la persona promotora el 10 de setembre de 2019, es va atorgar un termini de quinze dies perquè
la presumpta responsable pogués evacuar les al·legacions oportunes i proposar prova i se la va advertir que
en cas de no efectuar-ne aquesta es podria considerar proposta de resolució quan contingués un
pronunciament exprés envers la responsabilitat imputada.
Novè.- La referida resolució va considerar que les actuacions que havien comportat la incoació de
l’expedient eren constitutives d’una infracció greu de l’article 163.2.c) ii) de la LUIB i 176.3.b) de la LOUS. De
conformitat amb el primer paràgraf de l’article 167.1 de la LUIB i l’article 185.a) de la LOUS esmentades, es
va considerar que les actuacions s’havien de sancionar amb multa del 50% al 100% del valor de les obres,
de manera que, en el cas de no apreciar-se circumstàncies atenuants o agreujants, pertocaria imposar una
multa del 75% del valor de les obres, d’acord amb l’article 183.2 de la mateixa, és a dir, 1.352,49 euros. No
obstant, aplicant la reducció del 90% per restitució voluntària de les obres, la sanció finalment a pagar seria
de 135,24 euros, que encara es podria reduir fins a un 40% addicional en cas que es reconegués
expressament per l’infractor la seva responsabilitat i es desistís o renunciés a qualsevol recurs en via
administrativa i, a més, s’efectués el pagament voluntari en qualsevol moment anterior a la resolució del
procediment.
Desè.- En data 24 de setembre de 2019 (RE núm. 17.744) E.P.R. va presentar un escrit a l’Ajuntament, fent
referència a l’expedient 2014/007618 DU 32/14, indicant, textualment, el següent:
«Que he restituido las obras del expediente sancionador a su estado anterior, procediendo así mismo a
satisfacer voluntariamente el importe de la sanción de 54,09 euros, no obstante, con carácter previo procedo
a remitir este escrito, reconociendo mi responsabilidad y renunciando a interponer cualquier acción en vía
administrativa».
Per altra banda, en l’expedient consta el justificant de pagament de la sanció per import de 54,09 euros,
satisfet mitjançant transferència bancària a un compte bancari de l’Ajuntament en data 17 de setembre de
2019.
Onzè.- En data 13 de gener de 2020 E.P.R. va presentar un altre escrit indicant que per error de càlcul es
van pagar 54,09 euros en comptes dels 162,29 euros que pertocava ingressar en concepte de sanció, tot
tenint en compte la reducció per reconeixement de responsabilitat, renuncia a l’exercici d’accions
administratives i pagament anticipat. Així mateix, adjunta el justificant de l’ingrés complementari de 108,20
euros, que sumats als anteriors 54,09 euros donen el total a satisfer, que és de 162,29 euros.
Als antecedents esmentats els són d’aplicació els següents,
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FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- Estableix l'article 146.1.J) de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears
(LUIB) que estaran subjectes a llicència prèvia, entre d'altres, el tancament de solars i terrenys. El mateix
assenyalava l’article 134.1.j) de l’anterior Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS).
D'acord amb l'article 163.1 de la LUIB són infraccions urbanístiques les accions o les omissions que estiguin
tipificades i sancionades d’aquesta manera en aquesta llei.
Així mateix, segons l'article 163.2.c) de la LUIB es consideren infraccions greus:
i. Executar, fer o desenvolupar actes de parcel·lació urbanística, d’urbanització, de construcció o d’edificació i
d’instal·lació o qualsevol altre de transformació o ús del sòl, del vol o del subsòl, subjectes a llicència
urbanística, a comunicació prèvia o a aprovació, i que s’executen sense aquestes o que en contravenen les
condicions, llevat que siguin de modificació o de reforma i que, per la seva entitat menor, no necessitin
projecte tècnic, en el qual cas tenen la condició d’infracció lleu.
ii. Executar, fer o desenvolupar actes de parcel·lació, d’urbanització, de construcció o d’edificació i
d’instal·lació o qualsevol altre de transformació o ús del sòl, del vol o del subsòl, contraris a l’ordenació
territorial o urbanística.
D’idèntica manera es pronunciava l’article 176.3.a) i b) de la LOUS. Per tant, tant de conformitat amb l’actual
legislació urbanística com amb la vigent en el moment de cometre la infracció, l’actuació s’ha de considerar
com a infracció greu, atès que es tracta d’un acte de construcció i instal·lació contrari a l’ordenació
territorial i urbanística (l’article 78 del PGOU de Ciutadella prohibeix que els tancaments de parcel·la
en zones d’ordenació d’edificació aïllada superin els 1,60 m mesurats des de la cota natural del
terreny).
SEGON.- De conformitat amb l’article 163.3 de la LUIB, tota acció o omissió tipificada com a infracció
urbanística en aquesta llei implica adoptar les mesures següents:
i. Les necessàries per restablir la legalitat urbanística o la realitat física.
ii. Les que escauen per l’exigència de la responsabilitat sancionadora i disciplinària administratives o penals.
iii. Les pertinents per rescabalar els danys i per indemnitzar els perjudicis a càrrec de les persones
responsables.
Segons l’article esmentat, en qualsevol cas, quan no sigui possible la legalització, s’han d’adoptar les
mesures dirigides a la reposició de la realitat física alterada a l’estat anterior a la comissió de la infracció.
Aquestes mesures tenen caràcter real i afecten plenament també les terceres persones adquirents dels
immobles objecte d’aquestes mesures o que són titulars d’altres drets reals.
Aquestes mesures no tenen caràcter sancionador i poden adoptar-se en el mateix expedient o en un altre
complementari, conforme al que disposa l’article 164 de la LUIB.
TERCER.- L’article 186.1 de la LUIB disposa que tota infracció urbanística ha de donar lloc a dos
procediments:
a.

El procediment de restabliment de la legalitat urbanística i de la realitat física alterades.
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b.

El procediment sancionador.

Segons l’article 186.2, l’administració competent pot optar per instruir i resoldre conjuntament i
simultàniament aquests dos procediments o bé iniciar en primer lloc el procediment de restabliment i amb
posterioritat el procediment sancionador.
Segons l'article 196 de la LUIB, el procediment de restabliment només es pot iniciar vàlidament mentre els
actes estan en curs d’execució, de realització o de desenvolupament i dins dels vuit anys següents a la seva
finalització completa, i sempre abans del transcurs d’aquest termini s’hagi notificat o intentat legalment la
notificació de la resolució d’inici del procediment a les persones interessades.
D’acord amb l’article 205.1 de la LUIB, les infraccions urbanístiques greus i molt greus prescriuen als vuit
anys i les lleus a l'any.
L’acte pel qual s’inicia el procediment sancionador ha d’incloure el contingut mínim indicat en l’article 8 del
Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament del procediment a seguir en l’exercici de la
potestat sancionadora, que inclou el nomenament de l'instructor o instructora, i si pertoca, el secretari o la
secretària del procediment.
QUART.- D'acord amb l'article 164.1 a) de la LUIB són responsables de les infraccions urbanístiques amb
caràcter general, en el cas d’actes de parcel·lació urbanística, d’urbanització, de construcció o d’edificació,
d’instal·lació o qualsevol altre de transformació o ús del sòl, del vol o del subsòl executats, realitzats o
desenvolupats sense concurrència dels pressupòsits legals per a la legitimitat, les persones propietàries, les
promotores o les constructores, segons es defineixen en la legislació en matèria d’ordenació de l’edificació,
urbanitzadores i totes les altres persones que tenguin atribuïdes facultats decisòries sobre l’execució o el
desenvolupament dels actes, així com el personal tècnic titulat director d’aquests, i el redactor dels projectes
quan en aquests darrers concorri dol, culpa o negligència greu.
Es presumeix, llevat de prova en contrari, que la persona propietària del sòl té coneixement de les obres que
constitueixen infracció urbanística quan per qualsevol acte, inclosa la simple tolerància, n’hagi cedit l’ús a la
persona responsable directa de la infracció.
Segons l'acta d'inspecció figura com a responsable, com a promotora i propietària, E.P.R., sense constar
tècnic director ni constructor.
CINQUÈ.- Tal com consta als antecedents d’aquest informe, la persona infractora ha presentat un escrit de
reconeixement de la seva responsabilitat en la comissió de la infracció, amb renúncia expressa a qualsevol
acció o recurs en via administrativa. A més, ha efectuat un pagament voluntari de l’import de la sanció abans
de la resolució del procediment. Per tant, són d’aplicació les reduccions previstes en l’article 202 de la LUIB,
que són compatibles i acumulables amb les previstes a l’article 176 de la mateixa llei.
Cal assenyalar que l’import satisfet és de 162,29 euros, que és el resultat de l’aplicació de totes les
reduccions possibles al cas present.
En aquest sentit, tot seguit es reprodueixen els càlculs necessaris per a la quantificació de la sanció i
l’aplicació de les reduccions:
1.

Les actuacions abans referides es valoren en 1.803,32 € euros segons valoració dels serveis tècnics
municipals i són presumptament constitutives d’una infracció greu de l’article 163.2.c) ii de la LUIB i
176.3.b) de la LOUS. De conformitat amb el primer paràgraf de l’article 167.1 de la LUIB i l’article
185.a) de la LOUS esmentades, les actuacions s’han de sancionar amb multa del 50% al 100% del
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valor de les obres, de manera que, en el cas de no apreciar-se circumstàncies atenuants o
agreujants, pertocaria imposar una multa del 75% del valor de les obres, d’acord amb l’article
183.2 de la mateixa, és a dir, 1.352,49 euros.
2.

Si els fets constitutius de la infracció no són legalitzables per ser contraris a l’ordenació urbanística,
el restabliment de la realitat física alterada abans de la resolució que l’ordena fa que la sanció es
redueixi un 90%, i un 80%, si es fa després de la resolució que ordena el restabliment però
dins el termini atorgat a l’efecte. En aquest darrer supòsit, s’ha de retornar l’import corresponent
en cas que ja s’hagi satisfet. Tot açò d’acord amb l’article 176.2 de la LUIB.
Al cas present, la persona promotora ha dut a terme el restabliment de la realitat física alterada fins
al punt necessari per tal que les obres restants fossin legalitzables, però ho ha fet després de la
resolució que en va ordenar el restabliment. En aquest sentit, l’acta de 18 de juny de 2018 acredita
que s’ha retirat la malla i postes de la part superior de la paret de tancament objecte d’expedient de
disciplina i s’ha legalitzat la paret resultant mitjançant l’obtenció de llicència. Per tant, aplicada la
reducció del 80%, la sanció a imposar seria de 270,49 euros.

3.

Pel fet que l’infractor reconegui expressament (i per escrit) la seva responsabilitat i desisteixi o
renunciï a qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció, en qualsevol moment
anterior a la resolució del procediment, aquest té dret a la reducció del 20% que estableix l’article
202.a) de la LUIB; si, a més, efectua el pagament voluntari, també en qualsevol moment anterior a la
resolució del procediment, la reducció serà del 40% d’acord amb l’article 202.b) de la LUIB.
En conseqüència, l’import finalment a pagar és de 162,29 euros.

SISÈ.- Tractant-se d’una infracció greu (acte de construcció o instal·lació no legalitzable que ha requerit
d’una actuació de restitució), d’acord amb l’article 203 de la LUIB, un cop sigui ferma la resolució que imposi
la sanció, se n’haurà de fer publicitat d’acord amb el previst en l’article esmentat.
CONCLUSIÓ
Per tot l'exposat, don per finalitzada la instrucció i formul la següent proposta de resolució a la Junta
de Govern:
PRIMER.- ACCEPTAR l’escrit de reconeixement de responsabilitat i renuncia a interposar qualsevol acció en
via administrativa, presentat per E.P.R. en data 24 de setembre de 2019 (RE núm. 17.744), en relació a les
actuacions objecte d’aquest expedient.
SEGON.- IMPOSAR a E.P.R. una sanció de 270,49 euros com a responsable en qualitat de promotora d’una
infracció urbanística de caràcter greu tipificada a l'apartat 3 c) de l'article 176 de la Llei 2/2014, de 29 de
març, d'ordenació i ús del sòl (LOUS), en relació amb l'article 185.a) de la mateixa llei.
Tenint en compte que l’article 185.a) estableix una forquilla d’entre el 50% i el 100% del valor de l’obra
executada, tota vegada que no s’aprecien circumstàncies atenuants o agreujants, es considera raonable la
imposició d’una sanció equivalent al 75% del valor de l’obra executada. Al cas present, la persona promotora
ha dut a terme el restabliment de la realitat física alterada fins al punt necessari per tal que les obres restants
fossin legalitzables, posteriorment a l’acord de Junta de Govern que l’ordenava. En aquest sentit, l’acta de 18
de juny de 2018 acredita que s’ha retirat la malla i postes de la part superior de la paret de tancament
objecte d’expedient de disciplina i s’ha legalitzat la paret resultant mitjançant l’obtenció de llicència. Per tant,
aplicada la reducció del 80%, la sanció a imposar seria de 270,49 euros.
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Per altra banda, el reconeixement de responsabilitat, la renúncia a interposar accions o recursos en via
administrativa i el pagament voluntari de forma prèvia a la imposició de la sanció comporten l’aplicació de
forma acumulativa de les reduccions previstes en els articles 176.2 i 202.b), que dóna com a resultat l’import
de 162,29 euros.
TERCER.- ACCEPTAR el pagament anticipat de 162,29 euros efectuat per E.P.R. en dates 17 de setembre
de 2019 i 13 de gener de 2020.
QUART.- D’acord amb l’article 204 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears,
un cop sigui ferm l’acord present, s’ha de publicar a la pàgina web municipal, amb menció de la sancions
imposades, els subjectes responsables, les infraccions comeses i les possibles mesures de restabliment de
la realitat física alterada que s’hagin adoptat a conseqüència de la infracció.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la persona interessada, sense peu de recurs, atesa la renuncia a
l’exercici d’accions i recursos.
Aquest és el meu informe, el qual se sotmet a qualsevol altre millor fonamentat en dret.
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del Servei de Disciplina Urbanística
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4 Proposta de ratificació del contingut de la resolució de l’àrea d’organització i seguretat ciutadana
núm. 136, per a la contractació del subministrament de cadires per a les llotges del Teatre des Born
de Ciutadella de Menorca (Exp EX151-2019-011673).- Es dóna compte d'una proposta de l’Alcaldessa en
matèria de Contractació de dia 13/01/2020,que literalment copiada, diu:
"Atès que mitjançant resolució de l’àrea d’organització i seguretat ciutadana, núm. 000136, amb data
13/01/2020, es va adoptar una resolució que literalment diu:
«TRÀMIT: REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PREVI A L'ADJUDICACIÓ
En data 18/12/2019, la Junta de Govern local, en sessió ordinària, va acordar aprovar l'expedient de
contractació de subministrament de cadires per a les llotges del teatre des Born de l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca, per procediment obert, tramitació ordinària, oferta més avantatjosa, diversos criteris
d'adjudicació i va convocar-ne la licitació.
Alhora, va aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques
que han de regir la contractació.
En data 19/12/2019, es va publicar l'anunci de la licitació en el perfil del contractant de l'òrgan de
contractació, junt amb el Plec de clàusules administratives i plec de condicions tècniques.
En data 3/01/2020 va finalitzar el termini de presentació de proposicions i durant el qual es van presentar,
d'acord amb el certificat de secretaria de data 08/01/2020, les pliques següents:
1. Registre d'entrada núm. 000229, de dia07/01/2020, presentat per part de ASCENDER, S.L amb NIF
B366***10.
2. Registre d'entrada núm. 000332, de dia 08/01/2020, presentada prèviament a les oficines de correus, el
dia 02/01/2020, per part de SOCIEDAD COOPERATIVA OBREROS EZCARAY, amb NIF F260***41.
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Vist el contingut de les actes emeses, en data 09/01/2020 per a l'obertura del sobre A (documentació
administrativa) i del sobre B (proposta tècnica) i vist el contingut de l'acta, de data 13/01/2020, per a
valoració de les propostes tècniques presentades i per l'obertura del sobre C (oferta econòmica) i en la que
els membres de la mesa van acordar el següent:
«(...)
- Excloure a ASCENDER, S.L de la licitació perquè la proposta tècnica presentada no compleix amb el
l'apartat 2. Descripció i especificacions tècniques del servei del plec de prescripcions tècniques que
estableix les característiques de les 170 cadires, entre elles, cadira sense recolza braços; amb mides
d'alçada 850/900mm; alçada del seient 460/500mm i mides seient de 400/440mm x 400/440mm - gruix:
45/55 mm. núm. 3.3.3 dels Plecs.
(...)».
1. Qualificar la proposició presentada pel licitador que ha estat admès d'acord amb la puntuació total
obtinguda següent:
EMPRESA
1. SOCIEDAD COOPERATIVA OBREROS EZCARAY

Criteri preu

Proposta
tècnica

PUNTUACIÓ
TOTAL

60 punts

30 punts

90 punts

2. Elevar i proposar a l'òrgan de contractació com a oferta econòmicament més avantatjosa la presentada
per l'empresa SOCIEDAD COOPERATIVA OBREROS EZCARAY i a la que prèviament a l'adjudicació se li
haurà de requerir per tal que, en un termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagi
rebut el requeriment, presenti telemàticament la documentació següent:
·
·

·

Documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la seguretat social.
Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva determinada en la clàusula 4 que sigui
procedent.
Els certificats corresponents poden ser emesos per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.
Documentació justificativa del compliment de les condicions per a contractar, relacionada en la
clàusula núm. 3.3.3 dels Plecs, i que han estat declarades en la declaració responsable (DEUC)
presentada anteriorment en el sobre A.

Vista la clàusula 3.6 del Plec de clàusules administratives particulars i l'article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
Per tot això, fent ús de les facultats que m'han estat conferides, a l'emprara de la disposició addicional
segona i tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic,

RESOLC
PRIMER. Acceptar la proposta d’adjudicació emesa per la Mesa de contractació referent a l'oferta
presentada pel licitador i no declarada desproporcionada o anormal.
EMPRESA
1. SOCIEDAD COOPERATIVA OBREROS EZCARAY

Criteri preu

Proposta
tècnica

Puntuació
Total

60 punts

30 punts

90 punts
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SEGON. Requerir a l'empresa «SOCIEDAD COOPERATIVA OBREROS EZCARAY» (F260***41) per tal que
en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el present requeriment,
presenti telemàticament la següent documentació:
·
Documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la seguretat social.
·
Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva determinada en la clàusula 4 que sigui
procedent.
Els certificats corresponents poden ser emesos per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.
·
Documentació justificativa del compliment de les condicions per contractar relacionada en la clàusula
núm. 3.3.3 dels Plecs.
TERCER. Comunicar a l'empresa «SOCIEDAD COOPERATIVA OBREROS EZCARAY» que, de no
complimentar-se adequadament aquest requeriment en el termini assenyalat a l'efecte, s'entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta amb els efectes assenyalats a l'article 150.2 de la LCSP.
QUART. Notificar la present resolució a l'empresa «SOCIEDAD COOPERATIVA OBREROS EZCARAY» a la
resta de licitadors i a Tresoreria municipal.
CINQUÈ. Remetre aquesta resolució a la Junta de Govern local per tal de que en la pròxima sessió
que es celebri es procedeixi a la seva ratificació.»
Examinada la documentació que obra en el present expedient i fent ús de les facultats legalment conferides
a la Junta de Govern local, PROPÒS:
Primer.- Ratificar en tots els seus extrems la resolució de l’àrea d’organització i seguretat ciutadana,
núm.000136, amb data 13/01/2020.
Segon.- Notificar-ho a SOCIEDAD COOPERATIVA OBREROS EZCARAY i a les empreses que han resultat
excloses de la licitació."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta de l’Alcaldessa en matèria de Contractació
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5 Proposta de ratificació del contingut de la resolució núm. 159/2020 de l’àrea d’organització i
seguretat ciutadana, per la qual s'estima el recurs de reposició i requerir documentació prèvia a
l'adjudicació del concurs públic pel lloguer dels llocs de venda del Mercat Municipal del Peix (Exp
EX151-2019-010556).- Es dóna compte d'una proposta de l’Alcaldessa en matèria de Contractació de dia
16/01/2020,que literalment copiada, diu:
"Atès que mitjançant resolució de l’àrea d’organització i seguretat ciutadana, núm. .159, amb data
16/01/2020, es va adoptar una resolució que literalment diu:
«En data 27/11/2019, la Junta de Govern local va aprovar l'expedient de contractació pel concurs dels
contractes d'arrendament dels establiments destinats a la venda de productes de peixateria, situats a l'edifici
municipal de la plaça de la Llibertat de Ciutadella de Menorca per procediment obert, tramitació ordinària,
oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, per lots i va convocar-ne la licitació.
Alhora, va aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que
han de regir la contractació.
En data 28/11/2019, l'anunci de la licitació es va publicar en el perfil del contractant de l'òrgan de
contractació, junt amb el Plec de clàusules administratives i plec de condicions tècniques.
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En data 13/12/2019, va finalitzar el termini de presentació d'ofertes i es van presentar, d'acord amb el
certificat de secretaria de data 16/12/2019, les pliques següents :
1. Oferta amb registre d'entrada núm. 024238, de dia12/12/2019, presentada per part de M.M.A., amb
NIF417***57T, Lot 1
2. Oferta amb registre d'entrada núm. 024280, de dia 12/12/2019, presentada per part de JAMMA PEIX, S.L ,
amb NIFB075***04, Lot 5
3. Oferta amb registre d'entrada núm. 024281, de dia 12/12/2019, presentada per part de MARENOVA DEL
SUD, S.L , amb NIF B579***02, Lot 7
4. Oferta amb registre d'entrada núm.024295, de dia 12/12/2019, presentada per part d'A.P.P., amb NIF
417***07H, Lot 4
5. Oferta amb registre d'entrada núm.024351, de dia 13/12/2019, presentada per part de C.B.M., amb NIF
Lot 2
Vist el contingut de l'acta emesa, amb data 18/12/2019, per l'obertura del sobre C (oferta econòmica) en la
que els membres de la mesa van acordar el següent:
«(...) Es procedeix a l'obertura del sobre C corresponent a A.P.P. que conté l’oferta econòmica, segons model
de l'annex III del plec de clàusules administratives particulars, signada amb certificat digital pel Lot 4
Els membres de la mesa al observar una errada, no esmenable, en l’oferta presentada consideren que
l’oferta no compleix i no s’admet. [...]
En data 19/12/2019, mitjançant resolució de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana, núm. 1986, ratificada
per la Junta de Govern local, amb data 08/01/2020, es va resoldre acceptar la proposta de la mesa de
contractació, classificada per ordre decreixent i per lots, de les ofertes presentades pels licitadors, no
declarades desproporcionades o anormals, d'acord a la puntuació total obtinguda i requerir-los perquè
presentin la documentació prèvia a l'adjudicació.
En data 19/12/2019, amb registre de sortida núm. 31291, es notifica a A.P.P. la resolució número 1986, amb
data 19/12/2019.
En data 19/12/2019, amb registre d'entrada núm. 24741, A.P.P. interposa recurs de reposició contra la
resolució núm. 1986 que literalment copiat diu
« EXPONE
1. Que en fecha 19 de diciembre de 2019 ha recibido notificación del Ajuntament de Ciutadella desestimando
nuestra oferta a la licitación del lote 4 de los puestos de venta en la plaza del mercado de Ciutadella de
Menorca, al no ajustarse a las condiciones económicas de la licitación.
2. Que hemos revisado el escrito con las condiciones económicas y hemos observado que se debe a un
error nuestro, al haber reseñado el importe mensual de la renta en lugar del importe anual requerido en el
modelo, toda vez que entendemos que se puede entender que se trata del importe mensual, ya que es el
mismo indicado en la licitación. Por lo que mediante el presente escrito interpone RECURSO frente a la
misma. No se ha interpuesto reclamación económico-administrativa.
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El presente recurso se fundamenta en los antecedentes y alegaciones que a continuación se exponen:
ANTECEDENTES
El día 12 de diciembre se registra en la OAC la documentación requerida para la licitación del puesto de
venta del mercado municipal, lote número 4.
En fecha 19 de diciembre recibimos notificación de desestimación de nuestra oferta por no ajustarse las
condiciones económicas indicadas en el anexo III a las condiciones de licitación.
ALEGACIONES
Como ya se ha comentado, se debe a un error administrativo a la hora de transcribir las cantidades en el
modelo del anexo III, ya que no nos dimos cuenta de que el importe debía ser anual y no mensual como
indicamos en dicho modelo.
No obstante, entendemos que debe apreciarse por la Comisión que se trata de un error, sin ninguna
intención de licitar por debajo de las condiciones marcadas en el pliego de condiciones.
Se acompaña nuevamente el anexo III debidamente corregido con las cantidades anuales correctas.»
Vist l’informe emès per la secretària municipal, amb data 14/01/2020, que conclou que procedeix estimar el
recurs presentat per la senyora A.P.P. i en conseqüència acceptar la seva oferta, especificada en termes
anuals tal com s’acompanya amb el recurs presentat.
Per tot l’exposat, i fent ús de les facultats que m’han estat conferides, a l’emprara de la disposició addicional
segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i el decret d’alcaldia 0081 del
2019;
RESOLC
Primer. Estimar el recurs de reposició interposat, el 19 de desembre de 2019, en el registre d’entrada de
l’Ajuntament, amb número 24741, per part de A.P.P., amb DNI 417***07H, contra la resolució de l’àrea
d’organització i seguretat ciutadana, número 1986, ratificada per la Junta de Govern local, de dia 8/01/2020,
que va resoldre acceptar la proposta de la mesa de contractació, classificada per ordre decreixent i per lots,
de les ofertes presentades pels licitadors, no declarades desproporcionades o anormals, d'acord a la
puntuació total obtinguda i requerir-los perquè presentin la documentació prèvia a l'adjudicació.
Segon. Requerir a A.P.P. perquè, en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent a aquell en
què hagi rebut la notificació del present requeriment, presenti, telemàticament, la documentació següent:
·
·

Document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva, determinada en la clàusula 4, que sigui
procedent al lot 4.
Documentació justificativa del compliment de les condicions per contractar relacionada en la clàusula
núm. 3,3,3 i l’annex VIII del plec de clàusules administratives particulars.

Tercer. Notificar la present resolució a la interessada i a Tresoreria municipal.
Quart. Remetre aquesta resolució a la Junta de Govern local perquè la ratifiqui en la propera sessió.»
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Examinada la documentació que obra en el present expedient i fent ús de les facultats legalment conferides
a la Junta de Govern local, PROPÒS:
Primer.- Ratificar en tots els seus extrems la resolució de l’àrea d’organització i seguretat ciutadana,
núm..159, amb data 16/01/2020.
Segon.- Publicar-ho en el Perfil del contractant de l’òrgan de contractació.
Tercer.- Notificar-ho a A.P.P. (NIF).
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta de l’Alcaldessa en matèria de Contractació
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6 Proposta iniciar expedient per a la contractació del servei públic de salvament a les platges i
piscina descoberta municipal de Ciutadella de Menorca (Exp EX151-2019-013286).- Es dóna compte
d'una proposta de l’Alcaldessa en atèria de Contractació de dia 16/01/2020,que literalment copiada, diu:
"En data 14/03/2017, la Demarcació de constes de les Illes Balears autoritza a l'ajuntament de Ciutadella de
Menorca per a un període de quatre anys, corresponent als serveis de temporada dels anys 2017 a 2020, la
ocupació de bens de domini públic marítim-terrestre estatal quin objecte serà l'explotació dels serveis de
temporada amb les unitats d'instal·lació indicades, i pel que fa al servei de salvament inclou les casetes
SOS, torres de vigilància, punt de fondeig per embarcacions de salvament, embarcacions salvament en
diverses platges del terme municipal de Ciutadella de Menorca.
En data 08/06/2018, mitjançant resolució de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana, núm. 1403, es va
resoldre adjudicar el contracte de servei de vigilància, salvament, socorrisme i informació de les platges del
municipi de Ciutadella de Menorca i la piscina descoberta municipal a l'entitat "MARSAVE MALLORCA, SL",
per un període de dos anys, prorrogable per un any més.
En data 02/09/2019, amb registre d'entrada GE/015934/2019, l'empresa MARSAVE MALLORCA, SL
comunica la seva renúncia a la pròrroga del contracte per a temporada 2020.
En data 19/12/2019, el coordinador del servei de platges de l'ajuntament de Ciutadella de Menorca emet
informe de necessitat de contractar el servei de salvament per a les platges del municipi de Ciutadella de
Menorca i la piscina descoberta municipal.
En data 19/12/2019, el coordinador del servei de platges de l'ajuntament de Ciutadella de Menorca, emet la
proposta de plec de prescripcions tècniques que regula les condicions en les quals s'ha d'executar el servei.
En data 13/01/2020, mitjançant providència d'inici del regidor delegat es disposa el següent:
«[...] PRIMER. Que s'iniciïn els tràmits necessaris per a l'aprovació de l'expedient de contractació del
contracte administratiu del servei de vigilància, salvament, socorrisme i informació de les platges del municipi
de Ciutadella de Menorca i la piscina descoberta municipal per a la temporada d'estiu 2020.
SEGON. Que els serveis jurídics municipals de l'àrea de contractació emetin informe de necessitat sobre
la contractació del servei, tot indicant l'òrgan de contractació i la tramitació a seguir.[...]»
Fonament de Dret
Primer.- Són contractes de servei aquells quin l'objecte dels quals són prestacions de fer consistents en el
desenvolupament d'una activitat o dirigides a l'obtenció d'un resultat diferent d'una obra o subministrament,

ACTA SESSIÓ JUNTA DE GOVERN 22.01.20

inclosos aquells en què l'adjudicatari s'obligui a executar el servei de manera successiva i per un preu unitari
d'acord amb l'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (endavant LCSP)
Segon.- L'article 28 de la LCSP determina que les entitats del sector públic no poden subscriure contractes
que no siguin els necessaris per complir i dur a terme els seus fins institucionals. A aquest efecte, la
naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com, la
idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, quan s'adjudiqui per un procediment obert, restringit o
negociat sense publicitat, s'han de determinar amb precisió, i se n'ha de deixar constància en la
documentació preparatòria, abans d'iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació. Les entitats del
sector públic han de vetllar per l'eficiència i el manteniment dels termes acordats en l'execució dels
processos de contractació pública, han d'afavorir l'agilització de tràmits, han de valorar la incorporació de
consideracions socials, mediambientals i d'innovació com a aspectes positius en els procediments de
contractació pública i han de promoure la participació de la petita i mitjana empresa i l'accés sense cost a la
informació, en els termes que preveu la Llei.
En aquest sentit, consta a l'expedient l'informe de necessitat, amb data 19 de desembre d'enguany, emès pel
coordinador del servei de platges de l'ajuntament de Ciutadella de Menorca diu:
«[...] Atès el decret 2/2005, de 14 de gener, regulador de les mesures mínimes de seguretat i protecció que
han de complir les platges i zones de bany de la comunitat autònoma de les Illes Balears, BOIB núm. 8 del
2015, en el que s'estableix que la responsabilitat de la implantació i actualització dels plans de salvament de
platges correspon als respectius ajuntaments i que han d'assumir aquesta responsabilitat mitjançant un
servei propi o per la seva contractació.
En tot cas, per dimensionar l'equip humà necessari en funció del risc s'han de seguir un seguit de criteris
establerts en el decret citat.
Així mateix, l'administració municipal assumeix la gestió directa de la piscina descoberta municipal i per tant
l'ha de proveir de servei de socorrisme.
Per tot això, l'Ajuntament de Ciutadella ha realitzat una catalogació de les platges del municipi de Ciutadella i
ha redactat un pla de salvament. I al no tenir personal propi ha de licitar la contractació del servei mitjançant
una empresa de socorrisme.[...]
Així mateix, la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, en l'article 29,
apartats n) i o) atribueixen a les entitats locals, entre d'altres, les següents competències pròpies: gestió de
plans de protecció civil i d'emergència; regulació, gestió i vigilància de les activitats i usos que es porten a
terme en les platges.
Per altra banda, el vigent article 115 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes determina que les
competències municipals, en els termes previstos per la legislació que dictin les comunitats autònomes,
podran abastar els següents extrems: d) mantenir les platges i llocs públics de bany en les degudes
condicions de neteja, higiene i salubritat, així com vigilar l'observança de les normes i instruccions dictades
per l'administració de l'Estat sobre salvament i seguretat de les vides humanes.
I l'article 7.6f) apartat 1 i 2 del Decret 27/2015, de 24 d'abril, de modificació del D. 2/2005, de 14 de gener
regulador de les mesures mínimes de seguretat i protecció que tenen que complir les platges i zones de
bany de la comunitat autònoma de les Illes Balears, determina que es responsabilitza als ajuntaments
respectius de la implantació i actualització dels Plans de salvament de les platges.
En conseqüència, vistes les competències que les normes assenyalades atribueixen als municipis i que
l'ajuntament de Ciutadella no disposa actualment de mitjans propis per a la prestació del servei de salvament
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per a les platges del municipi de Ciutadella de Menorca i de la piscina descoberta municipal, és pel que
s'haurà de procedir a la contractació de dit servei per tal de poder garantir el compliment de les obligacions
legalment establertes.
Per la qual cosa, queda justificada la necessitat de celebrar el contracte de servei de salvament assenyalat,
prèvia tramitació de la corresponent licitació.
Tercer.- L'article 99 de la LCSP determina que l'objecte dels contractes del sector públic ha de ser
determinat. No es pot fraccionar amb la finalitat de disminuir-ne la quantia i eludir així els requisits de
publicitat o els relatius al procediment d'adjudicació que corresponguin. Sempre que la naturalesa o l'objecte
del contracte ho permetin, s'ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts
mitjançant la seva divisió en lots i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició
addicional quarta.
En aquest sentit, l'objecte de la prestació a contractar ha estat especificada en la prescripció "1. Objecte del
contracte i característiques" del plec de prescripcions tècniques, en la que s'identifica les tasques a realitzar.
D'acord amb el contingut de dita prescripció, l'objecte del contracte de servei no admet fraccionament
atenent a les característiques del servei a prestar.
Quart.- Respecte a la elecció de l'òrgan de contractació del procediment a seguir en la licitació del servei de
salvament per a les platges del municipi de Ciutadella de Menorca i la piscina descoberta municipal, s'haurà
d'estar a allò disposat a l'article 323 de la LCSP, en què els contractes que celebrin les administracions
públiques s’adjudicaran d’acord amb les normes del capítol I, del Títol I del Llibre III. L’adjudicació es
realitzarà ordinàriament utilitzant el procediment obert o el restringit.
En l’esmentat informe del coordinador del servei de platges de l’ajuntament de Ciutadella de Menorca, es
proposa la utilització del procediment obert adient pel fet de no concórrer elements de negociació.
Atenent al preu estimat anyal del contracte i que la prestació es troba emmarcada en la categoria 98000000
«altres serveis» de l’annex IV del LCSP, la licitació no estarà subjecte a regulació harmonitzada.
Cinquè.- Respecte del termini de duració del contracte, l’article 29 de la LCSP determina que la durada dels
contractes del sector públic s’ha d’establir tenint en compte la naturalesa de les prestacions, les
característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre’n la realització periòdicament a
concurrència, sense perjudici de les normes especials aplicables a determinats contractes.
En el plec de prescripcions tècniques, el coordinador del servei de platges de l'ajuntament de Ciutadella de
Menorca, proposa que la contractació es faci pel període de temps comprès entre l'1 de juny de 2020 al 30
de setembre, ambdós inclosos, per una duració de dos anys més dues pròrrogues.
El termini de vigència del contracte proposat és l'adient ja que coincideix, per la temporada d’estiu 2020, amb
l’autorització de Costes vigent i la LCSP. Tanmateix, caldrà tramitar l’autorització de Costes d’utilització del
domini públic amb les instal·lacions que es proporcionen per l'ajuntament per a la prestació del servei per les
empreses contractistes que surtin de la licitació, prèvia formalització de les pròrrogues previstes per les
temporades 2021 i 2022.
Sisè.- Respecte de l’òrgan de contractació.
La disposició addicional segona de la LCSP determina, per a les entitats locals, que corresponen als alcaldes
i als presidents de les entitats locals les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes
d’obres, de subministrament, de serveis, els contractes de concessió d’obres, els contractes de concessió de
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serveis i els contractes administratius especials, quan el seu valor estimat no superi el 10 per cent dels
recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter
plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, incloses les eventuals pròrrogues, sempre
que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
No obstant l’anterior, mitjançant resolució d’alcaldia núm. 000004 de 2020, es resol modificar el règim de
delegacions d’alcaldia en la Junta de Govern local «[...] Primer. Modificar les atribucions de les diferents
delegacions fetes a la Junta de Govern, mitjançant resolució d’alcaldia número 81, de 5 de juliol de 2019, de
forma que els regidors delegats puguin resoldre expedients de la seva competència en matèria d’Hisenda
Local o matèria econòmica; i , més concretament, en contractacions; i Tresoreria i pressupost, per import
inferior a 6.000 €, per tal d’agilitzar-ne la tramitació. [...]»
En el plec de prescripcions tècniques es preveu un cost anyal del servei per import de 380.000 € (IVA inclòs)
amb la proposta d’una vigència del contracte (incloses les dues pròrrogues) màxim de tres (3) anys.
L’òrgan de contractació ha de ser la Junta de Govern local d’acord amb allò que estableix el decret d’alcaldia
núm. 4 de 2020 de delegació de competències.
Setè. Respecte dels tràmits a seguir per la contractació del servei:
L’article 116 de la LCSP determina que 1. la subscripció de contractes per part de les administracions
públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, que ha d’iniciar l’òrgan de contractació
motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu l’article 28 d’aquesta Llei i que s’ha de publicar
en el perfil de contractant.
2. L’expedient s’ha de referir a la totalitat de l’objecte del contracte, sense perjudici del que preveu
l’apartat 7 de l’article 99 per als contractes adjudicats per lots.
3. A l’expedient s’han d’incorporar el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions
tècniques que hagin de regir el contracte. En cas que el procediment elegit per adjudicar el contracte sigui el
de diàleg competitiu que regula la subsecció 5a, de la secció 2a, del capítol I, del títol I, del llibre II, els plecs
de clàusules administratives i de prescripcions tècniques s’han de substituir pel document descriptiu a què fa
referència l’apartat 1 de l’article 174. En el cas de procediments per adjudicar els contractes basats en
acords marc en què es convidi a una nova licitació a les empreses que en són part, regulats a l’article 221.4,
els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques s’han de substituir pel document de
licitació a què fa referència l’últim paràgraf de l’article 221.5.
Així mateix, s’ha d’incorporar el certificat d’existència de crèdit o, en el cas d’entitats del sector públic
estatal amb pressupost estimatiu, el document equivalent que acrediti l’existència de finançament, i la
fiscalització prèvia de la intervenció, si s’escau, en els termes que preveu la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, general pressupostària.
4. En l’expedient s’ha de justificar adequadament:
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 s’han de tenir
en consideració per adjudicar el contracte, així com les condicions especials de la seva execució.
d) El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que l’integren, inclosos sempre
els costos laborals si n’hi ha.
e) La necessitat de l’Administració que es vol satisfer mitjançant la contractació de les prestacions
corresponents; i la seva relació amb l’objecte del contracte, que ha 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 escau.
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L’article 117 de la LCSP determina que un cop completat l’expedient de contractació, l’òrgan de contractació
ha de dictar una resolució motivada en què l’aprovi i disposi l’obertura del procediment d’adjudicació.
Aquesta resolució també implica l’aprovació de la despesa, excepte en el supòsit excepcional que el
pressupost no s’hagi pogut establir prèviament, o que les normes de desconcentració o l’acte de delegació
hagin establert el contrari; en aquest cas, s’ha de sol·licitar l’aprovació de l’òrgan competent. Aquesta
resolució ha de ser objecte de publicació en el perfil de contractant.
Els expedients de contractació es poden ultimar fins i tot amb l’adjudicació i formalització del contracte
corresponent, encara que la seva execució, tant si s’efectua en una anualitat com en diverses, s’hagi d’iniciar
en l’exercici següent. A aquests efectes es poden comprometre crèdits amb les limitacions que determinin les
normes pressupostàries de les diferents administracions públiques subjectes a aquesta Llei.
Vist l'informe jurídic emès per la secretària municipal, amb data 16/01/2020.
Atesa la necessitat d'iniciar els tràmits com a actuacions preparatòries a l'aprovació de l'expedient de
contractació del servei assenyalat.
Per tot això, examinada la documentació que obra 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, a la Junta de Govern PROPÒS
PRIMER. Declarar necessària la contractació servei de vigilància, salvament, socorrisme i informació de les
platges del municipi de Ciutadella de Menorca i la piscina descoberta municipal, pels motius assenyalats en
l'informe de necessitat del coordinador municipal de les platges i en l'informe jurídic, d'acord amb l’article
28.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
SEGON. Iniciar l’expedient de contractació del servei de vigilància, salvament, socorrisme i informació de les
platges del municipi de Ciutadella de Menorca, per procediment obert i tramitació ordinària.
TERCER. No dividir en lots l'objecte del contracte atès que per la seva pròpia naturalesa no es considera
adequada, a tenor de l'article 99 de la LCSP.
QUART. Requerir que per part dels òrgans i unitats administratives municipals que pertoquin es duguin a
terme totes les tasques necessàries per a l'aprovació de l'expedient de contractació, tot de conformitat amb
la LCSP i la resta de normativa aplicables, tals com:
·
·

·

Redacció i incorporació a l'expedient de contractació del plec de clàusules administratives particulars
i del plec de prescripcions tècniques que inclogui el preu del contracte i els criteris d'adjudicació.
Emissió per part de la Intervenció municipal del pertinent certificat d'existència de crèdit o document
que legalment el substitueixi, i la fiscalització de l'autorització administrativa, en el seu cas,en els
termes prevists en la Llei 47/2003, de 26 de novembre.
Emissió d'informe de secretaria, tot de conformitat amb l'apartat 8 de la disposició addicional tercera
de la LCSP."

Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta de l’Alcaldessa en matèria de Contractació
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7 Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació del coordinador de Seguretat i Salut i director
executiu de les obres del projecte de recuperació i rehabilitació del bastió del Governador i Reial
Alcàsser fase (Exp EX151-2019-011035).- Es dóna compte d'una proposta de l’Alcaldessa en matèria de
Contractació de dia 16/01/2020,que literalment copiada, diu:
"TRÀMIT: APROVAR L'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I
SALIT I DIRECTOR EXECUTIU DE LES OBRES DEL PROJECTE RECUPERACIÓ I REHABILITAT DEL
BASTIÓ DES GOVERNADOR I REIAL ALCÀSSER DE CIUTADELLA DE MENORCA.
Antecedents
1.- En data 30/01/2019, la Junta de govern local va acordar aprovar el Projecte de recuperació i rehabilitació
del bastió des Governador i Reial Alcàsser de Ciutadella de Menorca, redactat pels arquitectes Elisabet Fiol
Bernat i Maurici Mayol Miró.
2.- En data 24/10/2019, l'arquitecta municipal, Elisabet Fiol Bernat, va emetre informe de necessitat per a la
contractació del director de l'execució de l'obra assenyalada anteriorment i coordinador en matèria de
seguretat i salut, segons les disposicions de la Llei 38/1999, de 5 de novembre d'ordenació de l'edificació
(LOE).
3.- Vist que, amb data 02/01/2020, mitjançant providència d'inici del regidor delegat de manteniment i millora
de la via pública i serveis econòmics, es va disposar l'inici dels tràmits necessaris per l'aprovació de
l'expedient de contractació del director de l'execució de l'obra de rehabilitació del bastió des Governador i
Reial Alcàsser i el coordinador en matèria de seguretat i salut.
4.-- Vist l'informe jurídic emès per la secretària de la corporació, amb data 07/01/2020, sobre les
competències municipals, els tràmits a seguir i la identificació de l'òrgan de contractació.
5.- En data 08/01/2020, la Junta de Govern local va acordar iniciar l'expedient de contractació del
coordinador en matèria de seguretat i salut i director de l'execució de l'obra de recuperació i rehabilitació del
bastió des Governador i Reial alcàsser de Ciutadella de Menorca.
6.- Vista la proposta de plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació, amb data
20/01/2020, emesa pel servei jurídic municipal i la secretària de la corporació.
7.- Vist l'informe emès per la interventora, amb data 20/01/2020, i el document comptable de retenció de
crèdit per import de 22.990,00 € (IVA inclòs) i en càrrec a la partida municipal 151.227.06 (RC:
220200000593) del pressupost municipal per a l'exercici 2020.
Es considera com a procediment adequat per a la contractació del coordinador de seguretat i salut i director
executiu de les obres, procediment obert simplificat, el qual permet una tramitació més àgil del procediment
de contractació, tramitació ordinària, essent la Junta de govern local l'òrgan de contractació, i amb un valor
estimat 19.000,00 €, amb un termini d'execució de 18 mesos.
L'article 20.2 apartat h) 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 tenen com a competències pròpies, entre d'altres, les
següents: d) gestió del patrimoni municipal, regulació del seu ús o destí, conservació i manteniment, h)
conservació i manteniment dels béns de domini públic local, parcs, jardins i vies públiques municipals, tant
urbanes com rurals, així com, elaboració i disseny dels programes d'execució d'infraestructures de
competències de la comunicat autònoma, quan estiguin en el mateix terme municipal.
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L'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP) les
entitats de sector públic no poden subscriure altres contractes que aquells que siguin necessaris per al
complimen6t i la 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.
Atès que esdevé necessari i obligatori per llei (LOE) iniciar els tràmits d'aquest procediment de contractació
per contractar la coordinació de la seguretat i salut i la direcció executiva de les obres del projecte de
recuperació i rehabilitació del bastió des Governador i Reial Alcàsser de Ciutadella de Menorca fase I.
Atès que, donades les característiques de l'objecte del contracte, es considera que el procediment més
adient és el procediment obert simplificat, tramitació ordinària, oferta més avantatjosa i únic criteri
d'adjudicació, el preu més baix.
Vis els articles 13, 116, 117, 131 i 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Examinada la documentació i els informes que obren en aquest expedient, a l'empra de la disposició
addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i el decret d'alcaldia
núm. 2020/ld1401/0000004, de delegació de competències, a la Junta de Govern local PROPÒS
Primer. Aprovar l'expedient de contractació del director de l'execució de l'obra de rehabilitació del bastió des
Governador i Reial Alcàsser i el coordinador en matèria de seguretat i salut, per procediment obert
simplificat, tramitació ordinària, oferta més avantatjosa i únic criteri d'adjudicació.
Segon. Aprovar la despesa que comporta aquesta contractació, per import de 22.990,00 € IVA inclòs; amb
càrrec a la partida 151.227.06 (RC: 220200000593) del pressupost municipal per a l'exercici 2020.
Tercer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars emès, amb data 20/01/2020, que regirà
aquesta licitació, així com, el plec de prescripcions tècniques emès, amb data 24/10/2019, ambdós
incorporats a l'expedient.
Quart. Publicar l'anunci de la licitació en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació perquè durant
QUINZE (15) DIES naturals, comptadors a partir del dia següent a la publicació del mateix, es puguin
presentar ofertes.
Cinquè. Publicar en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques d'aquesta licitació.
Sisè. Nomenar com a responsables d'aquest contracte als arquitectes municipals Elisabet Fiol Bernat i
Maurici Mayol Miró.
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta de l’Alcaldessa en matèria de Contractació
BookmarkOrdenDia

8 Proposta d'adjudicació de la contractació del servei de vigilància i seguretat privada, sense armes,
a les dependències del servei d'Atenció Social (Exp EX151-2019-008116).- Es dóna compte d'una
proposta de l’Alcaldessa en matèria de Contractació de dia 20/01/2020,que literalment copiada, diu:
"TRÀMIT: ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
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I. ANTECEDENTS
1r. Mitjançant acord de la Junta de Govern local, amb data 18/12/2019, es va aprovar l'expedient de
contractació del servei de vigilància i seguretat privada, sense armes, per a l’edifici on s’ubiquen els serveis
d’atenció social de l’Ajuntament de Ciutadella, al camí de Maó, 102 (edifici ca sa Milionària), per procediment
obert simplificat i tramitació ordinària, amb un únic criteri d'adjudicació, el preu i va convocar-ne la licitació.
Alhora, va aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que
han de regir la contractació.
2n. Una volta finalitzat el termini de presentació de proposicions, durant el qual es va presentar únicament un
licitador, d'acord amb el certificat de secretaria de data 07/01/2020: JOMI MAR SEGURIDAD PRIVADA,
S.L.U (NIF B575***30);prèvia determinació de la composició de la Mesa de contractació, la presidenta va
convocar els seus membres per dia 09/01/2020 a les 10,30 hores per a l'obertura, en acte intern, del «sobre
A» i, en cas de no haver-hi deficiències, en acte públic, l'obertura del «sobre B».
3r. Reunida la Mesa de contractació i obertes les pliques, segons es reflecteix a l’acta núm. 1, de data
10/01/2020, aquesta, una volta admesa la única proposta i vista l’oferta presentada: per un preu/hora de
16,50 €, IVA exclòs, va elevar i proposar a l'òrgan de contractació com a oferta més avantatjosa la
presentada per l'empresa JOMI MAR SEGURIDAD PRIVADA, S.L.U.
4t. Mitjançant Resolució de l'àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana número 2020/LD3002/0071 amb data
13/01/2020, es va adoptar l’acord següent, el contingut del qual va ser ratificat per acord de la Junta de
Govern en sessió ordinària de dia 15/01/2020:
«Primer. Acceptar la proposta de la Mesa de contractació referent a l'oferta presentada pel licitador i no
declarada desproporcionada o anormal, qualificada amb 100 punts.
Segon. Requerir a l'empresa JOMI MAR SEGURIDAD PRIVADA, S.L.U. (B575***30) per què en el termini
de 7 dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagi rebut aquest requeriment, presenti
telemàticament la documentació següent:
· Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva determinada en la clàusula 4 que sigui
procedent.
· 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.
· Documentació justificativa del compliment de les condicions per contractar relacionada en la clàusula núm.
3.6.2, apartat 3, del Plec de clàusules administratives particulars. Per acreditar-ho, en el cas d’estar inscrit,
serà suficient el certificat d'inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector
públic o en el Registre de licitadors de la Comunitat Autònoma d’Illes Balears. En cas contrari, haurà de
presentar la documentació relacionada.
· Documentació acreditativa de l’habilitació professional exigida en la clàusula "F.6 Habilitació empresarial o
professional exigida” del quadre de característiques del contracte.»
5è. En resposta al requeriment efectuat i dins el termini concedit a l'efecte, en data 16/01/2020 i
GE/000914/2020, el representant de JOMI MAR SEGURIDAD PRIVADA, SLU, va presentar la documentació
següent:
- Justificant d'abonament, en data 15/01/2020, de la garantia definitiva constituïda per un import de
1.018,88€, corresponent al 5% del preu ofert, IVA exclòs.
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- Documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries i amb la
seguretat social, aportant els corresponents certificats actualitzats.
- Certificat d’inscripció (des de data 05/05/2008) en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
del Sector Pùblic (en endavant ROLECE), emès en data 14/01/2020.
- Inscripció en el Registre nacional d’empreses de seguretat, mitjançant Resolució del Director General de
Policia i de la Guàrdia Civil, de data 10/05/2010.
6è. Revisada la documentació aportada pels Serveis Jurídics, es considera adequada a la requerida pels
PCAP, quedant acreditades les condicions de l’empresa licitadora per a contractar -de capacitat i solvència
econòmica i tècnica-, així com la seva habilitació professional.
II. FONAMENTS JURÍDICS:
Normativa bàsica aplicable:
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
Consideracions jurídiques:
Primera. Termini per a l’adjudicació
De conformitat amb l’article 159.4 f) 4ª de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(en endavant LCSP) l’adjudicació haurà de recaure en el termini màxim de 5 dies hàbils comptats a partir del
dia següent al de recepció de la documentació requerida, sempre dins el termini màxim de quinze dies a
comptar de l'endemà de l'obertura de les proposicions, segons el regulat a l’article 158.1 de la LCSP.
Segona. Perfecció i formalització del contracte
D’acord amb l’article 159.4 f) 4ª de la LCSP una volta adjudicat, es procedirà a la formalització del contracte.
El document de formalització és títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.
Segons estableix l’apartat X, punt 2, observacions, del quadre de característiques del Plec de clàusules
administratives particulars l'adjudicatari haurà de presentar degudament complimentat i signat amb certificat
digital l’annex VIII, annex IX, annex X, annex XI i annex XII del plec, referent al compromís de confidencialitat
i documentació en matèria de coordinació d’activitats empresarials, abans de la formalització del contracte.
Tercera. Publicació del contracte
L’adjudicació s’haurà de notificar a l’adjudicatari i publicar en el perfil del contractant en el termini màxim de
15 dies, de conformitat amb l’article 151.1 de la LCSP.
En relació a la publicitat de la formalització del contracte, d’acord amb el que preveu l’article 154 de la LCSP
serà necessari publicar la formalització en el perfil del contractant en un termini màxim de 15 dies des de la
formalització.
De conformitat amb el disposat en l'article 346.3 de la LCSP, s'hauran de comunicar les dades bàsiques del
contracte al Registre de Contractes del Sector Públic i publicar la informació prevista a l’article 8 de la Llei de
Transparència, respecte dels contractes, si bé a tenor de l’article 335.1 de la LCSP, no serà necessària la
remissió de còpia del contracte a la Sindicatura de Comptes.
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Quarta. Òrgan competent
L’òrgan competent per a l’adjudicació del contracte és l’Alcaldia, segons la disposició addicional segona de la
Llei 9/2017, qui va delegar la competència en la Junta de Govern local, mitjançant Decret d'Alcaldia núm.
2019/LD1401/0000081, amb data 05/07/2019, posteriorment modificat per Resolució 2020/LD1401/000004,
amb data 15/01/2020.
Examinada la documentació obrant a l’expedient i atesa la normativa d'aplicació i les consideracions
efectuades, fent ús de les facultats que m'han estat conferides, PROPÒS:
Primer. Adjudicar a l’empresa JOMI MAR SEGURIDAD PRIVADA, S.L.U (NIF B575***30) el contracte del
servei de vigilància i seguretat privada, sense armes, per a l’edifici on s’ubiquen els serveis d’atenció social
de l’Ajuntament de Ciutadella, al camí de Maó, 102 (edifici ca sa Milionària); tot d'acord amb la seva oferta
presentada que consta a l'expedient, amb els plecs de clàusules administratives particulars i plecs de
prescripcions tècniques particulars que regeixen la licitació de referència i d’acord amb la seva oferta
econòmica, per import de denou euros amb noranta-set cèntims (19,97 €) per hora de servei, IVA inclòs.
Segon. Requerir a JOMI MAR SEGURIDAD PRIVADA, S.L.U per què en el termini no superior a 15 dies
hàbils, a comptar des del següent a la notificació del present acord, i en tot cas abans de la formalització del
contracte, procedeixi a la presentació dels documents de l’annex VIII, annex IX, annex X, annex XI i annex
XII del plec de clàusules administratives particulars, degudament complimentats i signats amb certificat
digital.
Tercer. Requerir a l'adjudicatari per a subscriure, dins del termini de 15 dies hàbils següents al de la
notificació del present acord d'adjudicació, el document administratiu de formalització del contracte.
Quart. Notificar l’adjudicació als candidats i licitadors, així com procedir a publicar l'adjudicació i posterior
formalització del contracte en el perfil del contractant, tot de conformitat amb els articles 151.1 i 154 de la
LCSP.
Cinquè. Comunicar l’adjudicació del contracte a l’anterior empresa contractista TRABLISA, a l’efecte que
faciliti a la nova adjudicatària la informació necessària per què pugui procedir a la subrogació del contracte
laboral amb el/la treballador/a destinada al servei, prevista en els plecs.
Sisè. Comunicar l’adjudicació del contracte als Serveis Econòmics, Tresoreria i al tècnic municipal
responsable del contracte, junt amb una còpia dels plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que regeixen el contracte.
Setè. Comunicar al registre de contractes del sector públic les dades de l'adjudicació del present contracte
d'acord amb l'article 346.3 de la LCSP.
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta de l’Alcaldessa en
matèria de Contractació de dia 20/01/2020
BookmarkOrdenDia

9 Proposta de ratificar la resolució núm. 2001 de l'Àrea de Territori i Entorn i Serveis Urbans de dia
30/12/2019 per aprovar la certificació núm. 7 (desembre 2019) de les obres de reforma de les
infractructures dels carrers Mossèn Josep Salord i Farnés i Josep M. Fivaller (Exp EX038-2019004164).- Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Manteniment i Millora de la Via
Pública de dia 16/01/2020,que literalment copiada, diu:
"Vista la resolució núm. 2001 de l'Àrea de Territori i Entorn i Serveis Urbans de dia 30/12/2019 que literalment
copiada diu:
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"Atès que el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella en data 20/02/18 van signar un conveni per a
regular la col·laboració d'ambdues administracions en el desenvolupament de projectes financerament
sostenibles.
Atès que en data 28/02/18 la Junta de Govern de l'Ajuntament de Ciutadella va aprovar definitivament el projecte
de reforma de les infrastructures dels carrers Mossèn Josep Salord i Farnés i Josep M. Fivaller del terme municipal
de Ciutadella de Menorca, redactat pels tècnics municipals, amb un pressupost d'execució per contracte de
392.133,29 €
Atès que en data 09/05/18 es va adjudicar per Junta de Govern l'execució de les obres de reforma de les
infrastructures dels carrers Mossèn Josep Salord i Farnés i Josep M. Fivaller a l'empresa Antonio Gomila SA per
un import de 364.210 € (IVA inclòs)
Atès que s'ha redactat la certificació núm. 7 liquidació (desembre 2019) corresponent al contracte de les obres del
projecte de reforma de les infractructures dels carrers Mossèn Josep Salord i Farnés i Josep M. Fivaller, per un
import de 25.222,83 € (IVA inclòs)
Atès que l'esmentada certificació va degudament signada pel director de la mateixa, Joan Moll Serra ECCP
municipal
RESOLC
Primer. Aprovar la certificació núm. 7 liquidació (desembre 2019) corresponent al contracte de les obres de
reforma de les infractructures dels carrers Mossèn Josep Salord i Farnés i Josep M. Fivaller, per un import de
25.222,83 € (IVA inclòs)
Segon. Comunicar aquest acord a l'empresa adjudicatària Antonio Gomila SA i al Consell Insular de Menorca
Tercer. Aquesta resolució haurà de ser ratificada per la Junta de Govern".
Atès que el tercer punt diu que s'ha de ratificar per la Junta de Govern.
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Ratificar la resolució núm. 2001 de l'Àrea de Territori i Entorn i Serveis Urbans de dia 30/12/2019 per l'aprovació de
la certificació núm. 7 liquidació (desembre 2019) corresponent al contracte dee les obres de reforma de les
infractructures dels carrers Mossèn Josep Salord i Farnés i Josep M. Fivaller, per un import de 25.222,83 € (IVA
inclòs). "

Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Manteniment i Millora de la Via
Pública
BookmarkOrdenDia

10 Proposta de concessió d'una bestreta d'una mensualitat al funcionari/a J.LT.S. (Exp EX006-2020000470).- Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada del Servei de Recursos Humans de dia
13/01/2020,que literalment copiada, diu:
"En data 10/01/2020 i registre d’entrada núm. 000521 el/la Sr./Sra. J.L.T.S., ha presentat una instància
mitjançant la qual sol·licita una bestreta d'una mensualitat del seu sou, a retornar en 3 anys.
Vist l'informe emès per la tècnica en Recursos Humans, amb data 13/01/2020, que copiat literalment diu:
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"ANTECEDENTS
1. En data 10.01.20120, registre d’entrada número GE/000521/2020, el funcionari municipal, J.L.T.S., ha
demanat una bestreta de l’import d’una mensualitat, sol·licitant i manifestant el compromís de retornar-la en
el termini de 3 anys (36 mesos).
2. Consta a les dependències municipals que la part interessada és funcionari de carrera de l’Ajuntament de
Ciutadella de Menorca, efectiu de la Policia local.
RAONAMENTS JURÍDICS
Primer.- En relació a les bestretes reintegrables a compte de futures retribucions dels funcionaris de
l’Administració local, la norma que les regula és el RDL de 16 de desembre de 1929, relatiu a la concessió
de bestretes sobre les seves pagues o mensualitats.
Açò es desprèn de l'art. 19 que estableix que aquesta norma és d'aplicació als funcionaris de l'administració
local dient que «els beneficis atorgats per aquest Decret-Llei als funcionaris de l'Administració Civil de l'Estat
es fan extensius a tots aquells que depenguin de les Diputacions provincials i dels Ajuntaments.
Aquestes corporacions estan obligades, en el successiu, a consignar en els seus pressuposts anuals els
crèdits que siguin indispensables per a complir aquesta obligació».
Pel que fa al règim jurídic d'aquestes bestretes (imports màxims, condicions etc.), convé reproduir l'articulat
corresponent:
«Article 1. Els funcionaris públics de les diverses carreres i professions de l'Administració Civil de l'Estat que
tenguin els seus havers detallats als pressuposts de despeses dels diferents departaments ministerials
tindran dret a percebre, com a bestreta, l'import d'1 o 2 pagues o mensualitats del seu haver líquid,
quan ho necessitin per atendre urgents necessitats de la seva vida.
Aquest dret restarà limitat per les següents condicions:
1. L'assignació mensual del funcionari que sol·liciti una bestreta d'una o dues pagues serà regulada, per
concedir-lo, per l'haver líquid que gaudeixi com a remuneració del seu càrrec principal, sense l'acumulació o
augment de gratificacions, indemnitzacions, dietes o emoluments que li siguin acreditats per altres conceptes
diferents.
S'exceptuen d'aquesta regla els augments percebuts pels funcionaris com a part integrant del sou, per
ascens o dotacions reglamentàries, ja que tals augments seran acumulats a l'haver mensual per als efectes
de la concessió de la bestreta.
2. Quan el funcionari gaudeixi de dos sous compatibles, o un sou i una o varies gratificacions per alters
càrrecs o conceptes, podrà optar per un o altre haver com regulador de la bestreta; però no serà compatible
el gaudi alhora de bestretes concedides per un o altres conceptes.
3. Per gaudir de la bestreta serà precís que el funcionari atorgui un compromís, en el qual ha d'obligar-se a
reintegrar-lo en 10 mensualitats quan es tracti d'una paga o en 14 si es tracta de dues; sometent-se per açò
al descompte corresponent, que ha de realitzar l'habilita personal al temps d'abonar-li els seus havers.
Article 3.
Les bestretes que es concedeixin als empleats públics no meritaran cap interès, però seran reintegrades
en les mensualitats a que es refereix la regla precedent i per les quanties iguals en cada mes.
Els funcionaris podran reintegrar en menor temps la bestreta rebuda i liquidar-la en la seva totalitat quan ho
estimin convenient, dins del termini convingut. (...)
Article 5.
La concessió d'un avançament reintegrable no es podrà atorgar als funcionaris públics mentre no
tinguin liquidats els compromisos d'igual índole adquirits amb anterioritat i que hagin, per tant, de
respondre amb els seus havers a demanda judicial, administrativa o d'entitat de caràcter cooperatiu, el
funcionament del qual està autoritzat oficialment i, com a conseqüència, compresa en les disposicions que
sobre el particular tingui dictades el Ministeri de Treball i Previsió. (...)
Article 11.
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Els departaments ministerials consignaran tots els anys en els seus pressuposts, un crèdit global sota un
capítol i article que s'anomenarà «bestretes reintegrables als funcionaris», i amb càrrec a aquests crèdits es
faran els pagaments que en cada cas s'hagi d'acordar per aquest concepte.
L'article 13 i ss. del mateix RDL de 16 de desembre de 1929, estableix les regles a tenir en compte pel que fa
a la tramitació de la petició de bestreta, la seva resolució motivada i el retornament dels imports avançats.
Per altra part, indicar que en seu municipal, el Pacte de funcionaris de l’Ajuntament de Ciutadella de
Menorca preveu, en el seu article 50, una regulació particular de les bestretes, indicant el següent:
«Article 50 – BESTRETES 50.1.
El personal funcionari 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 o 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 concorri qualsevol de les circumstàncies
que s’indiquen:
1- Matrimoni o parella de fet de la persona sol·licitant.
2- Divorci, separació o anul·lació del matrimoni de la persona sol·licitant.
3- Mort del cònjuge o dels/de les fills/es.
4- Naixement de fills/es.
5- Malaltia o intervenció quirúrgica greu de la persona sol·licitant, del cònjuge o dels/de les fills/es.
6- Amortització de crèdits públicament documentats o per l’adquisició d’habitatge habitual.
7- Realització d’obres necessàries i imprescindibles per a la conservació de l’habitatge.
8- Trasllat de domicili a la localitat on està ubicat el centre de treball.
9- Despeses d'estudis oficials en centres nacionals o estrangers per part de la persona sol·licitant, del
cònjuge o dels/de les fills/es. Tot açò sens perjudici dels ajuts socials que li puguin ser concedits.
10- Altres circumstàncies similars que mereixin aquesta qualificació, amb un informe previ de la Comissió
Paritària.
50.2. Aquestes bestretes no produiran cap tipus de interès i s’hauran de retornar en un termini màxim de 14,
28 o 36 mensualitats, mitjançant la retenció de les quanties corresponents a la nòmina del funcionari.
La Comissió Paritària interpretarà aquest punt, tenint en compte les circumstàncies i quantitats sol·licitades.
50.3. 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 es necessari cap tipus de justificació.
50.4. En cas que la persona beneficiària d’una bestreta deixi de prestar serveis a l’Ajuntament o sol·liciti
excedència de qualsevol classe, haurà de retornar íntegrament la quantitat que hi manqui per al pagament
total de la bestreta.
50.5. En cas que l’Ajuntament denegui la concessió de bestretes, se notificaran mitjançant resolució
motivada.»
Al, respecte, indicar que, per un costat, i així i com s’ha esmentat a l’inici d’aquest informe, aquest dret del
personal funcionari ve regulat al RDL de 16 de desembre de 1929 sobre bestretes sobre les pagues o
mensualitats, i és aplicable també a l’administració local atès que açò fou disposat a la R. Ordre de
26.12.1930, noma aquesta que sembla ser, encara es troba vigent.
Es pot entendre que les bestretes tenen caràcter d’ajut social, atès que no són una contraprestació o sou a
canvi dels serveis prestats, i a més, comentar que hi ha doctrina que entén que el règim de bestretes no pot
ser objecte de regulació i negociació col·lectiva en seu de cada ajuntament. Al respecte, fer referència als
comentaris de Glòria i Juan d'Anjou a «Derechos de los funcionarios» (LA LEY 3864/2010), que diuen que
són d'aplicació les normes reguladores dels funcionaris de l'Administració Civil i de l'Estat (art. 83
RF/42), entenent-se sempre fetes a les retribucions bàsiques líquides que percebin els funcionaris
(llei 33/1987, art. 47 i resolució SEPG de 02.01.2008: A.4.b), conforme a la regulació establerta per RDL de
16.12.1929 i el RD de 25.01.1930 (STS de 18.10.89), no susceptibles de negociació col·lectiva (STSJ de
Madrid de 15.09.1999).
Si s’entén així, resultaria que difereix en alguns aspectes la norma que és d’aplicació a l’àmbit estatal i local
amb l’article 50è del pacte de funcionaris abans reproduït.
Pel que aquí ens ocupa, per un costat, el pacte de funcionaris limita la concessió de les esmentades
bestretes a que concorrin un seguit de circumstàncies d’acord amb l’abans reproduït (matrimoni o parella de
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fet del sol·licitant, divorci, separació, etc.) si bé s’ha de dir que la normativa estatal no estableix aquests
requisits sinó que les bestretes són «per atendre urgents necessitats de la vida del funcionari», i aquest és
un concepte diferent i que es pot interpretar més àmpliament, en el sentit en què es poden donar necessitats
urgents per a la vida, que siguin diferents i addicionals a les exposades en el Pacte de funcionaris
municipals. I, en aquest sentit, qui subscriu entén que el Pacte de funcionaris no pot imposar més
restriccions o límits que el que es pot interpretar de l’enunciat del RDL de 16.12.2019 abans reproduït.
Així mateix, i per altra costat, la normativa estatal, aplicable al personal funcionari municipal, permet la
concessió de bestretes per 1 o 2 mensualitats de l’haver líquid, en canvi, el Pacte de funcionaris municipals
preveu l’abonament d’1, 2, 3, 4, 5 o 6 mensualitats diferenciant el número d’aquestes segons el grup o
subgrup de titulació al qual es pertany.
Així també, difereix el període per a retornar les bestretes, de manera que la normativa estatal, aplicable al
personal funcionari municipal, estableix el retornament d’1 mensualitat en un període màxim de 10 mesos i,
en canvi, el Pacte de funcionaris ho amplia a 14, 28 o 36 mensualitats.
Per tant, envers la sol·licitud presentada per part del funcionari, resulta que ha demanat 1 mensualitat però
enlloc de comprometre’s a retornar-ho en 14 mesos (termini màxim d’acord amb la normativa estatal
aplicable al personal funcionari estatal i també al de l’administració local) ha sol·licitat fer-ho en 3 anys (36
mesos), cosa que està previst a l’art. 50 del Pacte de funcionaris abans reproduït.
No obstant tot l’exposat, consta a les dependències municipals que s’han atorgat durant els successius
darrers anys, bestretes reintegrables amb fonament al que diu el Pacte de funcionaris municipal encara que
difereixi en aspectes del RD de 16.12.1929.
Segon.- Per altra part, contrastada informació entre el servei de nòmines i tresoreria, resulta que no consta
que la part interessada tengui pendent a reintegrar, a dia d’avui, cap altra bestreta.
CONCLUSIONS
En conclusió, vista la normativa que és d’aplicació, i advertint a la corporació municipal que d’acord amb el
règim de bestretes aplicable a l’àmbit estatal, l’àmbit d’aplicació del qual també comprèn l’administració local,
resulta que el termini per retornar la bestreta d’una mensualitat seria de 14 mesos enlloc dels 36 sol·licitats,
tot i que el Pacte de funcionaris preveu fins als 36 mesos demanats per a dit reintegrament, s’emet el
present informe jurídic de conformitat amb tot el demés, a fi que la Junta de Govern consideri adoptar la
següent resolució:
PRIMER.- Concedir al funcionari municipal, J.L.T.S., la quantitat de 2.664 € (import s’aprox. una mensualitat
líquida en relació amb la darrera nòmina meritada) en concepte de bestreta reintegrable, a retornar en 36
mensualitats de 74 euros cadascuna.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la part interessada, al negociat de nòmines i a l’àrea econòmica, per al
seu coneixement i als als efectes oportuns.
Aquest és el parer jurídic de qui subscriu, sens perjudici que l’autoritat competent en pugui demanar i obtenir
d’altres que entengui que són millor fonamentats en Dret."
PROPOSA:
PRIMER.- Concedir al funcionari municipal, J.L.T.S., la quantitat de 2.664 € (import s’aprox. una mensualitat
líquida en relació amb la darrera nòmina meritada) en concepte de bestreta reintegrable, a retornar en 36
mensualitats de 74 euros cadascuna.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la part interessada, al negociat de nòmines i a l’àrea econòmica, per al
seu coneixement i als als efectes oportuns.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei de Recursos Humans
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11 Proposta encàrrec posada a punt de la climatització Teatre des Born (Exp EX027-2020-000005).-Es
dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Cultura de dia 16/01/2020, que amb l'esmena
en el sentit d’eliminar del segon paràgraf les ofertes 2 i 3, ja que aquestes dues empreses no han presentat
oferta, fet que pot induir a la confusió, la proposta queda de la següent manera:
"Assumpte: Contracte menor de Serveis
Atès que s’han sol·licitat ofertes a les següents empreses: BENEJAM REFRIGERACION, S.L.U.
(B074***91).
Atès que s'han presentat les següents ofertes:
1.- BENEJAM REFRIGERACION, S.L.U., per un import total de 8.402,83 € (6.944,49 + 21% d’IVA).
Atès que, d'acord amb l'informe tècnic municipal, la proposta presentada per BENEJAM REFRIGERACION,
S.L.U., per un import de 8.402,83 €, resulta ser la proposta més avantatjosa, pels següents motius:
- Ser L'empresa que va realitzar la revissió i qui coneix amb precissió les feines a realitzar
Atès l’apartat 1 de l’article 118 del LCSP, que assenyala que els contractes menors es podran adjudicar
directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional
necessària per realitzar la prestació, complint amb les normes fixades en l’article 65 de la mateixa llei;
considerant-se contractes menors aquells amb import inferior a 40.000 euros, IVA exclòs, quan es tracti de
contractes d'obres i amb import inferior a 15.000 euros, IVA exclòs, en la resta de contractes.
Atès que, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia núm. 000081 de 2019, les competències resolutives en
matèria de contractacions i concessions d'import superior a 4.000 euros estan delegades a la Junta de
Govern.
Per tot l’exposat, qui subscriu, vist l'informe favorable a l'autorització de la despesa emès pels Serveis
econòmics.
PROPOSA:
Primer. Adjudicar el contracte menor de Serveis a l'empresa BENEJAM REFRIGERACION, S.L.U.
(B074***91), per un import total de 8.402,83 € 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 esmenada del regidor delegat del Servei de Cultura.
BookmarkOrdenDia

12 Proposta d'encàrrec de la neteja de les obres del Teatre des Born (Exp EX027-2020-000004).- Es
dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Cultura de dia 16/01/2020,que amb l'esmena
feta per la Secretària d’eliminar els del segon paragref l’opció 2 i 3 ja que no han presentat pressupost
"Assumpte: Contracte menor de serveis
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Atès que s’han sol·licitat ofertes a les següents empreses: Innova Menorca SL (B075***33), Susana
Limpiezas, Ben net Menorca.
Atès que s'han presentat les següents ofertes:
1.- Innova Menorca SL, per un import total de 11.499,84 € (9.504,00 + 21% d’IVA).
Atès que, d'acord amb l'informe tècnic municipal, la proposta presentada per Innova Menorca SL, per un
import de 11.499,84 €, resulta ser la proposta més avantatjosa, pels següents motius:
- Ser la millor oferta econòmica
Atès l’apartat 1 de l’article 118 del LCSP, que assenyala que els contractes menors es podran adjudicar
directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional
necessària per realitzar la prestació, complint amb les normes fixades en l’article 65 de la mateixa llei;
considerant-se contractes menors aquells amb import inferior a 40.000 euros, IVA exclòs, quan es tracti de
contractes d'obres i amb import inferior a 15.000 euros, IVA exclòs, en la resta de contractes.
Atès que, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia núm. 000081 de 2019, les competències resolutives en
matèria de contractacions i concessions d'import superior a 4.000 euros estan delegades a la Junta de
Govern.
Per tot l’exposat, qui subscriu, vist l'informe favorable a l'autorització de la despesa emès pels Serveis
econòmics.
PROPOSA:
Primer. Adjudicar el contracte menor de serveis a l'empresa Innova Menorca SL (B075***33), per un import
total de 11.499,84 € 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 del Servei de Cultura.
BookmarkOrdenDia

13 Proposta d'aprovació i abonament de la factura corresponent a les feines de muntatge i
desmuntatge de l'enllumenat Nadalenc 2019 a l'empresa Electrica Ciutadella (Exp EX027-2019009365).- Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada del Servei de Comerç, Fires i Mercats de
dia 16/01/2020,que literalment copiada, diu:
"En data 14 de gener de 2020 i registre d'entrada núm. 313, l'empresa "Electrica Ciutadella, CB" va
presentar la factura núm. 20/2020, de data 10/01/20 corresponent a les tasques de muntatge i desmuntatge
enllumenat nadalenc, adjudicat mitjançant acord de Junta de Govern de data 20/11/19.
Atès, que en data 18/09/19 la Junta de Govern en sessió ordinària va aprovar el conveni de de col·laboració
entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella en matèria de dinamització comercial i
foment del productes agroalimentaris de Menorca per l'any 2019.
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Atès, que una de les accions a realitzar, dins el conveni abans esmentat, detallada a l'informe emès pel
tècnic municipal del servei en data 13/09/19, es recull el muntatge i desmuntatge de l'enllumenat nadalenc
emmarcat dins la campanya de Nadal.
Atès, que en el punt quart del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de
Ciutadella en matèria de dinamització comercial i foment dels productes agroalimentaris de Menorca per
l'any 2019, es recull entre d'altres el següent::
"1. El darrer dia per presentar la justificació i per efectuar els pagaments serà el dia 31 de gener de 2020,
mitjançant la presentació del compte justificatiu simplificat:
· Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció,
amb indicació de les activitats realitzades.
· Relació nominativa de les despeses efectuades, de la data de pagament de cada una d'elles i detalls
d'altres ingressos i subvencions que hagin finançat l'activitat (annex I). Totes les despeses que es
relacionin en aquest document han de ser factures que reuneixin els requisits i formalitats legals i
han de comptar amb els justificants de pagament bancari corresponent."
Vist, l'informe emès en data 15/01/20, pel tècnic municipal del servei on informa de la necessitat d'aprovar i
pagar de manera urgent la factura 20-2020 de 10/01/2020 emesa per l'empresa Elèctrica Ciutadella per
poder justificar dins el termini establert el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
l'Ajuntament de Ciutadella en matèria de dinamització comercial i foment dels productes agroalimentaris de
Menorca 2019
Vist, l'informe favorable a l'autorització de la despesa emès pels serveis econòmics de data 16/01/20
Per tot l’exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Primer. Aprovar i abonar la factura 20-2020, de data 10/01/2020, d'Electrica Ciutadella, CB (NIF: E-077***69)
per un import total de 11.273,99 € (IVA inclòs)."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei de Comerç, Fires i Mercats
BookmarkOrdenDia

14 Proposta ratificació resolució nº 636 de 19.12.19 d'aprovació conveni amb el CIME per a
equipament Casa d'Acollida (Exp EX263-2019-013338).- Es dóna compte d'una proposta de la regidora
delegada del Servei d'Atenció Social de dia 13/01/2020,que literalment copiada, diu:
"Atès que el Consell Executiu de dia 2 de desembre de 2019 del Consell Insula de Menorca, aprovà el
conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Ciutadella per a l’adequació i
l’equipament del nou edifici que alberga el servei residencial-casa d’acollida, de titularitat municipal.
Atès que resultava adient l’aprovació per part de l’Ajuntament de Ciutadella de l’esmentat conveni i la
posterior signatura per part de la presidenta del Consell Insular de Menorca i la batlessa de Ciutadella, abans
de la finalització de l’exercici de 2019.
Atès que, donades les enumerades circumstància d’urgència per a l’aprovació i signatura del conveni en
qüestió i l’existència, per altra banda, de majors dies festius al llarg del mes de desembre, es va procedir a
aprovar el mateix mitjançant la resolució número 2019/636 de l’àrea socioeducativa, de data 19.12.19,
resultant necessària la ratificació posterior per part de la junta de govern municipal.
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PROPOSA:
Primer. La ratificació de la resolució número 636/2019 de l’àrea socioeducativa i de dinamització econòmica
de data 19.12.19, mitjançant la qual s’aprova el Conveni de Col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i l’Ajuntament de Ciutadella per a l'adequació i l’equipament del nou edifici que alberga el servei
residencial-casa d’acollida, de titularitat municipal i la formalització de l’acord a través de la signatura del
mateix.
Segon.- Notificar el present acord al Consell Insular de Menorca."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei d'Atenció Social
Urgència:
Punt d'urgència relatiu a l'aprovació de les bases que han de regir la convocatòria, mitjançant el
sistema de concurs, per a constituir una borsa de treball de personal tècnic amb funcions d'agents
d'ocupació i desenvolupament local.(Exp EX007-2020-000488)-Amb la votació prèvia de la urgència de
l'assumpte, declarada per unanimitat, es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada del Servei de
Recursos Humans de dia 22/01/20120, que literalment copiada, diu:
"Ateses les necessitats d'aquesta corporació i d'acord amb el que disposa la Resolució del conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB, de 29 d'octubre de 2019, per mitjà de la qual
s'aprovà la convocatòria de subvencions per al programa SOIB Desenvolupament Local per executar
projectes de desenvolupament local, escau realitzar un procediment selectiu per a poder disposar d’una
borsa de treball d’agents d’ocupació i desenvolupament local per a poder ser contractats, en règim laboral
temporal per al desenvolupament, si procedís, del projecte per al qual s’ha sol·licitat la corresponent
subvenció, i sens perjudici de què la borsa de referència es pugui utilitzar per a altres contractacions laborals
temporals d’acord amb les necessitats dels serveis municipals.
Vistes les al·legacions presentades per part de la representant de personal laboral Sra. Catalina Sastre
Ferrer (CCOO) mitjançant registre d'entrada núm. 1112 de 21/01/2020.
Vist l'informe emès per la tècnica en Recursos Humans, amb data 22/01/2020.
Per tot l'exposat,
PROPOSA:
PRIMER: Aprovar les bases que han de regir la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs, per a
constituir una borsa de treball de personal tècnic amb funcions d’agents d’ocupació i desenvolupament local,
de conformitat amb el que disposa la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i
president del SOIB, de 29 d'octubre de 2019, per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per al
programa SOIB Desenvolupament Local per executar projectes de desenvolupament local.
La borsa de treball creada als efectes servirà per a eventuals contractacions, en règim laboral temporal,
d’agents d’ocupació i desenvolupament local, ja sigui en el marc de la convocatòria de subvencions abans
indicada -en cas que sigui atorgada la subvenció sol·licitada- o per qualsevol altre necessitat de contractació
laboral temporal de la categoria de referència.
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BASES
Base 1. Objecte de la convocatòria.
L’objecte d’aquesta convocatòria de procediment selectiu és crear una borsa de treball per cobrir, mitjançant
contractacions laborals temporals, les necessitats de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca de personal
titulat universitari amb funcions d’agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL), en especial, per a
projectes presentats a convocatòries de subvencions del Servei d’Ocupació de les Illes Balears per a
executar projectes de desenvolupament local.
Base 2. Funcions a desenvolupar pels agents d’ocupació i desenvolupament local.
Les funcions a desenvolupar pels AODL podran consistir en el següent, sens perjudici d’altres que siguin
adequades a la categoria i lloc de treball a desenvolupar:
a) Funcions estratègiques, necessàries per a una planificació coherent dels diferents projectes, i per a
l'adequada col·laboració i intercanvi d'informació amb el SOIB:
·

·

·

·
·
·
·
·
·

La missió principal és dissenyar i executar un Pla Estratègic d'Ocupació Local, amb el principal
objectiu d'implantar de manera adequada les polítiques actives d'ocupació i el foment de l'ocupació,
així com l'orientació per generar activitat empresarial, dins un marc de sostenibilitat, equitat i visió de
gènere.
Fer una diagnosi territorial que ha de funcionar com a punt de partida per executar el Pla Estratègic
d'Ocupació Local, el qual ha d'aportar fonaments i coherència a totes les actuacions posteriors en
matèria de desenvolupament local, en general i d'ocupació, en particular.
Promoure un treball cooperatiu entre l'administració local i autonòmica, amb l'objectiu d'establir
sinergies, donant coherència a les actuacions fetes i aconseguir, principalment, més eficàcia en la
implantació de programes de polítiques actives d'ocupació. Fent aquesta funció, l'administració local
ha de facilitar informació del seu territori al SOIB durant l'execució del projecte.
Treballar amb els actors del territori, principalment amb les empreses, per tal de facilitar l'ocupació i
la millora de la competitivitat.
Crear i dinamitzar acords o pactes territorials per a l'ocupació o plans de desenvolupament territorial
o de dinamització municipal.
Estar en contacte permanent amb la resta d'entitats públiques i privades de serveis empresarials;
adquirir el compromís de participar activament en els programes que es proposin.
Difondre i estimular les oportunitats potencials de crear activitat entre les persones desocupades, les
promotores i les emprenedores, i també entre les institucions col·laboradores.
Elaborar plans i mapes formatius a mida de les necessitats del territori.
Dissenyar programes coherents amb les necessitats detectades, adreçats a executar polítiques
actives d'ocupació, en matèria de formació i foment de l'ocupació.

b) Funcions adreçades a iniciatives empresarials, si escau:
·

·

·

Fer la prospecció de recursos ociosos o infrautilitzats de projectes empresarials de promoció
econòmica local i d'iniciatives innovadores per a generar ocupació en l'àmbit local, i identificar les
activitats econòmiques noves i les possibles persones emprenedores.
Fer l'acompanyament tècnic, tant en l'inici de projectes empresarials per reforçar-los en empreses
com en la consolidació d'empreses, per tal de potenciar que es generin ocupacions noves, amb
assessorament i informació sobre la viabilitat tècnica, econòmica i financera i, en general, sobre els
plans de llançament de les empreses aprofitant els recursos existents en aquesta matèria.
Donar suport a les persones promotores de les empreses, una vegada constituïdes, i acompanyarles tècnicament durant les primeres etapes de funcionament, mitjançant l'aplicació de tècniques de
consultoria en gestió empresarial i assistència en els processos formatius adequats per coadjuvar en
la bona marxa de les empreses creades.
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Donar suport tècnic per executar de manera eficaç els programes de millora empresarial tant
sectorials com intersectorials, impulsats per l'administració local, insular i autonòmica, assumir el
paper d'interlocutor entre el sector públic i l'empresarial del municipi.
c) Altres que fomentin l'activitat econòmica, la creació d'ocupació i riquesa i millorin la qualitat de vida de la
ciutadania, i donin resposta a la missió principal - apartat a) - de la definició d'aquestes funcions.
·

Base 3. Requisits de les persones aspirants a participar en el procediment selectiu.
a) Tenir la nacionalitat espanyola o una altra en els casos en què, d'acord amb l'article 57 de la Llei de
l'Estatut de l'Empleat Públic, Llei 7/2007, de 12 d'abril (BOE núm. 89 de 13.4.07), es permeti l'accés a
l'ocupació pública. En aquest últim cas, per a les persones aspirants que no posseeixin la nacionalitat
espanyola i que del seu origen no es desprengui el coneixement de la llengua castellana, se n'ha d'acreditar
el coneixement mitjançant l'aportació del diploma d'espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD
1137/2002, de 31 d'octubre, o el certificat d'aptitud d'espanyol per a estrangers, expedits per les escoles
oficials d'idiomes o mitjançant l'acreditació d'estar en possessió d'una titulació acadèmica espanyola
expedida per l'òrgan oficial competent en el territori espanyol, o bé mitjançant la superació d'una prova
específica que acrediti que posseeixen el nivell adequat de comprensió i d'expressió oral i escrita en aquesta
llengua.
b) Tenir fets els 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.
c) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels
òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat de forma absoluta o
especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a l'accés al cos o escala de
funcionari, en el cas que hagi estat separat, inhabilitat o acomiadat disciplinàriament. En el cas de nacionals
d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o
equivalent que li impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.
d) No patir malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions corresponents. No
obstant l'anterior, en cas que la persona aspirant tingui acreditat un grau de discapacitat igual o superior al
33%, ha de presentar, d'acord amb la normativa vigent, un certificat de l'equip oficial de valoració
d'incapacitats de l' Institut Balear d'Afers Socials (IBAS) que acrediti les condicions personals d'aptitud per a
l'exercici de les funcions corresponents a la plaça a la qual aspira.
e) No estar sotmesa a causa d'incompatibilitat.
f) Títol de Llicenciatura o Grau en qualsevol de les branques universitàries de Ciències Socials i/o Jurídiques,
o equivalents.
g) Coneixements de la llengua catalana, nivell B2, que s'ha d'acreditar:
g.1. Mitjançant certificat, diploma o títol expedit per l’òrgan competent en matèria de política lingüística del
Govern de les Illes Balears, o equivalent, de conformitat amb l’establert a l’Ordre del conseller d’Educació,
Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per mitjà de la qual es determinen els títols, diplomes i
certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i
Joventut (BOIB nº 34, de 12 de març de 2013).
g.2. O bé mitjançant la superació d'una prova específica d'acreditació del nivell de coneixements que
s'exigeix, el resultat de la qual es qualificarà d'apte/no apte, i que, en tot cas serà eliminatòria. L'aspirant ha
de sol·licitar la realització d’aquesta prova dins el termini de presentació de la sol·licitud de participació en el
procediment selectiu.
h) En cas de les contractacions d’AODL que s’hagin de realitzar en el marc del projecte subvencionat
«Dinamitzant Ciutadella», caldrà estar inscrit a les oficines del SOIB com a persona demandant d’ocupació o
millora d’ocupació amb caràcter previ a la contractació de referència, de conformitat amb la convocatòria de
subvencions corresponent (BOIB nº 148 de 29.10.2019).
Per ser admeses a la convocatòria, només cal que les persones aspirants manifestin, en les seves
sol·licituds de participació, que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides, referides sempre a la
data d'expiració del termini de presentació d'instàncies, excepció feta dels requisits dels apartats f) i g), que
s'han d'acreditar en el moment de presentació de la sol·licitud de participació en la convocatòria.
Si en qualsevol moment del procés selectiu es tingués coneixement que alguna persona aspirant no
compleix un o alguns dels requisits exigits en aquesta convocatòria, amb audiència prèvia de l'interessat,

ACTA SESSIÓ JUNTA DE GOVERN 22.01.20

haurà de proposar-ne l'exclusió a l’Alcaldia o òrgan delegat en matèria de personal, i se li comunicarà, als
efectes oportuns, les inexactituds o falsedats consignades per la persona aspirant en la sol·licitud d'admissió.
Resolt el procés de selecció, i prèviament a la formalització del contracte de treball que, si escau,
correspongui, la persona candidata haurà de presentar la documentació perquè el SOIB validi i confirmi la
seva selecció, acreditant el següent:
-Estar inscrita en les oficines del SOIB com a persona demandant d'ocupació o millora d'ocupació.
-Amb anterioritat a la contractació laboral temporal, la persona interessada ha de fer constar la manifestació
que no exerceix cap lloc o activitat en el sector públic dels que delimita l'article 1 de la Llei 53/1984
d’Incompatibilitats (LI), que no percep cap pensió que sigui incompatible amb el contracte laboral temporal;
sens perjudici del compliment dels demés requisits i condicions establerts a la mateixa LI.
Base 4. Protecció de dades de caràcter personal.
D’acord amb el que disposa l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garanties dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018), s'informa les persones
aspirants de:
a) Que el responsable del tractament de dades personals és l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca (Plaça
des Born, 15, CP 07760), el qual disposarà d’un fitxer de dades de caràcter personal en el què s'incorporarà
la sol·licitud d'admissió, la documentació que s'acompanyi a aquesta o la que es generi arran de la
convocatòria.
b) Que la finalitat del tractament d'aquestes dades és, entre d'altres, la convocatòria, tramitació, qualificació i
resolució del procés selectiu.
c) La possibilitat d'exercitar els drets establerts als articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, general de protecció de dades. L'exercici d'aquests
drets s'efectuarà conforme a les disposicions generals previstes en l'article 12 de la Llei Orgànica 3/2018, de
5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties dels drets digitals.
L'òrgan administratiu davant el qual les persones interessades poden, si escau, exercitar els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació, oposició i la resta de drets reconeguts en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties dels drets digitals, és el Servei d'Atenció al Ciutadà
de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, situat a la plaça des Born, 15, de Ciutadella de Menorca.
En cas que sigui necessari, algunes dades personals podran ser publicades en el BOIB, en el tauler
d'edictes de l'Ajuntament i en el web d'aquesta corporació municipal (www. ajciutadella.org) d'acord amb el
disposat a les bases de la present convocatòria i a l'article 45.1.b) de la Llei 39 /2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Base 5. Procediment selectiu.
El procediment selectiu és pel sistema de concurs, per la qual cosa constarà d’una fase prèvia, que han de
realitzar només les persones que no hagin acreditat documentalment disposar del nivell exigit de català,
d’una primer fase, consistent en la valoració dels mèrits d’acord amb el que seguidament s’indicarà, i
finalment d’una segona fase, d’entrevista.
5.1. Fase prèvia, de justificació de coneixements de la llengua catalana
Consistirà en la realització d’exercicis de coneixements de la llengua catalana d’acord amb l’establert a la
base tercera. N’estaran exemptes aquelles persones que hagin acreditat estar en possessió del certificat B2
de coneixements de català expedit per l’Institut d’Estudis Baleàrics, l’Escola Balear de l’Administració
Pública, l’Escola oficial d’Idiomes (EOI) o equivalents, o de nivell superior, segons la normativa reguladora de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En cas de fer la prova, la qualificació d’aquesta podrà ser: apte o
no apte. Només les persones que acreditin els coneixements abans esmentats o que hagin estat declarats
aptes podran seguir el procediment selectiu. En cas contrari, restaran eliminades.
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El dia i hora de la prova de coneixements de català seran objecte de publicació juntament amb l’anunci de
les persones admeses al procediment selectiu.
5.2. Fase primera, de concurs (màxim 50 punts).
El Tribunal Qualificador ha de valorar els mèrits degudament al·legats i acreditats per les persones aspirants
en el moment de presentació de les instàncies.
La valoració es realitzarà segons el següent barem de mèrits:
5.2.1. Experiència professional (màxim 30 punts)
5.2.1.a) Experiència professional com a agent d’ocupació i desenvolupament local (o en una altra categoria
amb funcions principals anàlogues) en qualsevol administració pública, a raó de 0,3 punts per mes treballat.
5.2.1.b) Experiència professional a l’administració pública ocupant llocs de treball de tècnic superior (nivell de
llicenciatura o grau -A1), ja sigui com a personal contractat laboral o funcionari, a raó de 0,2 punts per mes
treballat.
5.2.1.c) Experiència professional com a agent d’ocupació i desenvolupament local en l’empresa privada o
entitats del sector públic sotmeses amb caràcter general a dret privat, a raó de 0,15 punts per mes treballat.
5.2.1.d) Experiència professional en l’empresa privada o entitats del sector públic sotmeses amb caràcter
general a dret privat, en una altra categoria, amb funcions principals o anàlogues a la d’agent d’ocupació i
desenvolupament local, a raó de 0,10 punts per mes treballlat.
L'experiència professional s'ha d'acreditar mitjançant certificat de vida laboral expedit per la Tresoreria
General de la Seguretat Social i certificat per l'òrgan competent del que es desprenguin les funcions
realitzades en el lloc de feina, d’acord amb el següent:
1.

En Administració pública, empresa pública, entitats de dret públic o consorcis del sector públic:
mitjançant certificat expedit per l'òrgan competent de l'Administració o sector de què es tracti.

2.

En empresa privada o pública no enquadrada com a empreses públiques o en entitats de dret públic
sotmeses amb caràcter general al dret privat: o bé mitjançant certificació d'empresa en la qual
s'indiqui la data d'alta i baixa en aquesta, categoria professional, tipus de contracte i funcions
exercides, o bé mitjançant contracte de treball i funcions exercides. Excepcionalment, per al cas
d'extinció de l'empresa on es varen prestar serveis, s'han d'aportar els documents originals o
fotocòpies que justifiquin de forma fefaent les dades indicades anteriorment.

En tots el casos només es valoraran experiències professionals de la mateixa categoria professional i/o grup
de cotització que s'ha de contractar (titulat superior/A1/grup cotitz. 1).
5.2.2. Formació (màxim 20 punts)
5.2.2.a) formació acadèmica (màxim 8 punts)
5.2.2.a.1) Relacionada amb les funcions a desenvolupar
-Per cada doctorat: 3 punts.
-Per cada títol de llicenciat o graduat addicional al presentat com a requisit per a participar: 2 punts.
-Per cada títol universitari de màster oficial o títols propis de postgrau (màster, especialista universitari,
expert universitari) es valorarà a raó de 0,03 per cada crèdit ECTS o per cada 25 hores.
5.2.2.a.2) Formació acadèmica específica d’AODL
-Per cada títol universitari de màster oficial o títols propis de postgrau (màster, especialista universitari,
expert universitari) específic d’agent d’ocupació i/o desenvolupament local, es valorarà a raó de 0,05 per
cada crèdit ECTS o per cada 25 hores.
No es podrà valorar la titulació universitària de grau o llicenciatura aportada en compliment del requisit
establert a la base 3.f) d’aquestes bases reguladores.
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5.2.2.b) Per cursos de formació (màxim 8 punts)
Es valoraran tant els cursos de formació relacionats amb les funcions i tasques a desenvolupar (funcions
d’AODL establertes a la base segona) com els relatius a competències transversals (igualtat, qualitat,
violència de gènere, informàtica, noves tecnologies, prevenció de riscos laborals i àrea jurídico administrativa
i/o econòmica).
Criteris que es tindran en compte per a la valoració dels cursos:
I) Es valoraran els cursos de formació i de perfeccionament promoguts per les administracions públiques, els
impartits en el marc dels acords de formació contínua entre l'Administració i els agents socials, els cursos
homologats per l'EBAP i els cursos impartits per centres docents homologats, col·legis oficials i els impartits
per universitats públiques i/o privades.
II) També es valoraran els cursos de formació ocupacional impartits o promoguts pel Servei d'Ocupació de
les Illes Balears (SOIB), per la Conselleria de Treball i Formació i, per altres entitats o organismes locals,
autonòmics o estatals amb competències en matèria de formació ocupacional.
III) En aquest subapartat no es valoraran les assignatures encaminades a obtenir un títol ni tampoc els
cursos d’idiomes.
IV) Per cada certificat d’aprofitament del curs: a raó de 0,005 punts/hora amb un màxim d’1 punt per curs.
V) Per cada certificat d’assistència al curs: a raó de 0,0025 punts per hora, fins un màxim de 0,5 punts per
curs.
5.2.2.c) Coneixement en llengües (màxim 4 punts).
5.2.2.c.1) Coneixements de la llengua catalana (màxim 3 punts).
Per estar en possessió de certificats de coneixements de la llengua catalana expedits per òrgan competent
en la matèria:
-Certificat C1: 1 punt.
-Certificat C2: 2 punts.
-Certificat LA: 1 punt.
Només es valorarà un certificat, excepte en el cas del certificat de coneixements de llenguatge administratiu,
la puntuació del qual s’acumularà a un altre certificat que s’aporti.
5.2.2.c.2) Coneixements en altres llengues (màxim 1 punt).
Es valoraran els certificats acreditatius dels coneixements d’altres llengües, expedits o homologats per
organismes competents:
-Nivell bàsic A1 o equivalent: 0,2 punts.
-Nivell bàsic A2 o equivalent: 0,3 punts.
-Nivell intermedi B1 o equivalent: 0,4 punts.
-Nivell intermedi B2 o equivalent: 0,5 punts.
-Nivell avançat C1 o equivalent: 0,6 punts.
-Nivell avançat C2 o equivalent: 0,7 punts.
Per a una mateixa llengua només es valorarà el títol de nivell superior.
5.3. Fase segona, de concurs (màxim 10 punts).
El Tribunal convocarà les persones aspirants a una entrevista personal per tractar sobre la trajectòria
professional i formativa de l’aspirant, havent de considerar la seva adequació o aportació a llocs de feina
d’AODL. La no presentació a l’entrevista implicarà l’eliminació en el procediment selectiu.
Els ítems que tindrà en compte el Tribunal qualificador a l’hora d’assignar la puntuació seran els següents:
--Habilitats comunicatives, màxim 2 punts.
-Treball en equip, gestió de personal i resolució de conflictes, màxim 2 punts.
-Planificació, iniciativa, actitud, interès, motivació, màxim 2 punts.
-Coneixements del territori i el seu teixit, asssociacionisme empresarial, comercial, social, màxim 4 punts.
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5.4. Resultat del procediment selectiu i crides
El resultat del procediment selectiu per a constituir la borsa de referència serà la suma dels punts atorgats a
cada aspirant a la fase primera i segona, d’acord amb el corresponent ordre de prelació, de major a menor
puntuació.
Les crides per a oferir els eventuals contractes laborals temporals es realitzaran, en cada moment, tenint en
compte l’ordre de prelació de major a menor puntuació segons dels resultats obtinguts en el procediment
selectiu, així i com les condicions o requisits que, si escau, es derivin de les concretes bases reguladores de
les subvencions per contractar personal AODL o altra normativa que sigui d’aplicació en el moment
d’efectuar el concret contracte laboral.
Base 6. Tribunal qualificador de les proves.
El Tribunal qualificador del procediment selectiu estarà compost per 3 membres: 1 president i 2 vocals, tots
ells personal funcionari de carrera de l’administració pública, que han de posseir un nivell de titulació igual o
superior a l’exigit per a presentar-se al procediment selectiu.
A la sessió constitutiva, els membres del Tribunal designaran qui farà les funcions de secretari, entre els dos
membres vocals.
D’acord amb l’art. 60 TRLEBEP, no podran formar part del Tribunal qualificador el personal d’elecció o
designació política, els funcionaris interins ni tampoc el personal eventual. La pertinença als òrgans de
selecció serà sempre a títol individual, no podent ostentar-se aquesta en representació o per compte de
ningú. En tendirà a la paritat entre l’home i la dona.
Es convidarà a participar en el procediment de selecció a un tècnic superior del SOIB en qualitat d’assessor,
que tindrà veu però no vot. Es podrà designar altre personal assessor, el qual tindrà veu però no vot.
La prova de coneixements de llengua catalana que es pugui dur a terme per a aquells aspirants que no
hagin acreditat el nivell de català exigible serà preparada i corregida per part del personal tècnic dels serveis
lingüístics de l’administració.
Base 7. Termini i llocs de presentació de les sol·licituds de participació.
El termini per presentar la sol·licitud per formar part en aquest procediment selectiu és de 10 dies naturals a
comptar des de l'endemà al de la publicació d'aquestes bases en el BOIB. Quan l'últim dia del termini sigui
inhàbil, s'ha d'entendre prorrogat al primer dia hàbil següent.
Els successius anuncis es publicaran únicament en el tauler d'anuncis de la corporació i al web de
l'Ajuntament (www.ajciutadella.org). Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General d'aquest
Ajuntament o en les dependències i mitjans a què es refereix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Si es presenten en un registre d’entrada diferent del Registre General d’entrada d’aquest Ajuntament, s’ha
d’avisar mitjançant una comunicació al correu electrònic: oac@ajciutadella.org
Base 8. Incidències.
En tot allò que aquestes bases no preveuen s'ha d'estar al que disposa la normativa d'aplicació.
Aquesta convocatòria i tots els actes administratius que es derivin de la pròpia convocatòria i de l'actuació
del Tribunal Qualificador, poden ser impugnats en els casos i en la forma establerts per la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Així mateix l'Administració pot, si escau, revisar les resolucions del Tribunal, conforme al que preveu la citada
Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei de Recursos Humans.
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I, en no haver-hi més assumptes a tractar, l'alcaldessa aixeca la sessió, de la qual s'estén aquesta acta que,
com a secretària, certific

La secretària
Caterina Barceló Martí

Vist i plau
L'Alcaldessa
Joana Gomila Lluch

Signat a Ciutadella de Menorca en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document

