ACTA SESSIÓ JUNTA DE GOVERN 30.09.20 - VERSIÓ WEB

Identificació de la sessió:
Núm.: 34/2020
Caràcter: Ordinària
Data: 30 de setembre de 2020
Hora: 9.30 h a 10.30 h, en primera convocatòria
Lloc: Sala de Juntes 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)
Regidor: Sr. Pere FIOL BENEJAM (PSM MxM)
Regidora: Sra. Noemí CAMPS VILLALONGA (PSOE)
Regidora: Sra. Ma. Alexandra MOLL TALTAVULL (PSOE)
Regidor: Sr. Sergi SERVERA MORENO (UP-GxC)
Secretaria: Sra. Caterina BARCELÓ MARTÍ
Interventora: Sra. Elvira CAPÓ GARCIA
Ordre del dia:
1 Aprovació de l’acta anterior, corresponent a la sessió ordinària de dia 9 de setembre de 2020
2 Comunicacions d’Alcaldia.
3 Proposta de concessió de llicència d'obres amb projecte tècnic consistents en habitatge unifamiliar aïllat a
l'Avgda. Son Blanc, 25 (Exp EX067-2019-010092)
4 Proposta de concessió de llicència d'obres amb projecte tècnic consistents en acabament d'habitatge
núm. 2 de l'edifici plurifamiliar d'habitatge entre mitgeres al C/ St. Antoni Maria Claret cantonada C/ Caragol
(Exp EX067-2019-008737)
5 Proposta de concessió de llicència d'obres amb projecte tècnic consistents en habitatge unifamiliar entre
mitgeres a República Argentina/ Doctor Camps,2 (Exp EX067-2019-011265)
6 Proposta de concessió de llicència d'obres amb projecte tècnic consistents en reforma i ampliació
d'habitatge unifamiliar aïllat a Signe Cranc (Sa Caleta) (Exp EX067-2019-012083)
7 Proposta de refusar el full d'apreuament presentat per l'expropiació de la finca ubicada al Camí de Maó, s/n
i aprovació del full d'apreuament municipal i remissió de l'expedient al Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa.
(Exp EX078-2017-001281)
8 Relació de factures 38/2020 (Exp EX015-2020-009591)
9 Relació de factures 25/2020 de crèdit reconegut (Exp EX015-2020-009590)
10 Relació de despeses 3/2020 (Exp EX173-2020-009589)
11 Proposta d'aprovació del conveni per a la prestació per a la col·laboració amb el cobrament de tributs amb
l'Ajuntament i Caixabank (Exp EX173-2020-009378)
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12 Proposta d'aprovació de la liquidació de l'1,5% d'ocupació del sòl vol i subsòl del 2n trimestre de 2020
(Curenergia Comercializació de último recurso SAU) (Exp EX173-2020-004830)
13 Proposta d'aprovació de la liquidació de l'1,5% d'ocupació del sòl, vol i subsòl 1er trimestre de 2020
(Iberdrola Servicios Energéticos SAU) (Exp EX178-2020-002088)
14 Proposta d'aprovació de la liquidació de l'1,5% d'ocupació del sòl, vol i subsòl del 1er trimestre de 2020
(Iberdrola Clientes SAU) (Exp EX178-2020-002090)
15 Proposta d'aprovació de la liquidació de l'1,5% ocupació del sòl, vol i subsòl del 2n trimestre de 2020
(Iberdrola Servicios Energéticos SAU) (Exp EX173-2020-004828)
16 Proposta d'aprovació de la liquidació de l'1,5% d'ocupació del sòl, vol i subsòl, 1er trimestre de 2020
(Curenergía comercializador de Último Recurso SAU) (Exp EX178-2020-002089)
17 Proposta d'aprovació de la liquidació de l'1,5% d'ocupació del sòl, vol i subsòl, 1r trimestre de 2020 (Exp
EX173-2020-004223)
18 Proposta d'aprovació de la liquidació de l'1,5% d'ocupació del sòl, vol i subsòl, 1r trimestre de 2020 (Exp
EX178-2020-004673)
19 Proposta d'aprovació de la liquidació de l'1,5% d'ocupació del sòl, vol i subsòl, 2n trimestre de 2020
(Iberdrola Clientes SAU) (Exp EX173-2020-004831)
20 Proposta d'aprovació de la liquidació de la taxa de l'1,5% d'ocupació del sòl, vol i subsòl, del 1er trimestre
de 2020 corresponent a les urbanitzacions de cala Blanca pol. C, sa Caleta i S (Exp EX173-2020-004480)
21 Proposta d'aprovació de la liquidació de la taxa de l'1,5% d'ocupació del sòl, vol i subsòl, 1r trimestre de
2020 (Exp EX178-2020-003974)
22 Proposta d'aprovació de la liquidació de la taxa d'ocupació del sòl, vol i subsòl, 1r trimestre de 2020 (Exp
EX178-2020-003973)
23 Proposta d'aprovació de la liquidació del padró de clavegueram de les urbs. cala en Blanes, cales Piques
i Torre del Ram, maig 2020 (Exp EX170-2020-005917)
24 Proposta d'aprovació de la liquidació del padró de clavegueram de la urb. Son Xoriguer, maig 2020 (Exp
EX170-2020-005916)
25 Proposta d'aprovació de la liquidació del padró de clavegueram de la urb. Cala en Blanes, Torre del Ram i
Calespiques, abril 2020 (Exp EX170-2020-004586)
26 Proposta d'aprovació de la liquidació del 1r trimestre del padró de clavegueram de les urbanitzacions de
cala Blanca pol. C, Sa Caleta i Santandria. (Exp EX170-2020-004478)
27 Proposta d'aprovació de la liquidació del padró de clavegueram de la urbanització Son Xoriguer, abril
2020 (Exp EX170-2020-004585)
28 Proposta d'aprovació del padró del clavegueram urb. Cala en Blanes, Torre del Ram i Calespiques, març
2020 (Exp EX170-2020-003736)
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29 Proposta d'aprovació del padró de clavegueram de la urbanització de Cala en Blanes, Torre del Ram i
Calespiques, juny 2020 (Exp EX170-2020-007413)
30 Proposta d'aprovació del padró de clavegueram de la urbanització de Son Xoriguer, juny 2020 (Exp
EX170-2020-007411)
31 Proposta d'aprovació del padró de clavegueram de la urbanització de Son Xoriguer, març 2020 (Exp
EX170-2020-003604)
32 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula 1767-KRL per ser vehicle híbrid (Exp
EX026-2020-002931)
33 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula 2250-KLX per ser vehicle híbrid (Exp
EX026-2020-004781)
34 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula 2290-KYM per ser vehicle híbrid (Exp
EX026-2020-007430)
35 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula 3727-LBJ per ser vehicle híbrid (Exp
EX026-2020-005611)
36 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula 6355-JJM per ser vehicle elèctric (Exp
EX026-2020-004558)
37 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula 7234-KXS per ser vehicle híbrid (Exp
EX026-2020-003148)
38 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula 7305-KDL per ser vehicle híbrid (Exp
EX026-2020-005172)
39 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula 7336-KTV per ser vehicle híbrid (Exp
EX026-2020-007281)
40 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula 7771-KYF per ser vehicle elèctric (Exp
EX026-2020-004815)
41 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula 8983-LFZ per ser vehicle elèctric i
devolució quota pagada (Exp EX025-2020-002997)
42 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula 9000LGB per ser vehicle híbrid (Exp
EX026-2020-003259)
43 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula B-2301-JU per tenir més de 30 anys
(Exp EX026-2020-003056)
44 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula B-3060-HF per tenir més de 30 anys
(Exp EX026-2020-006839)
45 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula B-7025-BH per tenir més de 30 anys
(Exp EX026-2020-003062)
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46 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula H-7633-BBD per tenir més de 30 anys
(Exp EX026-2020-002753)
47 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula IB-1074-P per tenir més de 30 anys
(Exp EX026-2020-006128)
48 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula IB-125136 per tenir més de 30 anys
(Exp EX026-2020-004747)
49 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula IB-1911-AU per tenir més de 30 anys
(Exp EX026-2020-003066)
50 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula IB-3251-CU per tenir més de 30 anys
(Exp EX026-2020-006129)
51 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula IB-7846-BB per tenir més de 30 anys
(Exp EX026-2020-007159)
52 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula MA-0736-AX per tenir més de 30 anys
(Exp EX026-2020-003113)
53 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula V8193-CY per tenir més de 30 anys
(Exp EX026-2020-006125)
54 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicles matrícules H-6260-BBC, IB-2908-G i IB-9266-U
per tenir més de 30 anys (Exp EX026-2020-005610)
55 Proposta iniciar expedient per a la contractació de les obres del projecte asfaltat camí del Pilar (Exp
EX151-2020-008063)
56 Proposta d'adjudicació del contracte de les obres d'execució del projecte d'adequació baixada a la platja
de la urbanització de Cala'n Blanes (Exp EX151-2020-003468)
57 Proposta d'adjudicació del contracte per les obres del projecte modificat d'adequació de l'intercanviador
d'autobusos a la Via Perimetral de Ciutadella de Menorca (Exp EX151-2020-006717)
58 Proposta de ratificació de la resolució de l'ÀOiSC núm. 653/2020, que aprova l'abonament a O.M.S. de la
liquidació corresponent per la finalització del contracte laboral (Exp EX009-2020-006628)
59 Proposta de ratificació la resolució de l'ÀOiSC núm. 652/2020 , que aprova l'abonament a S.L.H la
liquidació corresponetn la finalització del contracte laboral (Exp EX005-2020-007420)
60 Proposta de ratificació de la Proposta de ratificació de la resolució de l'ÀOiSC núm. 654/2020, relativa a la
declaració de jubilació de l’efectiu policial de A.L.P. i abonament a la darrera nòmina (Exp EX005-2020009479)
61 Proposta de reconeixement de deute de la factura A-1153 d'Excavaciones Moll SL relativa a l'arena de les
festes de Sant Joan 2019 (Exp EX027-2020-006855)
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Desenvolupament de la sessió:
1 Aprovació de l’acta anterior, corresponent a la sessió ordinària de dia 9 de setembre 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.
2 Comunicacions d’Alcaldia.-Es dóna compte de la següent informació, sobre la qual els presents resten
assabentats.
1.

Del la interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Palma de Mallorca ,
enregistrada d’entrada a aquest Ajuntament el dia 28 de setembre de 2020 amb núm. 15330, que
declara acabat el procediment abreujat número 25/2020, relatiu a la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada per B.M.P.P. pels danys materials soferts a la motocicleta degut a una
caiguda, a causa de l'existència d'un abocament d'aigües fecals sobre la calçada. (Exp. EX0012020-002111)

2.

De la Sentència estimatòria número 185 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de palma de
Mallorca, enregistrat d’entrada a aquest Ajuntament el dia 23 de setembre de 2020 amb núm.
14983, per la qual s'estima parcialment el recurs formulat per C.M.B, en relació amb la infracció per
falta disciplinaria greu.(Exp. EX001-2018-010515)

3.

De la cèdula de notificació del Tribunal de Comptes, secció d' enjudiciament, Departament 1
d'enjudiciament, enregistrat d’entrada a aquest Ajuntament el dia 24 de setembre de 2020 amb
núm. 15101, de les diligències d'ordenació de les diligència preliminars núm. A115/20, en relació
amb el compte general de l'Ajuntament de Ciutadella exercici 2014, i al·legacions presentades al
respecte. (Exp. EX164-2020-009593)

3 Proposta de concessió de llicència d'obres amb projecte tècnic consistents en habitatge
unifamiliar aïllat a l'Avgda. Son Blanc, 25 (Exp EX067-2019-010092).- Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat del Servei d’Urbanisme i Activitats de dia 23/09/2020,que literalment copiada, diu:
"Atès que en data 27/09/2019, té entrada a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca amb número de registre
018047, sol·licitud de llicència d'obres per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat a AV SON BLANC,
núm. 25, presentada per F.P.S. en representació de C.T.F., d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte
PONS SALORT FRANCISCA, visat pel COAIB en data 20/09/19, núm.12/01268/19.
Atès que en data 27.04.2020 es va emetre informe tècnic de deficiències per part de l’arquitecte municipal,
que es van notificar a l’interessat i en data 28.05.2020 (RE 7723) es va presentar nova documentació,
consistent en la modificació del projecte bàsic i d’execució, visat pel COAIB en data 22.05.2020 núm.
12/00718/20.
Atès que en data 26.06.2020, un cop analitzada la nova documentació presentada, l’arquitecte municipal va
emetre informe indicant que no s’havien esmenat totes les deficiències, la qual cosa es va notificar a
l’interessat i en data 02.07.2020 (RE 95889) i en data 29.07.2020 (RE 11272) es va presentar nova
documentació per a esmenar les deficiències, visada pel COAIB en data 29.07.2020, núm. 12/01059/20.
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Atès que consta a l'expedient l'informe favorable de l’arquitecte municipal emès en data 03.08.2020, per ser
conforme el projecte presentat amb la normativa urbanística vigent. El projecte es desenvoluparà a un sòl
classificat com a sòl urbà, i d’acord amb el PGOU vigent (Text Refós 1991) està qualificat com a zona de
l’Estudi de Detall de Son Blanc (clau E.b.a).
L'informe tècnic municipal descriu el projecte de la següent manera:
«Es projecta un habitatge unifamiliar aïllat de 80,40m² de superfície construïda, tota ella en planta
baixa, ocupant 80,40m² del solar.
L'edifici és molt senzill. Consisteix en un habitatge per a dues persones, diàfan, de planta
rectangular, amb coberta inclinada combinada amb coberta plana en la proporció que dicta el pla
parcial de la zona, que limita a un terç el màxim de superfície de coberta plana que es pot tenir».
Atesos els fonaments de dret obrants a l’informe signat electrònicament dia 22.09.2020, següents:
"II. FONAMENTS DE DRET:
Primer. Atès que els actes pels quals s’ha sol·licitat la llicència estan tipificats com a subjectes a
l’article 146.1.d) de la LUIB, a l’assenyalar que estaran subjecte a llicència prèvia, sempre i quan no
estiguin subjectes al règim previst a l’article 148 d’aquesta llei, les obres de construcció i d’edificació
de nova planta, i qualsevol intervenció en els edificis existents, sempre que els sigui exigible projecte
tècnic d’acord amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. En aquests casos,
les llicències han de contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
S’han d’entendre per intervencions en els edificis existents les definides com a tals en el Codi tècnic
de l’edificació.
Segon. D'acord amb l'article 151.2 de la LUIB, juntament amb la sol·licitud s’aportaran les
autoritzacions o els informes que la legislació aplicable exigeixi amb caràcter previ a la llicència.
En el present expedient no es requereix cap autorització ni informe previ a l’atorgament de la
llicència.
Tercer. Atès que l’informe jurídic té per objecte assegurar únicament que el projecte s’ha tramitat
conforme al que disposa la normativa vigent i que compta amb aquella documentació necessària per
a sol·licitar llicència d’obres, donat que prèviament ja s’ha emès un informe tècnic revisant el
compliment de les condicions urbanístiques del projecte.
El règim jurídic que li és d’aplicació al present expedient és, d’acord amb l’establert a l’article 51.3 de
la LUIB, les determinacions del règim o normativa vigent, és a dir el Text Refós del PGOU de
Ciutadella de 1991, que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment
o provisionalment aprovat .
El Ple de la Corporació municipal va adoptar l’acord d’aprovar inicialment, en data 20 de desembre
de 2018, el Pla General i el Pla d’Ordenació Detallada de Ciutadella, quin anunci de la seva
aprovació es va publicar al BOIB núm. 4 de dia 08.01.2019.
Al haver-se presentat la present sol·licitud de llicència en data 27.09.2019 s’ha d’atorgar d’acord amb
la normativa vigent en el moment en què es va haver de resoldre (article 151.3 LUIB), pel que en el
present cas s’haurà d’aplicar a la sol·licitud els dos planejaments, és a dir, ha de complir
simultàniament els dos: el vigent i el que està en tramitació (art. 51.3 LUIB).
Quart. Atès que a l’expedient consta la següent documentació:
·
Projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte PONS SALORT FRANCISCA, visat pel
COAIB en data 20/09/19 - 22/05/20 - 29/07/20, núm. 12/01268/19 - 12/00718/20 12/01059/20.
·
Full d’Estadística d’edificació i habitatge.
·
Estudi de seguretat i salut, signat digitalment en data 11.09.2019 per l’arquitecte PONS
SALORT FRANCISCA.
·
Programa de control de qualitat, signat digitalment per l’arquitecte tècnic Mar Rovira Arqué,
en data 24.09.2020, i amb registre del COAATEM núm. 10015, de data 25.09.2019.
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Assumpció de direcció tècnica per part de l’arquitecte PONS SALORT FRANCISCA, visat
pel COAIB en data 22/05/20, núm. 12/00718/20.
·
Comunicació d’encàrrec professional de l’arquitecte tècnic Mar Rovira Arqué, amb registre
del COAATEM núm. 10015, de data 25.09.2019.
·
Valoració de la gestió de residus de construcció o demolició i contracte amb el gestor
autoritzat Excavaciones Moll, S.L. (contracte de 06.02.2018)
·
Pressupost signat pel contractista CONSTRUCCIONES PORTELLA C.B.
·
Justificant d’inscripció al REA del contractista amb el núm. 04/02/0006346.
·
Justificant del pagament de la taxa per a llicència urbanística (0,5% del pressupost de l’obra
sense iva), per import de 368,41 €.
·
Escrit d’atorgament de Representació per portar a terme les actuacions davant
l’administració pública de F.P.S. en representació de C.T.F.. S’adjunta escaneig dels DNI de
les signants per acarar les signatures.
Cinquè. L’article 12 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955,
estableix que les llicències i autoritzacions s’entendran atorgades, salvat el dret de propietat i sense
perjudici del dret de tercers.
Aquest precepte ha estat ratificat en l’article 181 de la Llei 20/2006 municipal i de règim local de les
Illes
Balears, que determina que les llicències i autoritzacions s’entenen atorgades salvat el dret de
propietat i sense perjudici de tercers, ja que la concessió es fa als promotors de les mateixes.
Sisè. Vist que l’expedient s’ha tramitat de conformitat al que disposa la legislació de règim local i
disposicions aplicables, a saber, l’article 9 i següents del Reglament de Serveis de les Corporacions
Locals, la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, l’art. 33 i ss. del PGOU
de Ciutadella, aprovat definitivament en data 23.03.1988 i el POD aprovat inicialment (BOIB de
08.01.2019), així com també conté tota la documentació requerida legalment per a sol·licitar llicència
d’obres.
Setè. D'acord amb l'article 150 de la LUIB, la competència per atorgar les llicències urbanístiques
correspon a l'òrgan municipal que determini la legislació i la normativa aplicable en matèria de règim
local.
Per altra banda, l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local (LRBRL)
assenyala que l'òrgan municipal competent per a l'atorgament de llicències és l'Alcalde – president
de la Corporació, a no ser que la legislació sectorial corresponent atorgui aquesta atribució de forma
expressa al Ple o a la Junta de Govern.
A l'Ajuntament de Ciutadella, però, s'ha d'estar a la Resolució de l'Alcaldia núm. 81, de data
05.07.2019, d'acord amb la qual l'Alcaldia delega a la Junta de Govern les competències resolutives
en matèria de llicències amb projecte tècnic.
Vuitè. D’acord amb l’article 16.1 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament
de Serveis de les Corporacions Locals, les llicències quedaran sense efecte si s'incompleixen les
condicions a què estigueren subordinades, i hauran de ser revocades si desapareixen les
circumstàncies que van motivar el seu atorgament o sobrevingueren altres que, d'haver existit en
aquell temps, haurien justificat la denegació i podran ser-ho si s’adopten nous criteris d'apreciació.
En el mateix sentit es regula a l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186 de 27 de desembre de 2006).
Tot i estar permès l’atorgament de llicències sotmeses a condició, existeixen certs límits fitxats per la
jurisprudència i la doctrina. Les condicions que es proposen incorporar a l’atorgament de la present
sol·licitud de llicència urbanística, a criteri de qui subscriu, s’ajusten als límits indicats per la doctrina i
la jurisprudència."
·
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PROPOSA:
Primer. Concedir la llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic consistent en habitatge unifamiliar aïllat
a l’avinguda Son Blanc, 25, segons projecte redactat per l’arquitecta Francisca Pons Salort, amb visats del
COAIB següents:
DOCUMENT
NÚMERO DE VISAT
Memòria descriptiva

12/00718/20 de data 22/05/2020

Memòria constructiva

12/00718/20 de data 22/05/2020

Plànol 01

12/00718/20 de data 22/05/2020

Plànol 02

12/00718/20 de data 22/05/2020

Plànol 03

12/01059/20 de data 29/07/2020

Plànol 04

12/01059/20 de data 29/07/2020

Plànol 05

12/01059/20 de data 29/07/2020

Plànol 06

12/01059/20 de data 29/07/2020

Plànol 07

12/00718/20 de data 22/05/2020

Plànol 08
12/00718/20 de data 22/05/2020
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Es projecta un habitatge unifamiliar aïllat de 80,40m² de superfície construïda, tota ella en planta
baixa, ocupant 80,40m² del solar.
L'edifici és molt senzill. Consisteix en un habitatge per a dues persones, diàfan, de planta
rectangular, amb coberta inclinada combinada amb coberta plana en la proporció que dicta el pla
parcial de la zona, que limita a un terç el màxim de superfície de coberta plana que es pot tenir. Es
destinarà 26,40m² de coberta plana, superfície inferior als 26,80m² que limita la norma (1/3 de
80,40m²).
La casa es distribueix en dues zones. Una zona d'estar - menjador - cuina i una zona de dormitori,
separades per un nucli de serveis (bany i safareig).
La parcel·la es tancarà amb paret seca de 1,60m d'altura en les seves façanes nord i est.
Planta baixa:
Entrada, estar-menjador-cuina, distribuïdor, dormitori, bany, safareig i terrassa coberta.
La superfície construïdes seran les següents:
Habitatge
Terrasses cobertes
Pèrgoles
TOTAL
(computa al 100%)
(10%)
Planta Baixa
DADES DEL PROJECTE
Ús:
Classificació del sòl:
Qualificació urbanística:

66,72m2
Habitatge (2 places)
Urbà
E.b.a
PGOU 1988
(PPSon Blanc)

13,68m2

0m2

80,40m2

5
PG i POD 2018

PROJECTE

15m
1.000m2
20%

>15m
1.152m2
6,97% (80,40m2)

Parcel·la:
Façana mínima
Parcel·la mínima
Ocupació /

15m
1.000m2
30%
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Profunditat edificable
Volum
10.000m3
316,20m3
Edificabilitat m2/m2
0,35 m2s/m2s
0,35 m2s/m2s
0,07m2s/m2s (80,40m2)
Situació edifici en parcel·la /
Aïllat
Aïllat
Aïllat
Tipologia
Separacions:
Façana
5m
5m
6,5m
Fons
3m
3m
21,38m
Dreta
3m
3m
14,76m
Esquerra
3m
3m
6,50m
Alçada:
Reguladora
7m
7m
3,71m
Nº plantes
PB+1
PB+1
PB
2
2
Índex intensitat d’ús
(1hab./m de sòl)
(1hab./m de sòl)
(1hab./1.152m2 de sòl)
Referència cadastral número 1263201EE7216S0001PG
El pressupost del projecte presentat és de 73.682,58 euros.
El/La promotor/a és C.T.F. (Nif núm.417***63S), l’arquitecte/a és PONS SALORT FRANCISCA, l’arquitecte/a
tècnic/a és ROVIRA ARQUE MARIA DEL MAR i el/la contractista és CONSTRUCCIONES PORTELLA C.B..
CONDICIONADA al compliment del següent:
1. El començament de l'obra requerirà, en tot cas, comunicació al municipi amb almenys deu dies
d'antelació (article 151.5 de la LUIB).
2. Pagament de l'import corresponent en concepte d'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (Ordenança fiscal núm. 4 / BOIB núm. 72 de 17.05.2011).
3. Dipositar el material sobrant a un centre de tractament de residus autoritzat i complir amb
l’establert en l’estudi de gestió de residus que s’inclou al projecte de conformitat amb l’article 28 del
Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus no perillosos de Menorca (BOIB núm. 109 de data
3.8.2006).
4. La persona interessada haurà de sol·licitar davant l'Ajuntament l'oportuna llicència de primera
ocupació o utilització d'acord amb l'establert en l'article 146.1.m) de la LUIB, havent-se d'acreditar el
compliment de tots els condicionants a què s'ha subjectat la llicència.
5. Complir amb l’ordenança municipal de protecció relativa a renous i vibracions.
6. Complir amb el decret 55/2006, de 23 de juny, pel qual s’estableixen les mesures per a la
instal·lació obligatòria de comptadors individuals, lampisteria de baix consum i estalvi d’aigua.
7. Complir amb el Reglament d’abastiment d’aigua potable de l’Ajuntament de Ciutadella.
8. Declarar la modificació física de l’immoble com a resultat de l’execució de l’obra, donat que
constitueix una alteració cadastral d’obligada declaració, segons preveu el RDL 1/2004, de 5 de
març. L’omissió d’aquest deure constitueix una infracció tributària simple (art. 70 de la mateixa
norma). Per formalitzar l’esmentada declaració, en el Departament de Rendes i Exaccions de
l’Ajuntament (carrer Nou de Juliol, 1), es troben a disposició dels obligats els models i formularis
adients i l’assessorament adequat.
Advertències:
1. La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici del dret de terceres persones.
2. D’acord amb l’article 16.1 del RSCL, i l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, la llicència quedarà sense efecte si s'incompleixen les
condicions a les que està subordinada.
3. La present llicència no faculta ni el promotor ni el constructor a destruir els nius, pollets o ous de
les diferents espècies d'ocells urbans protegits per les lleis europees, com la Directiva europea d'aus
(Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu); les espanyoles, com la Llista d'espècies silvestres
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en règim de protecció especial i el Catàleg espanyol d'espècies amenaçades (Reial decret 139/2011,
de 4 de febrer) i per la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de patrimoni natural i de la biodiversitat; i
les autonòmiques (Decret 75/2008, Catàleg balear d'espècies amenaçades i d'especial protecció)."
Segon. En virtut de l’article 9.b) 1 i 2 de l’ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per llicències
urbanístiques, amb la present resolució, l’autoliquidació de la taxa presentada adquireix des d’aquest instant
el caràcter de liquidació definitiva.
Tercer. Aprovar la corresponent liquidació:
Impost sobre construccions i obres: Pressupost 73.682,58€ x 3,2%

2.357,84€

No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Urbanisme i Activitats
5 Proposta de concessió de llicència d'obres amb projecte tècnic consistents en habitatge unif.entre
mitgeres a República Argentina/ Doctor Camps,2 (Exp EX067-2019-011265).- Es dóna compte d'una
proposta del regidor delegat del Servei d’Urbanisme i Activitats de dia 22/09/2020,que literalment copiada,
diu:
"Atès que en data 25/10/2019, té entrada a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca amb número de registre
020563, sol·licitud de llicència d'obres per a projecte bàsic d'habitatge unifamiliar entre mitgeres a C/
REPÚBLICA ARGENTINA núm. 112, cap de cantó amb el carrer Doctor Camps, núm. 2, presentada per
M.F.B.F., d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte J.E.V.S.
Atès que en data 28.04.2020 es va emetre informe tècnic de deficiències, respecte el projecte bàsic, per part
de l’arquitecte municipal, que es van notificar a l’interessat i en data 18.05.2020 (RE 6903) es va presentar
nova documentació.
Atès que en data 02.07.2020 (RE 6903) es presenta al projecte d’execució visat pel COAIB en data
19/06/20, núm. 12/00836/20.
Atès que en data 14.07.2020 l’arquitecte va emetre informe de deficiències respecte el projecte d’execució,
que es va notificar a l’interessat i en data 25.07.2020 (RE 11083) va presentar documentació per a l’esmena
de deficiències visada pel COAIB en data 22.07.2020, núm. 12/00836/20.
Atès que en data 28.07.2020, un cop analitzada la nova documentació presentada, l’arquitecte municipal ha
emès informe favorable per ser conforme el projecte presentat amb la normativa urbanística vigent. El
projecte es desenvoluparà a un sòl classificat com a sòl urbà, i d’acord amb el PGOU vigent (Text Refós
1991) està qualificat com a zona d’eixample, clau 12a, i d’acord amb el POD (aprovat inicialment, BOIB
08.01.2019) està qualificat com a zona d’eixample, clau 2.
L'informe tècnic municipal descriu el projecte de la següent manera:
«El solar objecte de l’actuació es troba en cantonada. Prèviament a l’expedient es va sol·licitar
l’enderroc de l’edifici. Actualment només existeixen les parets de tancament, però interiorment es
troba buit.
També consta que es va segregar la parcel·la amb 2 altres parcel·les.
Al trobar-se l’edifici en cantonada es cedirà la part corresponent a vial a l’Ajuntament.
El projecte pretén la construcció d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres. S'opta a situar l'accés
principal pel carrer República Argentina, des del qual s'obre a vestíbul i de l'escala que condueix als
nivells superiors».
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Atès que d’acord amb el projecte tècnic presentat l’espai a cedir a l’Ajuntament de Ciutadella per a la seva
destinació a vial d’ús públic és de 3,45 m2 resultat de l’adaptació del projecte al PGOU i POD on es preveu
xamfrà.
Atesos els fonaments de dret obrants a l'informe jurídic signat electrònicament dia 21.09.2020, següents:
"II. FONAMENTS DE DRET:
Primer. Els actes pels quals s’ha sol·licitat la llicència estan tipificats com a subjectes a l’article
146.1.d) de la LUIB, a l’assenyalar que estaran subjecte a llicència prèvia, sempre i quan no estiguin
subjectes al règim previst a l’article 148 d’aquesta llei, les obres de construcció i d’edificació de nova
planta, i qualsevol intervenció en els edificis existents, sempre que els sigui exigible projecte tècnic
d’acord amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. En aquests casos, les
llicències han de contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
S’han d’entendre per intervencions en els edificis existents les definides com a tals en el Codi tècnic
de l’edificació.
Segon. D'acord amb l'article 151.2 de la LUIB, juntament amb la sol·licitud s’aportaran les
autoritzacions o els informes que la legislació aplicable exigeixi amb caràcter previ a la llicència.
En el present expedient no es requereix cap autorització ni informe previ a l’atorgament de la
llicència.
Tercer. L’informe jurídic té per objecte assegurar únicament que el projecte s’ha tramitat conforme al
que disposa la normativa vigent i que compta amb aquella documentació necessària per a sol·licitar
llicència d’obres, donat que prèviament ja s’ha emès un informe tècnic revisant el compliment de les
condicions urbanístiques del projecte.
El règim jurídic que li és d’aplicació al present expedient és, d’acord amb l’establert a l’article 51.3 de
la LUIB, les determinacions del règim o normativa vigent, és a dir el Text Refós del PGOU de
Ciutadella de 1991, que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment
o provisionalment aprovat .
El Ple de la Corporació municipal va adoptar l’acord d’aprovar inicialment, en data 20 de desembre
de 2018, el Pla General i el Pla d’Ordenació Detallada de Ciutadella, quin anunci de la seva
aprovació es va publicar al BOIB núm. 4 de dia 08.01.2019.
Al haver-se presentat la present sol·licitud de llicència en data 25.10.2019 s’ha d’atorgar d’acord
amb la normativa vigent en el moment en què es va haver de resoldre (article 151.3 LUIB), pel que
en el present cas s’haurà d’aplicar a la sol·licitud els dos planejaments, és a dir, ha de complir
simultàniament els dos: el vigent i el que està en tramitació (art. 51.3 LUIB).
A més, al present projecte s’ha donat la particularitat que el terreny no comptava amb la condició de
solar d’acord amb l’establert a l’article 25 de la LUIB (anteriorment també l’article 30 de la LOUS -Llei
2/2014) al mancar-hi el requisit establert a l’apartat e) que diu:
«e) S’hagin cedit, si s’escau, els terrenys exigits pel planejament per destinar-los a espais públics
amb vistes a regularitzar alineacions o a completar la xarxa viària.»
Per tant, amb el present expedient de llicència d’obres també es procedeix a l’acceptació de la
cessió de la part corresponent a vial públic, ubicat just al front de la parcel·la, de superfície 3,45 m2,
d’acord amb el plànol 01B-1 del projecte presentat per l’arquitecte VENTURA SABORIDO JUAN
ENRIQUE, visat pel COAIB en data 19/06/20 - 22/07/20, núm. 12/00836/20 - 12/01020/20.
Quart. Atès que a l’expedient consta la següent documentació:
·
Projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte VENTURA SABORIDO JUAN ENRIQUE,
visat pel COAIB en data 19/06/20 - 22/07/20, núm. 12/00836/20 - 12/01020/20.
·
Full d’Estadística d’edificació i habitatge.
·
Estudi de seguretat i salut, signat per l’arquitecte tècnic José Juaneda Mascaró, visat pel
·
Programa de control de qualitat, signat digitalment per l’arquitecte tècnic José Juaneda
Mascaró, en data 04.05.2020.
·
Assumpció de direcció tècnica per part de l’arquitecte VENTURA SABORIDO JUAN
ENRIQUE, visat pel COAIB en data 19/06/20, núm. 12/00836/20.
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Comunicació d’encàrrec professional de l’arquitecte tècnic José Juaneda Mascaró, amb
registre del COAATEM núm. 10753, de data 05.05.2020
·
Valoració de la gestió de residus de construcció o demolició i contracte amb el gestor
autoritzat J. Taltavull, S.L. (contracte núm. 183/20).
·
Pressupost signat pel contractista OBRES LLEBEIG, S.L.
·
Justificant d’inscripció al REA del contractista amb el núm. 04/02/0004942.
·
Justificant del pagament de la taxa per a llicència urbanística (0,5% del pressupost de l’obra
sense iva), per import de 838,50 €.
·
Escrit de cessió gratuïta a l’Ajuntament de Ciutadella de 3,45 m2 de via pública resultat de
l’adaptació del projecte al PGOU i POD on es preveu xamfrà. S’adjunta escriptura d’obra
derruïda, segregació i extinció de condomini, atorgada en data 17 de juny de 2019 davant la
Notaria Teresa Castillo Moreno, per acreditar la titularitat de la propietat dels terrenys a favor
de M.B.F.
Cinquè. L’article 12 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955,
estableix que les llicències i autoritzacions s’entendran atorgades, salvat el dret de propietat i sense
perjudici del dret de tercers.
Aquest precepte ha estat ratificat en l’article 181 de la Llei 20/2006 municipal i de règim local de les
Illes Balears, que determina que les llicències i autoritzacions s’entenen atorgades salvat el dret de
propietat i sense perjudici de tercers, ja que la concessió es fa als promotors de les mateixes.
Sisè. Vist que l’expedient s’ha tramitat de conformitat al que disposa la legislació de règim local i
disposicions aplicables, a saber, l’article 9 i següents del Reglament de Serveis de les Corporacions
Locals, la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, l’art. 33 i ss. del PGOU
de Ciutadella, aprovat definitivament en data 23.03.1988 i posteriors modificacions, així com també
conté tota la documentació requerida legalment per a sol·licitar llicència d’obres.
Setè. D'acord amb l'article 150 de la LUIB, la competència per atorgar les llicències urbanístiques
correspon a l'òrgan municipal que determini la legislació i la normativa aplicable en matèria de règim
local.
Per altra banda, l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local
(LRBRL) assenyala que l'òrgan municipal competent per a l'atorgament de llicències és l'Alcalde –
president de la Corporació, a no ser que la legislació sectorial corresponent atorgui aquesta atribució
de forma expressa al Ple o a la Junta de Govern.
A l'Ajuntament de Ciutadella, però, s'ha d'estar a la Resolució de l'Alcaldia núm. 81, de data
05.07.2019 d'acord amb la qual l'Alcaldia delega a la Junta de Govern les competències resolutives
en matèria de llicències amb projecte tècnic.
Vuitè. D’acord amb l’article 16.1 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament
de Serveis de les Corporacions Locals, les llicències quedaran sense efecte si s'incompleixen les
condicions a què estigueren subordinades, i hauran de ser revocades si desapareixen les
circumstàncies que van motivar el seu atorgament o sobrevingueren altres que, d'haver existit en
aquell temps, haurien justificat la denegació i podran ser-ho si s’adopten nous criteris d'apreciació.
En el mateix sentit es regula a l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186 de 27 de desembre de 2006).
Tot i estar permès l’atorgament de llicències sotmeses a condició, existeixen certs límits fitxats per la
jurisprudència i la doctrina. Les condicions que es proposen incorporar a l’atorgament de la present
sol·licitud de llicència urbanística, a criteri de qui subscriu, s’ajusten als límits indicats per la doctrina
i la jurisprudència."
·

Atès que consta a l’expedient el rebut d’haver abonat a l’Ajuntament la corresponent taxa urbanística per un
import de 838,50€, en concepte d’autoliquidació, corresponent al pressupost presentat de 167.700,00€.
Atès que el pressupost del projecte, revisat pels serveis tècnics municipals de conformitat amb la modificació
de l’annex de la Ordenança Municipal sobre l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, publicat en el
BOIB núm. 55 de dia 19.04.2012, és de 196.945,77€.
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PROPOSA:
Primer.- Acceptar la cessió gratuïta de la superfície de 3,45 m2 de via pública, resultat de l’adaptació del
projecte al PGOU i POD on es preveu xamfrà, oferta per M.B.F., d’acord amb el plànol 01B-1 del projecte
presentat per l’arquitecte VENTURA SABORIDO JUAN ENRIQUE, visat pel COAIB en data 19/06/20 22/07/20, núm. 12/00836/20 - 12/01020/20.
Segon.- Concedir la llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic per d'habitatge unifamiliar entre
mitgeres a República Argentina, 112 / Doctor Camps, 2. segons projecte redactat per l’arquitecte Joan Enric
Ventura Saborido amb signatura digital següents:
DOCUMENT
VISAT/DATA SIGNATURA ELECTRÒNICA
Memòria projecte bàsic

24 d’octubre de 2019

Plànol 01B-1

12/01020/20 de data 22.07.2020

Plànol 02B-2

12/01020/20 de data 22.07.2020

Plànol 03B-3

12/01020/20 de data 22.07.2020

Plànol 04B-4

12/01020/20 de data 22.07.2020

Plànol 01E-5

12/00836/20 de data 19.06.2020

Plànol 02E-6

12/00836/20 de data 19.06.2020

Plànol 03E-7

12/00836/20 de data 19.06.2020

Plànol 04E-8

12/00836/20 de data 19.06.2020

Plànol 05E-9

12/00836/20 de data 19.06.2020

Plànol 06E-10

12/01020/20 de data 22.07.2020

Plànol 07E-11
12/01020/20 de data 22.07.2020
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
El solar objecte de l’actuació es troba en cantonada. Prèviament a l’expedient es va sol·licitar
l’enderroc de l’edifici. Actualment només existeixen les parets de tancament, però interiorment es
troba buit.
També consta que es va segregar la parcel·la amb 2 altres parcel·les.
Al trobar-se l’edifici en cantonada es cedirà la part corresponent a vial a l’Ajuntament.
El projecte pretén la construcció d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres. S'opta a situar l'accés
principal pel carrer República Argentina, des del qual s'obre a vestíbul i de l'escala que condueix als
nivells superiors.
·
A la planta baixa es planteja en primer terme un dormitori amb bany a visitant
directament servit des del vestíbul, que es converteixi en un distribuïdor per donar pas a
un taller lúdic privat i el garatge amb entrada pel carrer Dr. Camps.
·
En planta pis primera un segon distribuïdor serveix per una banda a la sala d'estarmenjador-cuina que s'orienten al carrer República Argentina i xamfrà i, d'altra, a dos
dormitoris dobles (un tipus suite amb vestidor) i dos banys (un d'ús exclusiu) i safareig,
aquests amb vistes al carrer Dr. Camps.
·
Aquesta planta destaca per tenir un boinder de considerables dimensions en cantonada.
·
La planta pis segona es destina a menjador-barbacoa amb suport d'un lavabo,
complementada per una gran terrassa descoberta
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Habitatge

Aparcament

TOTAL

Planta Baixa

67,10m2

33,00m2

110,10m2

Planta Primera

110,30m2

0m2

110,30m2

Planta Segona

35,00m2

0m2

35,00m2

TOTAL
DADES DEL PROJECTE
Ús:
Classificació del sòl:
Qualificació urbanística:

212,4m2

33,00m2

245,4m2

Habitatge (6 places)
Urbà
Subzona 12a Eixample

Clau 2 – Zona
eixample

PGOU 1988

PG i POD 2018

PROJECTE

6m
100m2
TE

6m
100m2
TE

6m
100,10m2
TE

Parcel·la:
Façana mínima
Parcel·la mínima

Ocupació /
Profunditat edificable
Situació edifici en parcel·la /
Entre Mitgeres
Entre Mitgeres
Entre Mitgeres
Tipologia
Alçada:
Reguladora
9,5m
9,5m
9,5m
Nº plantes
PB+2
PB+2
PB+2
2
Índex intensitat d’ús
(1hab./35m de sòl)
(1hab./100,1m2 de sòl)
Referència cadastral número 1478107EE7217N0001SQ
El pressupost del projecte presentat és de 167.700,00 euros.
El pressupost del projecte, revisat pels serveis tècnics municipals de conformitat amb la modificació
de l’annex de l’Ordenança Municipal sobre l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, publicat
en el BOIB núm. 55 de dia 19.04.2012, és de 196.945,77€.
El/La promotor/a és M.F.B.F. (Nif núm.417***83C), l’arquitecte/a és VENTURA SABORIDO JUAN ENRIQUE,
l’arquitecte/a tècnic/a és JUANEDA MASCARO JOSE i el/la contractista és OBRES LLEBEIG, S.L..
CONDICIONADA al compliment del següent:
1. Compliment de les condicions establertes a l’informe tècnic municipal, emès en data 28.07.2020, i
que són les següents:
1. El promotor haurà de cedir els terrenys a favor de l’ajuntament i preveure la urbanització i
pavimentació del tram de vial.
2. Les baranes a instal·lar no han de ser escalables i complir amb la normativa del CTE.
2. El començament de l'obra requerirà, en tot cas, comunicació al municipi amb almenys deu dies
d'antelació (article 151.5 de la LUIB).
3. Pagament de l'import corresponent en concepte d'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (Ordenança fiscal núm. 4 / BOIB núm. 72 de 17.05.2011).
4. Dipositar el material sobrant a un centre de tractament de residus autoritzat i complir amb
l’establert en l’estudi de gestió de residus que s’inclou al projecte de conformitat amb l’article 28 del
Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus no perillosos de Menorca (BOIB núm. 109 de data
3.8.2006).
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5. La persona interessada haurà de sol·licitar davant l'Ajuntament l'oportuna llicència de primera
ocupació o utilització d'acord amb l'establert en l'article 146.1.m) de la LUIB, havent-se d'acreditar el
compliment de tots els condicionants a què s'ha subjectat la llicència.
6. Complir amb l’ordenança municipal de protecció relativa a renous i vibracions.
7. Complir amb el decret 55/2006, de 23 de juny, pel qual s’estableixen les mesures per a la
instal·lació obligatòria de comptadors individuals, lampisteria de baix consum i estalvi d’aigua.
8. Complir amb el Reglament d’abastiment d’aigua potable de l’Ajuntament de Ciutadella.
9. Declarar la modificació física de l’immoble com a resultat de l’execució de l’obra, donat que
constitueix una alteració cadastral d’obligada declaració, segons preveu el RDL 1/2004, de 5 de
març. L’omissió d’aquest deure constitueix una infracció tributària simple (art. 70 de la mateixa
norma). Per formalitzar l’esmentada declaració, en el Departament de Rendes i Exaccions de
l’Ajuntament (carrer Nou de Juliol, 1), es troben a disposició dels obligats els models i formularis
adients i l’assessorament adequat.
Advertències:
1. La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici del dret de terceres persones.
2. D’acord amb l’article 16.1 del RSCL, i l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, la llicència quedarà sense efecte si s'incompleixen les
condicions a les que està subordinada.
3. La present llicència no faculta ni el promotor ni el constructor a destruir els nius, pollets o ous de
les diferents espècies d'ocells urbans protegits per les lleis europees, com la Directiva europea d'aus
(Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu); les espanyoles, com la Llista d'espècies silvestres
en règim de protecció especial i el Catàleg espanyol d'espècies amenaçades (Reial decret 139/2011,
de 4 de febrer) i per la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de patrimoni natural i de la biodiversitat; i
les autonòmiques (Decret 75/2008, Catàleg balear d'espècies amenaçades i d'especial protecció)."
Tercer. En virtut de l’article 9.b) 1 i 2 de l’ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per llicències
urbanístiques, amb la present resolució, l’autoliquidació de la taxa presentada adquireix des d’aquest instant
el caràcter de liquidació definitiva.
Quart. Aprovar la corresponent liquidació:
Impost sobre construccions i Obres: Pressupost 196.945,77€ x 3,2%

6.302,26€

Taxa per llicències urbanístiques: Pressupost (revisat-autoliquidat x 0'5 %
TOTAL

146,23€
6.448,49€

No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Urbanisme i Activitats
6 Proposta de concessió de llicència d'obres amb projecte tècnic consistents en reforma i ampliació
d'habitatge unifamiliar aïllat a Signe Cranc (Sa Caleta) (Exp EX067-2019-012083).- Es dóna compte
d'una proposta del regidor delegat del Servei d’Urbanisme i Activitats de dia 22/09/2020,que literalment
copiada, diu:
"Atès que en data 19/11/2019, té entrada a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca amb número de registre
022306, sol·licitud de llicència d'obres per a reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat ubicat a C/
SIGNE CRANC, núm. 1 SA CALETA, presentada per M.A.A.N. en representació de I.G.C., d’acord amb el
projecte redactat per l’arquitecte APESTEGUIA NADAL MIGUEL ANGEL, visat pel COAIB en data 13/11/19,
núm.12/01503/19.
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Atès que en data 01.07.2020 es va emetre informe tècnic de deficiències per part de l’arquitecte municipal,
que es van notificar a l’interessat i en data 20.07.2020 (RE 10625) i en data 27.07.2020 (RE 11104) es va
presentar nova documentació, consistent en la modificació del projecte bàsic i d’execució, visat pel COAIB
en data 20.07.2020, núm. 12/01006/20.
Atès que en data 03.08.2020, un cop analitzada la nova documentació presentada, l’arquitecte municipal ha
emès informe favorable, amb condicions, per ser conforme el projecte presentat amb la normativa
urbanística vigent. El projecte es desenvoluparà a un sòl classificat com a sòl urbà, i d’acord amb el PGOU
vigent (Text Refós 1991) està qualificat com a zona residencial extensiva, clau 17w i d’acord amb el POD
(aprovat inicialment, BOIB 08.01.2019) està qualificat com a Ciutat Jardí- Zona turística, clau 5.
L'informe tècnic descriu el projecte de la següent manera:
«El projecte pretén l’ampliació i la reforma de l'habitatge per tal de modernitzar-lo. Per dur a terme
les obres s'ha d'enderrocar la porxada al costat de l’habitatge, perquè no compleix amb la reculada
mínima des del llindar amb el veí. Concretament es proposa:
· Redistribuir habitacions i cambres de banys, generant una habitació principal més
diferenciada de les altres, amb bany, zona de vestidor i una petita àrea de despatx.
· S’elimina un bany i la zona de rentador es modifica per donar lloc a un nou bany.
· Desmuntatge d’una pèrgola lateral que invadeix el retranqueig.
· Construcció de dues petites ampliacions que contenen el rentador i el bany principal.
Aquestes ampliacions no superen els 30m2.
· Millorar l’envolvent de l’edifici aplicant una sistema d’aïllament SATE a els façanes, a part
dels captadors solars corresponents.
El resultat final serà una casa amb sala d’estar, cuina menjador, 4 dormitoris i tres banys, rentador i
soterrani per a instal·lacions i trasters».
Atesos els fonaments de dret obrants a l’informe signat electrònicament dia 22.09.2020, següents:
"FONAMENTS DE DRET:
Primer. Els actes pels quals s’ha sol·licitat la llicència estan tipificats com a subjectes a l’article
146.1.d) de la LUIB, a l’assenyalar que estaran subjecte a llicència prèvia, sempre i quan no estiguin
subjectes al règim previst a l’article 148 d’aquesta llei, les obres de construcció i d’edificació de nova
planta, i qualsevol intervenció en els edificis existents, sempre que els sigui exigible projecte tècnic
d’acord amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. En aquests casos, les
llicències han de contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
S’han d’entendre per intervencions en els edificis existents les definides com a tals en el Codi tècnic
de l’edificació.
Segon. D'acord amb l'article 151.2 de la LUIB, juntament amb la sol·licitud s’aportaran les
autoritzacions o els informes que la legislació aplicable exigeixi amb caràcter previ a la llicència.
En el present expedient no es requereix cap autorització ni informe previ a l’atorgament de la
llicència.
Tercer. L’informe jurídic té per objecte assegurar únicament que el projecte s’ha tramitat conforme al
que disposa la normativa vigent i que compta amb aquella documentació necessària per a sol·licitar
llicència d’obres, donat que prèviament ja s’ha emès un informe tècnic revisant el compliment de les
condicions urbanístiques del projecte.
El règim jurídic que li és d’aplicació al present expedient és, d’acord amb l’establert a l’article 51.3 de
la LUIB, les determinacions del règim o normativa vigent, és a dir el Text Refós del PGOU de
Ciutadella de 1991, que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment
o provisionalment aprovat .
El Ple de la Corporació municipal va adoptar l’acord d’aprovar inicialment, en data 20 de desembre
de 2018, el Pla General i el Pla d’Ordenació Detallada de Ciutadella, quin anunci de la seva
aprovació es va publicar al BOIB núm. 4 de dia 08.01.2019.
Al haver-se presentat la present sol·licitud de llicència en data 19.11.2019 i, per tant, al resoldre’s la
mateixa fora del termini establert de tres mesos, s’ha d’atorgar d’acord amb la normativa vigent en el
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moment en què es va haver de resoldre (article 151.3 LUIB), per tant, la documentació presentada
ha de complir simultàniament els dos: el vigent i el que està en tramitació (art. 51.3 LUIB).
Quart. Atès que a l’expedient consta la següent documentació:
·
Projecte bàsic i d’execució redactat pel tècnic APESTEGUIA NADAL MIGUEL ANGEL, visat
pel COAIB en data 13/11/19 - 20/07/20, núm. 12/01503/19 - 12/01006/20.
·
Full d’Estadística d’edificació i habitatge.
·
Estudi de seguretat i salut, signat pel tècnic APESTEGUIA NADAL MIGUEL ANGEL, visat
pel COAIB en data 13/11/19, núm. 12/01503/19.
·
Programa de control de qualitat, signat digitalment per l’arquitecte tècnic Roser Casasnovas
Riudavets, en data 18.11.2019.
·
Assumpció de direcció tècnica per part de l’arquitecte APESTEGUIA NADAL MIGUEL
ANGEL, visat pel COAIB en data 13/11/19, núm. 12/01503/19.
·
Comunicació d’encàrrec professional de l’arquitecte tècnic Roser Casasnovas Riudavets,
amb registre del COAATEM núm. 10218, de data 14.11.2019.
·
Valoració de la gestió de residus de construcció o demolició i contracte amb el gestor
autoritzat J. Taltavull (contracte núm. 157/20)
·
Pressupost signat pel contractista PONS ROTGER ANTONI
·
Justificant d’inscripció al REA del contractista amb el núm. 04/02/0010565.
·
Justificant del pagament de la taxa per a llicència urbanística (0,5% del pressupost de l’obra
sense iva), per import de 50€ + 194,01€.
·
Escrit d’Atorgament de Representació per portar a terme les actuacions davant
l’administració pública de APESTEGUIA NADAL MIQUEL ANGEL en representació de I.G.C..
S’adjunten escaneig dels DNI dels signants per acarar les signatures.
Cinquè. L’article 12 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955,
estableix que les llicències i autoritzacions s’entendran atorgades, salvat el dret de propietat i sense
perjudici del dret de tercers.
Aquest precepte ha estat ratificat en l’article 181 de la Llei 20/2006 municipal i de règim local de les
Illes Balears, que determina que les llicències i autoritzacions s’entenen atorgades salvat el dret de
propietat i sense perjudici de tercers, ja que la concessió es fa als promotors de les mateixes.
Sisè. Vist que l’expedient s’ha tramitat de conformitat al que disposa la legislació de règim local i
disposicions aplicables, a saber, l’article 9 i següents del Reglament de Serveis de les Corporacions
Locals, la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, l’art. 33 i ss. del PGOU
de Ciutadella, aprovat definitivament en data 23.03.1988 i POD aprovat inicialment (BOIB
08.01.2019), així com també conté tota la documentació requerida legalment per a sol·licitar llicència
d’obres.
Setè. D'acord amb l'article 150 de la LUIB, la competència per atorgar les llicències urbanístiques
correspon a l'òrgan municipal que determini la legislació i la normativa aplicable en matèria de règim
local.
Per altra banda, l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local (LRBRL)
assenyala que l'òrgan municipal competent per a l'atorgament de llicències és l'Alcalde – president
de la Corporació, a no ser que la legislació sectorial corresponent atorgui aquesta atribució de forma
expressa al Ple o a la Junta de Govern.
A l'Ajuntament de Ciutadella, però, s'ha d'estar a la Resolució de l'Alcaldia núm. 81 de 05/07/2019
d'acord amb la qual l'Alcaldia delega a la Junta de Govern les competències resolutives en matèria
de llicències amb projecte tècnic.
Vuitè. D’acord amb l’article 16.1 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament
de Serveis de les Corporacions Locals, les llicències quedaran sense efecte si s'incompleixen les
condicions a què estigueren subordinades, i hauran de ser revocades si desapareixen les
circumstàncies que van motivar el seu atorgament o sobrevingueren altres que, d'haver existit en
aquell temps, haurien justificat la denegació i podran ser-ho si s’adopten nous criteris d'apreciació.
En el mateix sentit es regula a l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186 de 27 de desembre de 2006).
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Tot i estar permès l’atorgament de llicències sotmeses a condició, existeixen certs límits fitxats per la
jurisprudència i la doctrina. Les condicions que es proposen incorporar a l’atorgament de la present
sol·licitud de llicència urbanística, a criteri de qui subscriu, s’ajusten als límits indicats per la doctrina i
la jurisprudència."
PROPOSA:
Primer. Concedir la llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic consistents reforma i ampliació
d'habitatge unifamiliar aïllat a Signe Cranc, 1 (Sa Caleta), segons projecte redactat per l’arquitecte Miquel
Àngel Apesteguia Nadal amb visats del COAIB següents:
DOCUMENT
NÚMERO DE VISAT
Memòria descriptiva

12/01006/20 de data 20/07/2020

Memòria constructiva

12/01503/19 de data 13/11/2019

Plànol A01

12/01006/20 de data 20/07/2020

Plànol A02

12/01006/20 de data 20/07/2020

Plànol A03

12/01006/20 de data 20/07/2020

Plànol A04

12/01006/20 de data 20/07/2020

Plànol A04bis

12/01006/20 de data 20/07/2020

Plànol I05

12/01006/20 de data 20/07/2020

Plànol E06

12/01503/19 de data 13/11/2019

Plànol I07

12/01503/19 de data 13/11/2019

Plànol I08

12/01503/19 de data 13/11/2019

Plànol I09

12/01503/19 de data 13/11/2019

Plànol F10
12/01503/19 de data 13/11/2019
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Es tracta d'un habitatge unifamiliar aïllat construït l'any 1979 d’una planta única lleugerament elevada
sobre el terreny natural. Actualment, disposa de quatre dormitoris i un bany, sala d’estar, cuina,
rentador i porxada. Una gran part de la cambra sanitària és utilitzada per a instal·lacions o trasters.
Interiorment, trobem alguns desnivells, mai superiors a tres esglaons. Exteriorment, destaca una
gran terrassa perimetral en el
quadrant nord-est de la casa i una piscina.
El projecte pretén l’ampliació i la reforma de l'habitatge per tal de modernitzar-lo. Per dur a terme les
obres s'ha d'enderrocar la porxada al costat de l’habitatge, perquè no compleix amb la reculada
mínima des del llindar amb el veí. Concretament es proposa:
·
Redestribuir habitacions i cambres de banys, generant una habitació principal més diferenciada
de les altres, amb bany, zona de vestidor i una petita àrea de despatx.
·
S’elimina un bany i la zona de rentador es modifica per donar lloc a un nou bany.
·
Desmuntatge d’una pèrgola lateral que invadeix el retranqueig
·
Construcció de dues petites ampliacions que contenen el rentador i el bany principal. Aquestes
ampliacions no superen els 30m2.
·
Millorar l’envolvent de l’edifici aplicant una sistema d’aïllament SATE a els façanes, a part dels
captadors solars corresponents.
El resultat final serà una casa amb sala d’estar, cuina menjador, 4 dormitoris i tres banys, rentador i
soterrani per a instal·lacions i trasters.
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Les instal·lacions seran connectades o ampliades a les existents i els materials d’acabats també
respectaran els actuals de la casa que són de qualitat.
Les superfícies edificades són les següents:
Habitatge
Terrasses
Pèrgoles
Reforma/
TOTAL
Ampliació
(7 places)
cobertes (50%)
(10%)
enderroc
PS

102,03m2

0m2

0m2

102,03m2

0m2

0m2

PB

165,64m2

17,67m2

0m2

182,33m2

22,09m2

29,22m2

TOTAL
267,67m2
DADES DEL PROJECTE

17,67m2

0m2

285,34m2

22,09m2

29,22m2

Classificació del sòl:
Qualificació urbanística:
Ús:
Façana mínima:
Parcel·la mínima:
Edificabilitat:
Ocupació:
Alçada Reguladora:
Nº plantes:

PGOU VIGENT
Urbà
17w

PG i POD 2018
Urbà
5

PROJECTE
Urbà
17w / 5
Habitatge
>15m
1.409,30m2
0,133m2s/m2s (182,33m2)
14,5% (200m2)
3,88m
PB
4,65m
3,06m
(1hab./1409m2 de sòl)

15m
15m
1.000m2
1.000m2
0,18m2s/m2s
0,18m2s/m2s
15%
15%
4m
4m
PB
PB
Fronts
5m
5m
Reculades:
Altres
3m
3m
2
Índex intensitat d’ús:
(1hab./600m de sòl)
(1hab./600m2 de sòl)
Referència cadastral número 1966111EE7216N0001TU
El pressupost del projecte presentat és de 38.802,32 euros.
El/La promotor/a és I.G.C. (Nif núm.417***01S), l’arquitecte/a és APESTEGUIA NADAL MIGUEL ANGEL,
l’arquitecte/a tècnic/a és CASASNOVAS RIUDAVETS ROSER i el/la contractista és PONS ROTGER
ANTONI.
CONDICIONADA al compliment del següent:
1. Compliment de la condició establerta a l’informe tècnic municipal, emès en data 03.08.2020, i que
és la següent:
·
Aportar fotografies demostrant que el volum que es troba fora d’ordenació s’ha enderrocat
abans
del termini de finalització de la llicència de 18 mesos, o en cas que no es presentin dins el
termini esmentat, l’inspector municipal efectuarà una inspecció d’ofici.
2. El començament de l'obra requerirà, en tot cas, comunicació al municipi amb almenys deu dies
d'antelació (article 151.5 de la LUIB).
3. Pagament de l'import corresponent en concepte d'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (Ordenança fiscal núm. 4 / BOIB núm. 72 de 17.05.2011).
4. Dipositar el material sobrant a un centre de tractament de residus autoritzat i complir amb
l’establert en l’estudi de gestió de residus que s’inclou al projecte de conformitat amb l’article 28 del
Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus no perillosos de Menorca (BOIB núm. 109 de data
3.8.2006).
5. Complir amb l’ordenança municipal de protecció relativa a renous i vibracions.
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6. Complir amb el decret 55/2006, de 23 de juny, pel qual s’estableixen les mesures per a la
instal·lació obligatòria de comptadors individuals, lampisteria de baix consum i estalvi d’aigua.
7. Complir amb el Reglament d’abastiment d’aigua potable de l’Ajuntament de Ciutadella.
8. Declarar la modificació física de l’immoble com a resultat de l’execució de l’obra, donat que
constitueix una alteració cadastral d’obligada declaració, segons preveu el RDL 1/2004, de 5 de
març. L’omissió d’aquest deure constitueix una infracció tributària simple (art. 70 de la mateixa
norma). Per formalitzar l’esmentada declaració, en el Departament de Rendes i Exaccions de
l’Ajuntament (carrer Nou de Juliol, 1), es troben a disposició dels obligats els models i formularis
adients i l’assessorament adequat.
Advertències:
1. La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici del dret de terceres persones.
2. D’acord amb l’article 16.1 del RSCL, i l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, la llicència quedarà sense efecte si s'incompleixen les
condicions a les que està subordinada.
3. La present llicència no faculta ni el promotor ni el constructor a destruir els nius, pollets o ous de
les diferents espècies d'ocells urbans protegits per les lleis europees, com la Directiva europea d'aus
(Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu); les espanyoles, com la Llista d'espècies silvestres
en règim de protecció especial i el Catàleg espanyol d'espècies amenaçades (Reial decret 139/2011,
de 4 de febrer) i per la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de patrimoni natural i de la biodiversitat; i
les autonòmiques (Decret 75/2008, Catàleg balear d'espècies amenaçades i d'especial protecció).
Segon. En virtut de l’article 9.b) 1 i 2 de l’ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per llicències
urbanístiques, amb la present resolució, l’autoliquidació de la taxa presentada adquireix des d’aquest instant
el caràcter de liquidació definitiva.
Tercer. Aprovar la corresponent liquidació:
Impost sobre construcciones i obres: Pressupost: 38.802,32€ x 3,2%

1.241,67

No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Urbanisme i Activitats
7 Proposta de refusar el full d'apreuament presentat per l'expropiació de la finca ubicada al Camí de
Maó, s/n i aprovació del full d'apreuament municipal i remissió de l'expedient al Jurat Provincial
d'Expropiació Forçosa. (Exp EX078-2017-001281).- Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat
del Servei d’Urbanisme i Activitats de dia 25/09/2020,que literalment copiada, diu:
"Atès que en data 10 de febrer de 2017 (RE núm. 2.237) va tenir entrada a l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca un escrit presentat per la M.C.S., amb DNI 417***03V, J.P.C.h, amb DNI 417***78D i la A.P.C., amb
DNI 417***17P, com a usufructuària i legítims hereus, respectivament, de J.P.L., així com també pel F.P.L.,
amb DNI 417***42X i J.P.L., amb DNI 417***14P, en el qual exposaven que eren propietaris de l’immoble
ubicat al Camí de Maó, s/n, de Ciutadella, identificat amb la referència cadastral 2787408EE7228N0001YX.
En aquest escrit les persones interessades indicaven que la parcel·la en qüestió, de 409 m2 segons
amidament real, estava construïda amb una caseta d’uns 24,34 m2, un magatzem d’uns 18,63 m2 i un aljub
d’uns 11,94 m2, i que estava classificada com a sòl urbà i qualificada com a sistema d’equipament públic,
clau 7a/D, amb ús docent, segons el PGOU de Ciutadella, des de la seva aprovació l’any 1988. En aquest
sentit, assenyalaven que corresponia iniciar un procediment expropiatori i advertien de la seva intenció
d’iniciar l’expedient per ministeri de la llei, d’acord amb l’article 131 de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl, per a la qual cosa aportaven un informe de valoració emès per l’arquitecte tècnic
José Capó Cantallops.
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Atès que en data 20 de juny de 2019 (RE núm. 11.378) va tenir entrada a l’Ajuntament un escrit presentat
per les mateixes persones, en el qual en resum s’exposava que, un cop transcorreguts més de dos anys des
de l’escrit presentat el 10 de febrer de 2017 sense rebre cap resposta per part de l’Ajuntament, presentaven
el full d’apreuament i demanaven que el mateix s’acceptés, advertint que passats tres mesos, podrien acudir
a la Comissió de Valoracions d’Expropiació de les Illes Balears per tal que aquest òrgan fixés el preu just de
l’expropiació. A l’escrit s’hi adjuntà de nou l’informe de valoració presentat el 10 de febrer de 2017, que
conclou que el valor dels béns a expropiar és de 152.859,00 euros, que sumats al 5% del premi
d’afecció, fan un total de 165.501,95 euros.
Atès que en data 2 de setembre de 2020 (RE núm. GE/2020/013350), va tenir entrada a l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca un escrit del Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa en el qual es notificava que havia
tingut entrada en el Jurat un escrit i documentació complementària de F.P.L., J.P.L., J.P.L., J.P.C, A.P.C. i
M.C.S., en el qual, a l'empara de l’article 142 de la LUIB, sol·licitaven que es tramités pel Jurat la fixació del
preu just de la finca registral 680 (referència cadastral 2787408EE7228N0001YX), classificat com a sòl urbà,
amb qualificació de sistema d’equipament, clau 7a/D, i ús docent, segons el Pla General d’Ordenació Urbana
(PGOU) de Ciutadella. Per aquest motiu el Jurat va sol·licitar que, a la major brevetat possible, es remetés
l’expedient complet amb un índex i amb els documents següents:
a) Antecedents que obrin en aquest ajuntament sobre l’assumpte esmentat.
b) Classificació i qualificació urbanística, així com paràmetres edificatoris, dels terrenys esmentats
referits a la data 20-06-2019 (data de presentació del full de preu just).
c) Designació dels tècnics (arquitectes amb titulació superior), titulars i substituts, que han de formar
part de la composició del Jurat que determini el preu just dels béns referits, d'acord amb el disposat
en els articles 32.1.b) i 85 de la Llei d'Expropiació Forçosa i 34 del seu Reglament. Se sol·licita
l’adreça electrònica i telèfons dels vocals designats, a fi d'agilitar les comunicacions amb els
mateixos.
Atès que en data 1 d’abril de 2020 l’arquitecta municipal va emetre un informe que conclou que la valoració
aportada, realitzada per l’arquitecte tècnic José Capó Cantallops, no està realitzada amb la normativa vigent
en matèria d’expropiacions, que és el RDL 7/2015, de 30 d’octubre i el RD 1492/2011, de 24 d’octubre, pel
qual s’aprova el reglament de valoracions de la Llei de sòl. En la mateixa data l’arquitecta municipal emet un
informe de valoració de la finca a expropiar, que assenyala que el seu valor és de cent cinquanta sis mil
sis cents vuitanta euros amb cinquanta quatre cèntims (156.680,54 €), incloent el 5% de premi
d'afecció.
Atès que en data 23 de setembre de 2020 l’arquitecta municipal ha emès informe de classificació i
qualificació urbanística de la finca afectada.
Atesos els fonaments jurídics obrants a l'informe signat electrònicament dia 24.09.2020, següents:
"II.- FONAMENTS JURÍDICS:
Normativa aplicable.
Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB).
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LPAC).
Llei de 16 de desembre de 1954, d'expropiació forçosa (LEF).
Decret de 26 d'abril de 1957, pel qual s'aprova el Reglament de la llei d'expropiació forçosa (REF).
Pla Territorial Insular (PTI) aprovat definitivament el 25/04/2003 i modificat el 26/06/2006.
Norma territorial transitòria (NTT), aprovada definitivament el 22/12/2014 i derogada parcialment el
16/10/2017.
Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Ciutadella de Menorca (PGOU), aprovat
definitivament el 28/05/1991 i posteriors modificacions.
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Consideracions jurídiques.
Primera.- Expropiació urbanística per ministeri de la llei.
Cal assenyalar, en primer lloc, que la legislació urbanística aplicable a l’expropiació és la LUIB, atès
que l’advertiment d’expropiació es va efectuar el 10 de febrer de 2017 i l’inici de l’expedient de
determinació del preu just es produeix pel ministeri de la llei un cop han transcorregut més de dos
anys, mitjançant la presentació del corresponent full d’apreuament (20 de juny de 2019), data en la
qual ja ha entrat en vigor la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.
L'article 142 de la LUIB preveu el règim següent per a les expropiacions pel ministeri de la llei (la
negreta és meua):
«1. Quan transcorrin cinc anys des de l'entrada en vigor del planejament sense que es dugui a
efecte l'expropiació dels terrenys que, d'acord amb la seva qualificació urbanística, no siguin
edificables per les persones propietàries, ni hagin de ser objecte de cessió obligatòria per no resultar
possible la distribució justa dels beneficis i les càrregues en la unitat d'actuació, la persona titular
dels béns o els seus drethavents han d’advertir l'administració competent del seu propòsit
d'iniciar l'expedient de preu just, que pot portar-se a terme per ministeri de la llei si
transcorren altres dos anys des del moment d'efectuar l'advertiment. A aquest efecte, la
persona propietària pot presentar el full d'apreuament corresponent, i si transcorren tres mesos
sense que l'administració l'accepti, pot aquella dirigir-se a la Comissió de Valoracions d’Expropiació
de les Illes Balears, que ha de fixar el preu just d'acord amb la legislació bàsica aplicable i amb el
procediment que estableixen els articles 31 i següents de la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre
expropiació forçosa.
2. Als efectes del que estableix l'apartat anterior, la legislació aplicable és la vigent en el moment
de la iniciació de l'expedient de preu just per ministeri de la llei mitjançant la presentació del
full d'apreuament, i la valoració s'ha d’entendre referida també a aquesta data. Els interessos
de demora es meriten des de la presentació per la persona propietària de la taxació corresponent.
3. El còmput dels terminis per advertir l'administració que correspongui per presentar el full
d'apreuament corresponent i per dirigir-se a la Comissió de Valoracions d’Expropiació de les Illes
Balears perquè fixi el preu just que estableix l'apartat 1 anterior resta suspès si els òrgans
competents inicien un procediment de modificació o revisió del planejament municipal que comporti
la supressió de la determinació que implica l'expropiació de terrenys, amb l’adopció de l'acord
pertinent de conformitat amb l'article 51 d'aquesta llei.
En els àmbits afectats per aquest acord, la suspensió també comporta la dels procediments de
valoració instats davant la Comissió de Valoracions d’Expropiació de les Illes Balears d'acord amb
l'apartat 1 anterior. El còmput dels terminis i la tramitació dels expedients d'expropiació per ministeri
de la llei iniciats es reprenen si transcorre el termini de suspensió acordat sense que s'hagi produït la
publicació a efectes de l'executivitat de la figura de planejament urbanístic tramitada.
Si la publicació es realitza abans que la Comissió de Valoracions d’Expropiació de les Illes Balears
fixi el preu just dels béns i la nova figura de planejament no determina la seva expropiació, els
expedients d'expropiació per ministeri de la llei iniciats queden sense objecte. En aquest cas, la
resolució que posi fi al procediment corresponent ha de manifestar aquestes circumstàncies i
ordenar l'arxivament de les actuacions, sense que es produeixi l'expropiació dels béns.»
Tenint en compte que les persones interessades pretenen l’expropiació d’una finca afectada des de
fa més de trenta anys per la previsió d’un equipament públic segons el PGOU, no hi dubte que
procedeix l’expropiació per ministeri de la llei.
Així les coses, instada l'expropiació per les persones propietàries, els serveis tècnics han emès
informe tècnic que assenyala que la parcel·la afectada per l’expropiació té una superfície de 409 m2,
que està classificada com a sòl urbà i qualificada com a sistema general d’equipament públic (clau
7a/D) amb ús docent, segons el PGOU vigent de Ciutadella. D’acord amb l’informe tècnic esmentat
el valor dels béns a expropiar és inferior a l’ofert pels seus propietaris i, per tant, correspon refusar el
full d’apreuament estès per la propietat i estendre un full d'apreuament municipal que rebaixa la
xifra sol·licitada fins a 156.680,54 €, incloent el 5% de premi d'afecció.
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Segona.- Òrgan competent per refusar el full d’apreuament presentat, aprovar el full
d’apreuament municipal i donar trasllat del mateix a la persona propietària.
D'acord amb l'article 74 de la LUIB, l’obtenció dels terrenys necessaris per a la implantació de les
dotacions i infraestructures públiques previstes en el planejament s’ha de fer mitjançant:
La cessió gratuïta i obligatòria resultant de l’equidistribució corresponent derivada del
projecte de reparcel·lació preceptiu.
La cessió en virtut de conveni urbanístic.
La cessió gratuïta i obligatòria o, si s’escau, voluntària, a l’efecte de complir la condició de
solar de l’article 25 d’aquesta llei.
L’adquisició per expropiació forçosa, ocupació directa o permuta.
Per altra banda, l'article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local (LRBRL)
assenyala que l'òrgan municipal competent per a l'aprovació dels instruments de gestió urbanística
és l'Alcalde – president de la Corporació.
A l'Ajuntament de Ciutadella, però, s'ha d'estar a la Resolució de l'Alcaldia núm. 81 de 05/07/2019,
d'acord amb la qual l'Alcaldia delega a la Junta de Govern les competències resolutives en aquesta
matèria. Per altra banda, en la mateixa Resolució, al seu apartat primer D) a), es delega a la Junta
de Govern l’emissió d’informe municipal en matèria urbanística quan sigui requerit per altres
organismes i administracions.
Així les coses, correspon a la Junta de Govern refusar el full d'apreuament de la propietat i aprovar
el full d’apreuament municipal."
PROPOSA:
Primer.- Trametre al Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa la següent documentació sol·licitada:
1. Antecedents que obrin a l'Ajuntament de Ciutadella sobre l'expropiació instada respecte de la finca
registral núm. 680 de Ciutadella.
2. Informe de classificació i qualificació urbanística de la finca afectada, emès per l’arquitecta de l'Ajuntament
en data 23 de setembre de 2020.
Segon.- Refusar, d'acord amb l'informe de valoració de l'arquitecta municipal d’1 d’abril de 2020, el full
d'apreuament presentat per la M.C.S., amb DNI 417***03V, J.P.C., amb DNI 417***78D i A.P.C., amb DNI
417***17P, com a usufructuària i legítims hereus, respectivament, de J.P.L., així com també pel F.P.L., amb
DNI 417***42X i J.P.L., amb DNI 417***14P, relatiu a la finca registral núm. 680, redactat per l'arquitecte
tècnic José Capó Cantallops, pels motius exposats en l’informe esmentat.
Tercer.- Aprovar el full d'apreuament municipal de la finca situada al Camí de Maó, s/n, de Ciutadella,
identificat amb la referència cadastral 2787408EE7228N0001YX del terme municipal de Ciutadella de
Menorca (finca registral núm. 680 de Ciutadella), que es correspon amb l'informe de valoració emès per
l'arquitecta municipal Elisabet Fiol Bernat en data 1 d’abril de 2020, que fixa un valor de cent cinquanta sis
mil sis cents vuitanta euros amb cinquanta quatre cèntims (156.680,54 €), incloent el 5% de premi
d'afecció.
Quart.- Designar com a tècnics municipals que han de formar part de la composició del Jurat que determini
el preu just dels béns referits, d'acord amb el disposat als articles 32.1.b) i 85 de la Llei d'expropiació forçosa
i 34 del seu reglament, a les persones següents:
Titular: Elisabet Fiol Bernat
Suplent: Maurici Mayol Miró
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Cinquè.- Notificar aquest acord al Jurat Provincial d'Expropiació i a les persones que han instat l'expropiació
per ministeri de la llei.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Urbanisme i Activitats
8 Relació de factures 38/2020 (Exp EX015-2020-009591).- Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat de Serveis econòmics de dia 28/09/2020,que literalment copiada, diu:
"ASSUMPTE: Aprovació relació de factures núm. 38/2020
INFORME: Vista la relació de factures núm. 38/2020 per un import brut de 185.702,55 € (import líquid de
190.749,99 €).
Atès el disposat a la base 27a de les Bases d’Execució del pressupost d’aquest Ajuntament de l’exercici
2020.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures número 38/2020. "
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis econòmics
9 Relació de factures 25/2020 de crèdit reconegut (Exp EX015-2020-009590).- Es dóna compte d'una
proposta del regidor delegat de Serveis econòmics de dia 28/09/2020,que literalment copiada, diu:
"ASSUMPTE: Aprovació relació de factures núm. 25/2020 de crèdit reconegut
INFORME: Vista la relació de factures núm. 25/2020 de crèdit reconegut per un import brut de 6.423,24 €
(import líquid de 6.817,25 €).
Atès el disposat a la base 27a de les Bases d’Execució del pressupost d’aquest Ajuntament de l’exercici
2020.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures de crèdit reconegut número 25.2020."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis econòmics
10 Relació de despeses 3/2020 (Exp EX173-2020-009589).- Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat de Serveis econòmics de dia 28/09/2020,que literalment copiada, diu:
"ASSUMPTE: Aprovació relació de despeses núm. 3/2020
INFORME: Vista la relació de despeses núm. 3/2020 per un import brut de 242,33 € (import líquid
de 0,00 €).
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Atès el disposat a la base 27a de les Bases d’Execució del pressupost d’aquest Ajuntament de
l’exercici 2020.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de despeses número 3/2020."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis econòmics
11 Proposta d'aprovació del conveni per a la prestació per a la col·laboració amb el cobrament de
tributs amb l'Ajuntament i Caixabank (Exp EX173-2020-009378).- Aquest punt es retira de l'ordre de dia
per no tenir la cofo mitat de Caixabank a un canvi proposat.
12 Proposta d'aprovació de la liquidació de l'1,5% d'ocupació del sòl vol i subsòl del 2n trimestre de
2020 (Curenergia Comercializació de último recurso SAU) (Exp EX173-2020-004830).- Es dóna compte
d'una proposta del regidor delegat de Serveis econòmics de dia 04/08/2020,que literalment copiada, diu:
"Vist l’escrit remes per l’empresa IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO SAU, amb CIF
A955***30 en relació a la liquidació d’ingressos bruts obtinguts en el terme municipal durant el 2 n trimestre de
l’exercici 2020, a efectes d’obtenir l’1,5%, en el que es valora l’ocupació del subsòl de la via pública, la qual
ascendeix a un total de 53,93€.
Per tot l’exposat qui subscriu,
PROPOSA:
L’aprovació de la liquidació esmentada per import de 53,93€"
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis econòmics
13 Proposta d'aprovació de la liquidació de l'1,5% d'ocupació del sòl, vol i subsòl 1er trimestre de
2020 (Iberdrola Servicios Energéticos SAU) (Exp EX178-2020-002088).- Es dóna compte d'una proposta
del regidor delegat de Serveis econòmics de dia 04/08/2020,que literalment copiada, diu:
"Vist l’escrit remes per l’empresa IBERDROLA SERVICIOS ENERGÉTICOS, amb CIF A859***20 en relació a
la liquidació d’ingressos bruts obtinguts en el terme municipal durant el 1er trimestre de l’exercici 2020, a
efectes d’obtenir l’1,5%, en el que es valora l’ocupació del subsòl de la via pública, la qual ascendeix a un
total de 17,96€.
Per tot l’exposat qui subscriu,
PROPOSA:
L’aprovació de la liquidació esmentada per import de 17,96€"
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis econòmics
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14 Proposta d'aprovació de la liquidació de l'1,5% d'ocupació del sòl, vol i subsòl del 1r trimestre de
2020 (Iberdrola Clientes SAU) (Exp EX178-2020-002090).- Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat de Serveis econòmics de dia 04/08/2020,que literalment copiada, diu:
"Vist l’escrit remes per l’empresa IBERDROLA CLIENTES SAU, amb CIF A957***89 en relació a la liquidació
d’ingressos bruts obtinguts en el terme municipal durant el 1er trimestre de l’exercici 2020, a efectes
d’obtenir l’1,5%, en el que es valora l’ocupació del subsòl de la via pública, la qual ascendeix a un total de
11.389,24 €.
Per tot l’exposat qui subscriu,
PROPOSA:
L’aprovació de la liquidació esmentada per import de 11.389,24€"
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis econòmics
15 Proposta d'aprovació de la liquidació de l'1,5% ocupació del sòl, vol i subsòl del 2n trimestre de
2020 (Iberdrola Servicios Energéticos SAU) (Exp EX173-2020-004828).- Es dóna compte d'una proposta
del regidor delegat de Serveis econòmics de dia 04/08/2020,que literalment copiada, diu:
"Vist l’escrit remes per l’empresa IBERDROLA SERVICIOS ENERGÉTICOS, amb CIF A859***20 en relació a
la liquidació d’ingressos bruts obtinguts en el terme municipal durant el 2n trimestre de l’exercici 2020, a
efectes d’obtenir l’1,5%, en el que es valora l’ocupació del subsòl de la via pública, la qual ascendeix a un
total de 85,86€.
Per tot l’exposat qui subscriu,
PROPOSA:
L’aprovació de la liquidació esmentada per import de 85,86€"
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis econòmics
16 Proposta d'aprovació de la liquidació de l'1,5% d'ocupació del sòl, vol i subsòl, 1r trimestre de
2020 (Curenergía comercializador de Último Recurso SAU) (Exp EX178-2020-002089).- Es dóna compte
d'una proposta del regidor delegat de Serveis econòmics de dia 04/08/2020,que literalment copiada, diu:
"Vist l’escrit remes per l’empresa IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO SAU, amb CIF
A955***30 en relació a la liquidació d’ingressos bruts obtinguts en el terme municipal durant el 1er trimestre
de l’exercici 2020, a efectes d’obtenir l’1,5%, en el que es valora l’ocupació del subsòl de la via pública, la
qual ascendeix a un total de 92,25€.
Per tot l’exposat qui subscriu,
PROPOSA:
L’aprovació de la liquidació esmentada per import de 92,25€"
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis econòmics
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17 Proposta d'aprovació de la liquidació de l'1,5% d'ocupació del sòl, vol i subsòl, 1r trimestre de
2020 (Exp EX173-2020-004223).- Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat de Serveis econòmics
de dia 04/08/2020,que literalment copiada, diu:
"En data 23/04/2020 i registre d’entrada núm. 006146 ENDESA ENERGIA SA, amb NIF A8***8077, ha
presentat la liquidació d’ingressos bruts obtinguts en el terme municipal durant el 1r trimestre corresponent a
l’exercici 2020 a efectes d’obtenir l’1,5% en el que es valora l’ocupació del subsòl de la via públic i que
ascendeix a un total de 15.268,59€.
Per tot l’exposat el regidor que subscriu,
PROPOSA:
Aprovar la liquidació esmentada per un import de 15.268,59€"
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis econòmics
18 Proposta d'aprovació de la liquidació de l'1,5% d'ocupació del sòl, vol i subsòl, 1r trimestre de
2020 (Exp EX178-2020-004673).- Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat de Serveis econòmics
de dia 04/08/2020,que literalment copiada, diu:
"Vist que REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELCTRICIDAD Y GAS SLU, ha presentat la liquidació relativa
al 1er trimestre de 2020 corresponent a la facturació d'energia en el terme municipal de Ciutadella de
Menorca, a efectes de la taxa de l'1,5% per ocupació de la via pública.
Per tot l'exposat,
PROPOSA:
Aprovar la liquidació presentada per REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS SLU per
un import total de 274,12€, relativa a l'1,5% de la taxa per ocupació de la via pública (sòl, vol i subsòl)
corresponent al 1r trimestre de 2020."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis econòmics
19 Proposta d'aprovació de la liquidació de l'1,5% d'ocupació del sòl, vol i subsòl, 2n trimestre de
2020 (Iberdrola Clientes SAU) (Exp EX173-2020-004831).- Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat de Serveis econòmics de dia 04/08/2020,que literalment copiada, diu:
"Vist l’escrit remes per l’empresa IBERDROLA CLIENTES SAU, amb CIF A957***89 en relació a la liquidació
d’ingressos bruts obtinguts en el terme municipal durant el 2n trimestre de l’exercici 2020, a efectes d’obtenir
l’1,5%, en el que es valora l’ocupació del subsòl de la via pública, la qual ascendeix a un total de 9.688,73€.
Per tot l’exposat qui subscriu,
PROPOSA:
L’aprovació de la liquidació esmentada per import de 9.688,73€"
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis econòmics
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20 Proposta d'aprovació de la liquidació de la taxa de l'1,5% d'ocupació del sòl, vol i subs òl, del 1er
trimestre de 2020 corresponent a les urbanitzacions de cala Blanca pol. C, Sa Caleta i S (Exp EX1732020-004480).- Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat de Serveis econòmics de dia
04/08/2020,que literalment copiada, diu:
"En data 04/05/2020 i registre d’entrada núm. 006415 AIGUES CALA BLANCA SL, ha presentat la liquidació
de la taxa d'ocupació de via pública corresponent al 1er trimestre de 2020 de les urbanitzacions de Cala
Blanca pol. C, sa Caleta i Santandria.
Per tot l'exposat, qui subscriu,
PROPOSA:
Aprovar la liquidació de l'1,5% de la taxa d'ocupació de via pública corresponent al 1r trimestre de 2020 de
les urbanitzacions de Cala Blanca pol. C, sa Caleta i Santandria, per un import total de 416,13 €"
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis econòmics
21 Proposta d'aprovació de la liquidació de la taxa de l'1,5% d'ocupació del sòl, vol i subsòl, 1r
trimestre de 2020 (Exp EX178-2020-003974).- Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat de
Serveis econòmics de dia 04/08/2020,que literalment copiada, diu:
"En data 17/04/2020 i registre d’entrada núm. 005988 ENDESA ENERGIA XXI SL, amb NIF B828***25 ha
presentat la liquidació d’ingressos bruts obtinguts en el terme municipal durant el 1r trimestre corresponent a
l’exercici 2020 a efectes d’obtenir l’1,5% en el que es valora l’ocupació del subsòl de la via pública i que
ascendeix a un total de 3.089,47 €.
Per tot l’exposat el regidor que subscriu,
PROPOSA:
Aprovar la liquidació esmentada per un import de 3.089,47 €"
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis econòmics
22 Proposta d'aprovació de la liquidació de la taxa d'ocupació del sòl, vol i subsòl, 1r trimestre de
2020 (Exp EX178-2020-003973).- Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat de Serveis econòmics
de dia 04/08/2020,que literalment copiada, diu:
"En data 14/04/2020 i registre d’entrada núm. 005876 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SOCIEDAD
LIMITADA, amb NIF B828***17 ha presentat la liquidació d’ingressos bruts obtinguts en el terme municipal
durant el 1er trimestre corresponent a l’exercici 2020 a efectes d’obtenir l’1,5% en el que es valora l’ocupació
del subsòl de la via públic i que ascendeix a un total de 37.715,33 €.
Per tot l’exposat el regidor que subscriu,
PROPOSA:
Aprovar la liquidació esmentada per un import de 37.715,33 €
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis econòmics"
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23 Proposta d'aprovació de la liquidació del padró de clavegueram de les urbs. cala en Blanes, cales
Piques i Torre del Ram, maig 2020 (Exp EX170-2020-005917).- Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat de Serveis econòmics de dia 04/08/2020,que literalment copiada, diu:
"Vist el padró de servei de clavegueram de les urbanitzacions pol. I i II de cala en Blanes - pol. I de Torre del
Ram i a la urb. de calespiques, presentat per l'empresa SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUAS DE CALA
BLANES Y TORRE DEL RAM SOCIEDA en data 04/06/2020, registre d'entrada núm. 008074, confeccionat
per la pròpia empresa, per import de 5.192,25 €.
Per tot l'exposat qui subscriu,
PROPOSA:
L'aprovació de l'esmentat padró que correspon al mes de maig de 2020 de les urbanitzacions pol. I i II de
cala en Blanes - pol. I de Torre del Ram i a la urb. de Calespiques, per import de 5.192,25 € .
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis econòmics
24 Proposta d'aprovació de la liquidació del padró de clavegueram de la urb. Son Xoriguer, maig
2020 (Exp EX170-2020-005916).- Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat de Serveis econòmics
de dia 04/08/2020,que literalment copiada, diu:
"Vist el padró de servei de clavegueram de la urbanització de Son Xoriguer, presentat per l'empresa
SERVICIO AGUAS SON XURIGUER SL en data 04/06/2020, registre d'entrada núm. 008075, confeccionat
per la pròpia empresa, per import de 2.929,50 €.
Per tot l'exposat qui subscriu,
PROPOSA:
L'aprovació de l'esmentat padró que correspon al mes de maig de 2020 de la urbanització de Son Xoriguer,
per import de 2.929,50 €."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis econòmics
25 Proposta d'aprovació de la liquidació del padró de clavegueram de la urb. Cala en Blanes, Torre
del Ram i Calespiques, abril 2020 (Exp EX170-2020-004586).- Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat de Serveis econòmics de dia 04/08/2020,que literalment copiada, diu:
"Vist el padró de servei de clavegueram de les urbanitzacions pol. I i II de cala en Blanes - pol. I de Torre del
Ram i a la urb. de calespiques, presentat per l'empresa SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUAS DE CALA
BLANES Y TORRE DEL RAM SOCIEDA en data 08/05/2020, registre d'entrada núm. 006548, confeccionat
per la pròpia empresa, per import de 4.624,13 €.
Per tot l'exposat qui subscriu,
PROPOSA:
L'aprovació de l'esmentat padró corresponent al mes d'abril de 2020, de les urbanitzacions pol. I i II de cala
en Blanes - pol. I de Torre del Ram i a la urb. de Calespiques, per import de 4.624,13 €."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis econòmics
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26 Proposta d'aprovació de la liquidació del 1r trimestre del padró de clavegueram de les
urbanitzacions de cala Blanca pol. C, Sa Caleta i Santandria. (Exp EX170-2020-004478).- Es dóna
compte d'una proposta del regidor delegat de Serveis econòmics de dia 04/08/2020,que literalment copiada,
diu:
"Vist el padró de servei de clavegueram de la urbanització de Cala Blanca polígon C - Sa Caleta Santandria, presentat per l'empresa AIGUES CALA BLANCA SL en data 04/05/2020, registre d'entrada núm.
006416, confeccionat per la pròpia empresa, per import de 8.426,03 €.
Per tot l'exposat qui subscriu,
PROPOSA:
L'aprovació de l'esmentat padró que correspon al 1er trimestre de 2020 de la urbanització de Cala Blanca
polígon C - Sa Caleta - Santandria, per import de 8.426,03 €."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis econòmics
27 Proposta d'aprovació de la liquidació del padró de clavegueram de la urbanització Son Xoriguer,
abril 2020 (Exp EX170-2020-004585).- Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat de Serveis
econòmics de dia 04/08/2020,que literalment copiada, diu:
"Vist el padró de servei de clavegueram de la urbanització de Son Xoriguer, presentat per l'empresa
SERVICIO AGUAS SON XURIGUER SL en data 07/05/2020, registre d'entrada núm. 006500, confeccionat
per la pròpia empresa, per import de 1.657,07 €.
Per tot l'exposat qui subscriu,
PROPOSA:
L'aprovació de l'esmentat padró que correspon al mes d'abril de 2020 de la urbanització de Son Xoriguer,
per import de 1.657,07 €."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis econòmics
28 Proposta d'aprovació del padró del clavegueram urb. Cala en Blanes, Torre del Ram i Calespiques,
març 2020 (Exp EX170-2020-003736).- Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat de Serveis
econòmics de dia 04/08/2020,que literalment copiada, diu:
"Vist el padró de servei de clavegueram de les urbanitzacions pol. I i II de cala en Blanes - pol. I de Torre del
Ram i a la urb. de Calespiques, presentat per l'empresa SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUAS DE CALA
BLANES Y TORRE DEL RAM SOCIEDA en data 06/04/2020, registre d'entrada núm. 005732, confeccionat
per la pròpia empresa.
Per tot l'exposat qui subscriu,
PROPOSA:
L'aprovació del padró presentat, corresponent al mes de març de 2020 de les urbanitzacions pol. I i II de cala
en Blanes - pol. I de Torre del Ram i a la urb. de calespiques, que resulta un import 0,00€."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis econòmics
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29 Proposta d'aprovació del padró de clavegueram de la urbanitzación de Cala en Blanes, Torre del
Ram i Calespiques, juny 2020 (Exp EX170-2020-007413).- Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat de Serveis econòmics de dia 04/08/2020,que literalment copiada, diu:
"Vist el padró de servei de clavegueram de les urbanitzacions pol. I i II de cala en Blanes - pol. I de Torre del
Ram i a la urb. de Calespiques, presentat per l'empresa SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUAS DE CALA
BLANES Y TORRE DEL RAM SOCIEDA en data 09/07/2020, registre d'entrada núm. 009956, confeccionat
per la pròpia empresa, per import de 10.386,95 €.
Per tot l'exposat qui subscriu,
PROPOSA:
L'aprovació de l'esmentat padró que correspon al mes de juny de 2020 de les urbanitzacions pol. I i II de
cala en Blanes - pol. I de Torre del Ram i a la urb. de calespiques, per import de 10.386,95 €."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis econòmics
30 Proposta d'aprovació del padró de clavegueram de la urbanització de Son Xoriguer, juny 2020 (Exp
EX170-2020-007411).- Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat de Serveis econòmics de dia
04/08/2020,que literalment copiada, diu:
"Vist el padró de servei de clavegueram de la urbanització de Son Xoriguer, presentat per l'empresa
SERVICIO AGUAS SON XURIGUER SL en data 03/07/2020, registre d'entrada núm. 009635, confeccionat
per la pròpia empresa, per import de 5.331,97 €.
Per tot l'exposat qui subscriu,
PROPOSA:
L'aprovació de l'esmentat padró que correspon al mes de juny de 2020 de la urbanització de Son Xoriguer,
per import de 5.331,97 €. "
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis econòmics
31 Proposta d'aprovació del padró de clavegueram de la urbanitzación de Son Xoriguer, març 2020
(Exp EX170-2020-003604).- Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat de Serveis econòmics de
dia 04/08/2020,que literalment copiada, diu:
"Vist el padró de servei de clavegueram de la urbanització de Son Xoriguer, presentat per l'empresa
SERVICIO AGUAS SON XURIGUER SL en data 31/03/2020, registre d'entrada núm. 005603, confeccionat
per la pròpia empresa, per import de 1.843,20 €.
Per tot l'exposat qui subscriu,
PROPOSA:
L'aprovació de l'esmentat padró que correspon al mes de març de 2020 de la urbanització de Son Xoriguer,
per import de 1.843,20 €."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Serveis econòmics
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32 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula 1767-KRL per ser vehicle híbrid
(Exp EX026-2020-002931).- Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària de dia 09/09/2020,que literalment copiada, diu:
"Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de l’Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2020//002931
C.G.Q.
1767-KRL
TOYOTA YARIS HIBRYD
BONIFICACIÓ DEL 50% PER SER VEHICLE HÍBRID
3/10/2020 (mes/dia/any)
Exercici 2020

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la
seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris
consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats
externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o
membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o
malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui arribar en
pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament adaptats), per l’ús
d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan es
mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els
destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin aquesta condició legal en
grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris
de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de justificar el
destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que transporten amb el vehicle
per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre
que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
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2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1 d’aquest
article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del vehicle, la seva
matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la
data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal es sol·liciti abans de
que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de meritament del tribut si concurreixen els
requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de caràcter
històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan
competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient, s’estableix el
següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament de
Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección y
recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al
ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe emès pel Cap
de Rendes de data 10.08.2020, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2020
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el
recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs contenciós
administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març que aprova el
TRLRHL.
3er.- Notificar l’acord que s’adopti a l’interessat i a l’empresa col·laboradora de recaptació.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
33 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula 2250-KLX per ser vehicle híbrid
(Exp EX026-2020-004781).- Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària de dia 09/09/2020,que literalment copiada, diu:
"Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de l’Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
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Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2020/004781
E.S.P.
2250-KLX
SUZUKI SWIFT
BONIFICACIÓ DEL 50% PER SER VEHICLE HÍBRID
5/15/2020 (mes/dia/any)
Exercici 2020

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la
seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris
consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats
externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o
membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o
malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui arribar en
pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament adaptats), per l’ús
d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan es
mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els
destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin aquesta condició legal en
grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris
de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de justificar el
destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que transporten amb el vehicle
per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre
que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1 d’aquest
article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del vehicle, la seva
matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la
data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal es sol·liciti abans de
que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de meritament del tribut si concurreixen els
requisits exigits per el seu gaudiment.
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Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de caràcter
històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan
competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient, s’estableix el
següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament de
Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección y
recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al
ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe emès pel Cap
de Rendes de data 10.08.2020, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2020
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el
recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs contenciós
administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març que aprova el
TRLRHL.
3er.- Notificar l’acord que s’adopti a l’interessat i a l’empresa col·laboradora de recaptació.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
34 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula 2290-KYM per ser vehicle híbrid
(Exp EX026-2020-007430).- Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària de dia 09/09/2020,que literalment copiada, diu:
"Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de l’Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2020//007430
I.M.F.
2290-KYM
TOYOTA COROLLA
BONIFICACIÓ DEL 50% PER SER VEHICLE HÍBRID
7/28/2020 (mes/dia/any)
Exercici 2020
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Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la
seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris
consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats
externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o
membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o
malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui arribar en
pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament adaptats), per l’ús
d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan es
mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els
destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin aquesta condició legal en
grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris
de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de justificar el
destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que transporten amb el vehicle
per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre
que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1 d’aquest
article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del vehicle, la seva
matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la
data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal es sol·liciti abans de
que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de meritament del tribut si concurreixen els
requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de caràcter
històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan
competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient, s’estableix el
següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
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L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament de
Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección y
recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al
ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe emès pel Cap
de Rendes de data 10.08.2020, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2020
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el
recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs contenciós
administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març que aprova el
TRLRHL.
3er.- Notificar l’acord que s’adopti a l’interessat i a l’empresa col·laboradora de recaptació.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
35 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula 3727-LBJ per ser vehicle híbrid
(Exp EX026-2020-005611).- Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària de dia 09/09/2020,que literalment copiada, diu:
"Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de l’Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2020//005611
A.A.G.
3727-LBJ
SUZUKI IGNIS
BONIFICACIÓ DEL 50% PER SER VEHICLE HÍBRID
6/8/2020 (mes/dia/any)
Exercici 2020

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en aquest tribut:
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Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la
seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris
consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats
externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o
membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o
malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui arribar en
pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament adaptats), per l’ús
d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan es
mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els
destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin aquesta condició legal en
grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris
de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de justificar el
destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que transporten amb el vehicle
per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre
que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1 d’aquest
article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del vehicle, la seva
matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la
data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal es sol·liciti abans de
que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de meritament del tribut si concurreixen els
requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de caràcter
històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan
competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient, s’estableix el
següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament de
Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección y
recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al
ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
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Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe emès pel Cap
de Rendes de data 10.08.2020, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2020
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el
recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs contenciós
administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març que aprova el
TRLRHL.
3er.- Notificar l’acord que s’adopti a l’interessat i a l’empresa col·laboradora de recaptació.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
36 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula 6355-JJM per ser vehicle elèctric
(Exp EX026-2020-004558).- Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària de dia 09/09/2020,que literalment copiada, diu:
"Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de l’Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2020//004558
F.D.R.T.
6235-JJM
BMW I3
BONIFICACIÓ DEL 75% PER SER VEHICLE ELÈCTRIC
5/8/2020 (mes/dia/any)
Exercici 2020

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la
seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris
consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats
externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o
membres amb status diplomàtic.
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d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o
malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui arribar en
pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament adaptats), per l’ús
d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan es
mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els
destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin aquesta condició legal en
grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris
de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de justificar el
destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que transporten amb el vehicle
per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre
que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1 d’aquest
article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del vehicle, la seva
matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la
data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal es sol·liciti abans de
que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de meritament del tribut si concurreixen els
requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de caràcter
històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan
competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient, s’estableix el
següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament de
Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección y
recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al
ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe emès pel Cap
de Rendes de data 10.08.2020, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2020
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2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el
recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs contenciós
administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març que aprova el
TRLRHL.
3er.- Notificar l’acord que s’adopti a l’interessat i a l’empresa col·laboradora de recaptació.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
37 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula 7234-KXS per ser vehicle híbrid
(Exp EX026-2020-003148).- Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària de dia 09/09/2020,que literalment copiada, diu:
"Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de l’Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2020//003148
F.M.J.U.
7234-KXS
TOYOTA COROLLA
BONIFICACIÓ DEL 50% PER SER VEHICLE HÍBRID
3/16/2020 (mes/dia/any)
Exercici 2020

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la
seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris
consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats
externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o
membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o
malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui arribar en
pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament adaptats), per l’ús
d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan es
mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els
destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin aquesta condició legal en
grau igual o superior al 33 per 100.
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Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris
de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de justificar el
destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que transporten amb el vehicle
per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre
que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1 d’aquest
article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del vehicle, la seva
matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la
data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal es sol·liciti abans de
que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de meritament del tribut si concurreixen els
requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de caràcter
històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan
competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient, s’estableix el
següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament de
Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección y
recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al
ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe emès pel Cap
de Rendes de data 10.08.2020, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2020
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el
recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs contenciós
administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març que aprova el
TRLRHL.
3er.- Notificar l’acord que s’adopti a l’interessat i a l’empresa col·laboradora de recaptació.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
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38 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula 7305-KDL per ser vehicle híbrid
(Exp EX026-2020-005172).- Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària de dia 09/09/2020,que literalment copiada, diu:
"Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de l’Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2020//005172
R.L.F.M.
7305-KDL
TOYOTA AURIS
BONIFICACIÓ DEL 50% PER SER VEHICLE HÍBRID
5/28/2020 (mes/dia/any)
Exercici 2020

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la
seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris
consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats
externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o
membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o
malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui arribar en
pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament adaptats), per l’ús
d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan es
mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els
destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin aquesta condició legal en
grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris
de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de justificar el
destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que transporten amb el vehicle
per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre
que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
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2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1 d’aquest
article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del vehicle, la seva
matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la
data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal es sol·liciti abans de
que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de meritament del tribut si concurreixen els
requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de caràcter
històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan
competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient, s’estableix el
següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament de
Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección y
recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al
ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe emès pel Cap
de Rendes de data 10.08.2020, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2020
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el
recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs contenciós
administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març que aprova el
TRLRHL.
3er.- Notificar l’acord que s’adopti a l’interessat i a l’empresa col·laboradora de recaptació.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
39 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula 7336-KTV per ser vehicle híbrid
(Exp EX026-2020-007281).- Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària de dia 09/09/2020,que literalment copiada, diu:
"Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de l’Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
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Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2020/007281
M.P.M.
7336-KTV
TOYOTA YARIS HYBRID
BONIFICACIÓ DEL 50% PER SER VEHICLE HÍBRID
7/22/2020 (mes/dia/any)
Exercici 2020

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la
seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris
consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats
externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o
membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o
malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui arribar en
pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament adaptats), per l’ús
d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan es
mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els
destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin aquesta condició legal en
grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris
de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de justificar el
destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que transporten amb el vehicle
per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre
que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1 d’aquest
article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del vehicle, la seva
matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la
data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal es sol·liciti abans de
que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de meritament del tribut si concurreixen els
requisits exigits per el seu gaudiment.
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Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de caràcter
històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan
competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient, s’estableix el
següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament de
Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección y
recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al
ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe emès pel Cap
de Rendes de data 10.08.2020, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2020
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el
recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs contenciós
administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març que aprova el
TRLRHL.
3er.- Notificar l’acord que s’adopti a l’interessat i a l’empresa col·laboradora de recaptació.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
40 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula 7771-KYF per ser vehicle elèctric
(Exp EX026-2020-004815).- Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària de dia 09/09/2020,que literalment copiada, diu:
"Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de l’Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2020//004815
E.H.B.
7771-KYF
TESLA 3
BONIFICACIÓ DEL 75% PER SER VEHICLE ELÈCTRIC
5/15/2020 (mes/dia/any)
Exercici 2020
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Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la
seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris
consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats
externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o
membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o
malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui arribar en
pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament adaptats), per l’ús
d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan es
mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els
destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin aquesta condició legal en
grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris
de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de justificar el
destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que transporten amb el vehicle
per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre
que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1 d’aquest
article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del vehicle, la seva
matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la
data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal es sol·liciti abans de
que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de meritament del tribut si concurreixen els
requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de caràcter
històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan
competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient, s’estableix el
següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
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L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament de
Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección y
recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al
ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe emès pel Cap
de Rendes de data 10.08.2020, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2020
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el
recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs contenciós
administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març que aprova el
TRLRHL.
3er.- Notificar l’acord que s’adopti a l’interessat i a l’empresa col·laboradora de recaptació.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
41 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula 8983-LFZ per ser vehicle elèctric
i devolució quota pagada (Exp EX025-2020-002997).- Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat
del Servei de Gestió Tributària de dia 09/09/2020,que literalment copiada, diu:
"Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de l’Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2020//002997
MOTORAUTO PONENT, SA
8983-LFZ
RENAULT ZOE
BONIFICACIÓ DEL 75% PER SER VEHICLE ELÈCTRIC
3/10/2020 (mes/dia/any)
Exercici 2020

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en aquest tribut:
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Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la
seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris
consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats
externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o
membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o
malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui arribar en
pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament adaptats), per l’ús
d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan es
mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els
destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin aquesta condició legal en
grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris
de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de justificar el
destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que transporten amb el vehicle
per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre
que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1 d’aquest
article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del vehicle, la seva
matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la
data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal es sol·liciti abans de
que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de meritament del tribut si concurreixen els
requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de caràcter
històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan
competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient, s’estableix el
següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament de
Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección y
recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al
ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
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Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe emès pel Cap
de Rendes de data 14.08.2020, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2020.
2on.- Retornar 11,76 € de la liquidació de 2020, conseqüència d’aplicar la bonificació del 75% al rebut pagat.
3er.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el
recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs contenciós
administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març que aprova el
TRLRHL.
4art.- Notificar l’acord que s’adopti a l’interessat i a l’empresa col·laboradora de recaptació.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
42 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula 9000LGB per ser vehicle híbrid
(Exp EX026-2020-003259).- Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària de dia 09/09/2020,que literalment copiada, diu:
"Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de l’Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2020//003259
J.B.A.
9000-LGB
SUZUKI VITARA
BONIFICACIÓ DEL 50% PER SER VEHICLE HÍBRID
3/18/2020 (mes/dia/any)
Exercici 2021

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la
seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris
consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats
externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
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c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o
membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o
malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui arribar en
pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament adaptats), per l’ús
d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan es
mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els
destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin aquesta condició legal en
grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris
de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de justificar el
destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que transporten amb el vehicle
per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre
que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1 d’aquest
article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del vehicle, la seva
matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la
data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal es sol·liciti abans de
que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de meritament del tribut si concurreixen els
requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de caràcter
històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan
competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient, s’estableix el
següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament de
Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección y
recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al
ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe emès pel Cap
de Rendes de data 10.08.2020, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2021
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2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el
recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs contenciós
administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març que aprova el
TRLRHL.
3er.- Notificar l’acord que s’adopti a l’interessat i a l’empresa col·laboradora de recaptació.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
43 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula B-2301-JU per tenir més de 30
anys (Exp EX026-2020-003056).- Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària de dia 09/09/2020,que literalment copiada, diu:
"Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de l’Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2020//003056
J.L.V.
B-2301-JU
RENAULT 4
BONIFICACIÓ DEL 100% PER TENIR MÉS DE 30 ANYS
3/12/2020 (mes/dia/any)
Exercici 2020

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la
seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris
consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats
externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o
membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o
malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui arribar en
pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament adaptats), per l’ús
d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan es
mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els
destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin aquesta condició legal en
grau igual o superior al 33 per 100.
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Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris
de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de justificar el
destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que transporten amb el vehicle
per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre
que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1 d’aquest
article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del vehicle, la seva
matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la
data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal es sol·liciti abans de
que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de meritament del tribut si concurreixen els
requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de caràcter
històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan
competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient, s’estableix el
següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament de
Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección y
recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al
ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe emès pel Cap
de Rendes de data 10.08.2020, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2020
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el
recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs contenciós
administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març que aprova el
TRLRHL.
3er.- Notificar l’acord que s’adopti a l’interessat i a l’empresa col·laboradora de recaptació.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
53

ACTA SESSIÓ JUNTA DE GOVERN 30.09.20 - VERSIÓ WEB

44 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula B-3060-HF per tenir més de 30
anys (Exp EX026-2020-006839).- Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària de dia 09/09/2020,que literalment copiada, diu:
"Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de l’Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2020//006839
M.C.A.
B-3060-HF
PEGASO 5745
BONIFICACIÓ DEL 100% PER TENIR MÉS DE 30 ANYS
7/13/2020 (mes/dia/any)
Exercici 2020

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la
seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris
consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats
externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o
membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o
malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui arribar en
pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament adaptats), per l’ús
d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan es
mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els
destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin aquesta condició legal en
grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris
de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de justificar el
destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que transporten amb el vehicle
per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre
que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
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2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1 d’aquest
article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del vehicle, la seva
matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la
data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal es sol·liciti abans de
que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de meritament del tribut si concurreixen els
requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de caràcter
històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan
competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient, s’estableix el
següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament de
Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección y
recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al
ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe emès pel Cap
de Rendes de data 10.08.2020, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2020
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el
recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs contenciós
administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març que aprova el
TRLRHL.
3er.- Notificar l’acord que s’adopti a l’interessat i a l’empresa col·laboradora de recaptació.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
45 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula B-7025-BH per tenir més de 30
anys (Exp EX026-2020-003062).- Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària de dia 09/09/2020,que literalment copiada, diu:
"Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de l’Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
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Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2020//003062
D.T.B.
B-7025-BH
MONTESA COTA
BONIFICACIÓ DEL 100% PER TENIR MÉS DE 30 ANYS
3/11/2020 (mes/dia/any)
Exercici 2020

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la
seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris
consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats
externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o
membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o
malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui arribar en
pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament adaptats), per l’ús
d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan es
mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els
destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin aquesta condició legal en
grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris
de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de justificar el
destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que transporten amb el vehicle
per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre
que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1 d’aquest
article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del vehicle, la seva
matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la
data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal es sol·liciti abans de
que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de meritament del tribut si concurreixen els
requisits exigits per el seu gaudiment.
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Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de caràcter
històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan
competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient, s’estableix el
següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament de
Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección y
recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al
ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe emès pel Cap
de Rendes de data 10.08.2020, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2020
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el
recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs contenciós
administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març que aprova el
TRLRHL.
3er.- Notificar l’acord que s’adopti a l’interessat i a l’empresa col·laboradora de recaptació.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
46 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula H-7633-BBD per tenir més de 30
anys (Exp EX026-2020-002753).- Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària de dia 09/09/2020,que literalment copiada, diu:
"Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de l’Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2020//002753
T.G.G.
H-7633-BBD
CITROEN MEHARI
BONIFICACIÓ DEL 100% PER TENIR MÉS DE 30 ANYS
3/5/2020 (mes/dia/any)
Exercici 2020
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Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la
seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris
consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats
externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o
membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o
malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui arribar en
pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament adaptats), per l’ús
d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan es
mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els
destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin aquesta condició legal en
grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris
de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de justificar el
destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que transporten amb el vehicle
per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre
que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1 d’aquest
article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del vehicle, la seva
matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la
data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal es sol·liciti abans de
que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de meritament del tribut si concurreixen els
requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de caràcter
històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan
competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient, s’estableix el
següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
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- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament de
Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección y
recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al
ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe emès pel Cap
de Rendes de data 10.08.2020, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2020
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el
recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs contenciós
administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març que aprova el
TRLRHL.
3er.- Notificar l’acord que s’adopti a l’interessat i a l’empresa col·laboradora de recaptació.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
47 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula IB-1074-P per tenir més de 30
anys (Exp EX026-2020-006128).- Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària de dia 09/09/2020,que literalment copiada, diu:
"Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de l’Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2020//006128
J.F.J.
IB-1074-P
BENELLI 250
BONIFICACIÓ DEL 100% PER TENIR MÉS DE 30 ANYS
6/22/2020 (mes/dia/any)
Exercici 2020

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en aquest tribut:
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Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la
seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris
consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats
externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o
membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o
malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui arribar en
pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament adaptats), per l’ús
d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan es
mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els
destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin aquesta condició legal en
grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris
de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de justificar el
destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que transporten amb el vehicle
per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre
que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1 d’aquest
article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del vehicle, la seva
matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la
data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal es sol·liciti abans de
que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de meritament del tribut si concurreixen els
requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de caràcter
històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan
competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient, s’estableix el
següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament de
Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección y
recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al
ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
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Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe emès pel Cap
de Rendes de data 10.08.2020, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2020
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el
recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs contenciós
administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març que aprova el
TRLRHL.
3er.- Notificar l’acord que s’adopti a l’interessat i a l’empresa col·laboradora de recaptació.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
48 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula IB-125136 per tenir més de 30
anys (Exp EX026-2020-004747).- Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària de dia 09/09/2020,que literalment copiada, diu:
"Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de l’Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2020//004747
AUTOS MAGON, SL
IB-125136
SEAT 124
BONIFICACIÓ DEL 100% PER TENIR MÉS DE 30 ANYS
5/13/2020 (mes/dia/any)
Exercici 2020

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la
seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris
consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats
externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o
membres amb status diplomàtic.
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d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o
malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui arribar en
pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament adaptats), per l’ús
d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan es
mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els
destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin aquesta condició legal en
grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris
de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de justificar el
destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que transporten amb el vehicle
per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre
que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1 d’aquest
article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del vehicle, la seva
matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la
data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal es sol·liciti abans de
que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de meritament del tribut si concurreixen els
requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de caràcter
històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan
competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient, s’estableix el
següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament de
Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección y
recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al
ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe emès pel Cap
de Rendes de data 10.08.2020, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2020
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2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el
recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs contenciós
administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març que aprova el
TRLRHL.
3er.- Notificar l’acord que s’adopti a l’interessat i a l’empresa col·laboradora de recaptació.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
49 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula IB-1911-AU per tenir més de 30
anys (Exp EX026-2020-003066).- Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària de dia 09/09/2020,que literalment copiada, diu:
"Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de l’Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2020//003066
V.C.L.
IB-1911-AU
VESPA TX200
BONIFICACIÓ DEL 100% PER TENIR MÉS DE 30 ANYS
3/12/2020 (mes/dia/any)
Exercici 2020

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la
seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris
consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats
externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o
membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o
malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui arribar en
pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament adaptats), per l’ús
d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan es
mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els
destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin aquesta condició legal en
grau igual o superior al 33 per 100.
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Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris
de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de justificar el
destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que transporten amb el vehicle
per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre
que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1 d’aquest
article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del vehicle, la seva
matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la
data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal es sol·liciti abans de
que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de meritament del tribut si concurreixen els
requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de caràcter
històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan
competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient, s’estableix el
següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament de
Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección y
recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al
ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe emès pel Cap
de Rendes de data 10.08.2020, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2020
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el
recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs contenciós
administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març que aprova el
TRLRHL.
3er.- Notificar l’acord que s’adopti a l’interessat i a l’empresa col·laboradora de recaptació.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
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50 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula IB-3251-CU per tenir més de 30
anys (Exp EX026-2020-006129).- Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària de dia 09/09/2020,que literalment copiada, diu:
"Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de l’Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2020//006129
J.F.J.
IB-3251-CU
DAIMLER 300
BONIFICACIÓ DEL 100% PER TENIR MÉS DE 30 ANYS
6/22/2020 (mes/dia/any)
Exercici 2020

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la
seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris
consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats
externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o
membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o
malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui arribar en
pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament adaptats), per l’ús
d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan es
mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els
destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin aquesta condició legal en
grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris
de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de justificar el
destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que transporten amb el vehicle
per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre
que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
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2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1 d’aquest
article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del vehicle, la seva
matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la
data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal es sol·liciti abans de
que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de meritament del tribut si concurreixen els
requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de caràcter
històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan
competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient, s’estableix el
següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament de
Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección y
recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al
ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe emès pel Cap
de Rendes de data 10.08.2020, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2020
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el
recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs contenciós
administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març que aprova el
TRLRHL.
3er.- Notificar l’acord que s’adopti a l’interessat i a l’empresa col·laboradora de recaptació.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
51 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula IB-7846-BB per tenir més de 30
anys (Exp EX026-2020-007159).- Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària de dia 09/09/2020,que literalment copiada, diu:
"Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de l’Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
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Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2020//007159
F.G.B.
IB-7846-BB
YAMAHA
BONIFICACIÓ DEL 100% PER TENIR MÉS DE 30 ANYS
7/10/2020 (mes/dia/any)
Exercici 2020

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la
seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris
consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats
externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o
membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o
malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui arribar en
pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament adaptats), per l’ús
d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan es
mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els
destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin aquesta condició legal en
grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris
de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de justificar el
destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que transporten amb el vehicle
per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre
que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1 d’aquest
article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del vehicle, la seva
matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la
data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal es sol·liciti abans de
que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de meritament del tribut si concurreixen els
requisits exigits per el seu gaudiment.
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Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de caràcter
històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan
competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient, s’estableix el
següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament de
Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección y
recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al
ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe emès pel Cap
de Rendes de data 10.08.2020, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2020
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el
recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs contenciós
administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març que aprova el
TRLRHL.
3er.- Notificar l’acord que s’adopti a l’interessat i a l’empresa col·laboradora de recaptació.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
52 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula MA-0736-AX per tenir més de 30
anys (Exp EX026-2020-003113).- Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària de dia 09/09/2020,que literalment copiada, diu:
"Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de l’Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2020//003113
L.S.C.
MA-0736-AX
HARLEY-DAVIDSON
BONIFICACIÓ DEL 100% PER TENIR MÉS DE 30 ANYS
3/13/2020 (mes/dia/any)
Exercici 2021
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Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la
seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris
consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats
externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o
membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o
malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui arribar en
pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament adaptats), per l’ús
d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan es
mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els
destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin aquesta condició legal en
grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris
de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de justificar el
destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que transporten amb el vehicle
per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre
que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1 d’aquest
article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del vehicle, la seva
matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la
data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal es sol·liciti abans de
que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de meritament del tribut si concurreixen els
requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de caràcter
històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan
competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient, s’estableix el
següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
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L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament de
Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección y
recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al
ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe emès pel Cap
de Rendes de data 10.08.2020, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2021
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el
recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs contenciós
administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març que aprova el
TRLRHL.
3er.- Notificar l’acord que s’adopti a l’interessat i a l’empresa col·laboradora de recaptació.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
53 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicle matrícula V8193-CY per tenir més de 30
anys (Exp EX026-2020-006125).- Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària de dia 09/09/2020,que literalment copiada, diu:
"Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de l’Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2020//006125
J.F.J.
V-8193-CY
URAL IMZ
BONIFICACIÓ DEL 100% PER TENIR MÉS DE 30 ANYS
6/22/2020 (mes/dia/any)
Exercici 2020

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en aquest tribut:
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Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la
seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris
consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats
externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o
membres amb status diplomàtic.
d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o
malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui arribar en
pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament adaptats), per l’ús
d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan es
mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els
destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin aquesta condició legal en
grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris
de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de justificar el
destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que transporten amb el vehicle
per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre
que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1 d’aquest
article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del vehicle, la seva
matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la
data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal es sol·liciti abans de
que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de meritament del tribut si concurreixen els
requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de caràcter
històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan
competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient, s’estableix el
següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament de
Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección y
recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al
ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
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Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe emès pel Cap
de Rendes de data 10.08.2020, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2020
2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el
recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs contenciós
administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març que aprova el
TRLRHL.
3er.- Notificar l’acord que s’adopti a l’interessat i a l’empresa col·laboradora de recaptació.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
54 Proposta aprovació concessió bonificació IVTM vehicles matrícules H-6260-BBC, IB-2908-G i IB9266-U per tenir més de 30 anys (Exp EX026-2020-005610).- Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 09/09/2020,que literalment copiada, diu:
"Vistes les diverses instàncies presentades pels contribuents demanant l’exempció o bonificació de l’Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número d’expedient:
Titular:
Matricula/xassís:
Marca/Model:
Motiu sol·licitud:
Data sol·licitud:
Data renovació:
Efectes de l’exempció:

2020//005610
A.B.A.
H-6260-BBC, IB-2908-G i IB-9266-U (3 Vehicles)
TRIUMPH SPITFIVE, MONTESA COTA i MONTESA CRONO (respectivament)
BONIFICACIÓ DEL 100% PER TENIR MÉS DE 30 ANYS
6/4/2020 (mes/dia/any)
Exercici 2020

Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, articles 92 a 99, i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica, així com els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist el que disposen concretament els articles 4 i 5 de l’esmentada Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que tracten dels beneficis fiscals en aquest tribut:
Art. 4t - EXEMPCIONS
1.- Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la
seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris
consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats
externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o
membres amb status diplomàtic.
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d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o
malalts.
e) Els cotxes d’invàlids la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no pugui arribar en
pla una velocitat superior a 45Km/h., projectats i construïts especialment (i no solament adaptats), per l’ús
d’una persona amb disminució o incapacitat física.
f) Els vehicles matriculats a nom de minusvàlid pel seu ús exclusiu, aplicant-se l’exempció, en tan es
mantinguin les anteriors circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els
destinats al seu transport. Es consideren persones amb minusvalia les que tenguin aquesta condició legal en
grau igual o superior al 33 per 100.
Les exempcions previstes en aquest apartat i en l’anterior no s’aplicaran als subjectes passius beneficiaris
de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament.
Per a poder gaudir de l’exempció a que es refereix el present apartat els interessats hauran de justificar el
destí del vehicle, aportant a l’Ajuntament acreditació suficient de les persones que transporten amb el vehicle
per el qual es sol·licita d’exempció, així com el grau de minusvalia que els afecta.
g) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre
que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.
h) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària previstos de la Cartilla d’inspecció Agrícola.
2.- Per a poder gaudir de les exempcions a que es refereixen les lletres e, f, g, h, de l’apartat 1 d’aquest
article, els interessats hauran d’instar la seva condició indicant les característiques del vehicle, la seva
matrícula i la causa de seu benefici.
3.- Declarada l’exempció, s’expedirà un document acreditatiu de la mateixa.
4.- Amb caràcter general, l’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la
data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu. No obstant, quan el benefici fiscal es sol·liciti abans de
que la liquidació sigui ferma, es concedirà amb efectes a la data de meritament del tribut si concurreixen els
requisits exigits per el seu gaudiment.
Art. 5è - BONIFICACIONS
a) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles de caràcter
històric, o que tinguin una antiguitat superior a trenta anys.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan
competent, o mitjançant document que acrediti la seva matriculació.
b) Per fomentar la utilització de vehicles cada vegada més respectuosos amb el medi ambient, s’estableix el
següent règim de bonificacions:
- vehicles elèctrics: 75% de la quota tributària.
- Vehicles mixtos o híbrids: 50% de la quota tributària.
L’aplicació d’aquesta bonificació haurà de ser sol.licitada pels interessats i s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa del fet que el vehicle reuneix les condicions indicades.
Vist que la gestió tributària de l’impost, al que fa al cas que ens ocupa, correspon a l’ajuntament de
Ciutadella, en virtut d‘allò que disposa l’art. 97 del TRLRHL: La gestión, liquidación, inspección y
recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al
ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Atès que la petició s’ajusta als requisits per concedir el benefici fiscal sol·licitat i vist l'informe emès pel Cap
de Rendes de data 10.08.2020, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1er.- Accedir a la petició i, en conseqüència, acordar la concessió del benefici fiscal sol·licitat en l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici 2020
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2on.- Informar als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa, mitjançant el
recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de recurs contenciós
administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març que aprova el
TRLRHL.
3er.- Notificar l’acord que s’adopti a l’interessat i a l’empresa col·laboradora de recaptació.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària
55 Proposta iniciar expedient per a la contractació de les obres del projecte asfaltat camí del Pilar
(Exp EX151-2020-008063).- Es dóna compte d'una proposta de l’Alcaldessa en matèria de Contractació de
dia 25/09/2020,que literalment copiada, diu:
"ASSUMPTE: DECLARACIÓ DE NECESSITAT I INICI DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES DEL PROJECTE DE REFORMA DEL PAVIMENT DEL CAMÍ DEL PILAR, DEL TERME MUNICIPAL
DE CIUTADELLA DE MENORCA
Atès que en data 11 novembre de 2019, l'enginyer de camins canals i ports, Joan Moll Serra, i l'enginyer
tècnic d'obra pública, Antoni Pons Rotger, van redactar el Projecte de reforma del paviment del camí del
Pilar, del terme municipal de Ciutadella de Menorca, el qual té per objecte el següent:
«(...) les obres necessàries per a la reforma del paviment del tram municipal del camí del Pilar que va des de
la carretera general Me-1 fins al camí d’accés a la finca d’Alfurí de Dalt. El tram on es projecta l’actuació té
una longitud aproximada de tres quilòmetres (2.967 metres) i es troba asfaltat des de fa més de vint anys.
(...)».
Atès que en data 12/02/2020, la Junta de govern local va acordar aprovar el Projecte de Reforma del
Paviment del Camí del Pilar redactat pels serveis tècnics municipals amb data novembre 2019, amb un
pressupost d'execució per contracta de 141.562,09 €, IVA inclòs."
Atès que en data 23/04/2020, l'enginyer municipal de camins, canals i ports va emetre informe favorable
sobre la necessitat de contractació de les obres projectades.
Atès que en data 14/08/2020, mitjançant providència d'inici del regidor delegat de manteniment i millora de la
via pública es va disposar el següent: «(...) Que s'iniciïn els tràmits necessaris per a l'aprovació de
l'expedient de contractació de les obres del « projecte de reforma del paviment camí del Pilar del terme
municipal de Ciutadella de Menorca (...)».
Vist l'informe emès pel servei jurídic municipal en data 25/09/2020, en quina part suficient es transcriu a
continuació:
«(...) FONAMENTS DE DRET
Primer.- Respecte de la qualificació del contracte
1.1.- L'article 13 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant «LCSP»)
estableix que són contractes d'obres, entre d'altres, aquells que tenen per objecte l'execució d'una obra,
aïllada o conjuntament, amb la redacció del projecte o la realització d'alguns dels treballs relacionats en
l'annex I. Mentre que defineix «obra» com el resultat d'un conjunt de treballs de construcció o d'enginyeria
civil, destinats a complir per si mateix una funció econòmica o tècnica que tengui per objecte un bé immoble.
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L'annex I de la LCSP preveu els treballs de:
- NACE: 45.23
- CPV: 45233222-1 Treballs de pavimentació i asfaltat
Segon.- Respecte dels fins institucionals:
L'article 28 de la LCSP determina que les entitats del sector públic no podran celebrar altres contractes que
aquells que siguin necessaris pel compliment i realització dels seus fins institucionals. A aquest efecte, la
naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat així com la
idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les, quan s'adjudiqui per un procediment obert, restringit o
negociat sense publicitat, han de ser determinades amb precisió, deixant constància en la documentació
preparatòria, abans d'iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació.
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, afavoriran l'agilització de tràmits, valoraran la incorporació
de consideracions socials, mediambientals i d'innovació com a aspectes positius en els procediments de
contractació pública i promouran la participació de la petita i mitjana empresa i l'accés sense cost a la
informació, en els termes previstos en la present Llei.
Consta incorporat a l'expedient, providència del regidor delegat de data 14.08.2020, l'informe de necessitat
de l'enginyer municipal de camins, canals i ports de data 23.04.2020, i el Projecte de reforma del paviment
del camí del Pilar del terme municipal de Ciutadella de Menorca, redactat pels tècnics municipals en data
11.11.2019, en quins documents es manifesta la necessitat d'executar les obres projectades.
Respecte dels fins institucionals i competències municipals, s'haurà d'estar als següents preceptes
normatius:
- L'article 29.2 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: 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 comunitat autònoma, quan estiguin en el mateix terme municipal.
- L'article 26.1 apartat a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
determina que els municipis hauran de prestar, en tot cas, els serveis següents: a) enllumenat públic,
cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accès
als núclis de població, i pavimentació de les vies públiques.
En conseqüència, vistes les competències que les normes assenyalades atribueixen als municipis, és pel
que, a dia d'avui, l'execució del Projecte de reforma del paviment del camí del Pilar, del terme municipal de
Ciutadella de Menorca es troba dins dels fins institucionals i competències de l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca.
Tercer.- L'article 99 de la LCSP determina que l'objecte dels contractes del sector públic haurà de ser
determinat. El mateix es podrà definir en atenció a les necessitats o funcionalitats concretes que es pretenen
satisfer, sense tancar l'objecte del contracte a una solució única. No es pot fraccionar un contracte amb la
finalitat de disminuir la quantia del mateix i eludir així els requisits de publicitat o els relatius al procediment
d'adjudicació que corresponguin.
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Per altra banda, d'acord amb l'apartat 3 de dit precepte normatiu, 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, podent-se reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició
addicional quarta. No obstant això, l'òrgan de contractació pot no dividir en lots l'objecte del contracte quan hi
hagi motius vàlids, que s'han de justificar degudament en l'expedient, excepte en els casos de contractes de
concessió d'obres.
D'acord amb l'objecte del present contracte no esdevé adequada la divisió en lots de les parts del mateix per
raons tècniques, organitzatives, de coordinació de les obres i instal·lacions, i alhora que dificultaria la
correcta execució de les mateixes, pel que l'execució d'unes depenen de la correcta execució de les altres.
Quart.- L'article 131 LCSP determina que els contractes que subscriguin les administracions públiques,
l'adjudicació es realitzarà, ordinàriament utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en el principi
de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el procediment obert o el procediment restringit, llevat dels
contractes de concessió de serveis especials de l'Annex IV, que es s'adjudicaran mitjançant aquest últim
procediment. En els supòsits de l'article 168 es pot seguir el procediment negociat sense publicitat; en els
casos que preveu l'article 167 es pot recórrer al diàleg competitiu o a la licitació amb negociació, i en els
indicats en l'article 177 podrà emprar-se el procediment d'associació per a la innovació.
El procediment que resulta adequat per a l'adjudicació del contracte d'obra per a l'execució del Projecte de
reforma del paviment del camí del Pilar, del terme municipal de Ciutadella de Menorca és el procediment
ordinari legalment establert, és a dir, el procediment obert.
No obstat l'anterior, l'article 159 LCSP i atenent a la quantia del projecte assenyalat, que és inferior a
2.000.000 €, i a l'objecte del contracte, que és d'obra, seria també admissible la licitació del contracte
proposat per procediment obert simplificat. El termini de presentació d'ofertes en aquest procediment haurà
de ser com a mínim de 20 dies naturals.
Entenc que per determinar l'aplicació de dit procediment s'haurà de valorar per l'òrgan de contractació si es
considera necessàri aplicar algún criteri d'adjudicació subjecte a judici de valor quina ponderació no superi el
25% o bé l'aplicació del criteri d'adjudicació valorables de forma automàtica.
Cinquè.- Respecte de l'òrgan de contractació
La Disposició addicional segona de la LCSP determina que corresponen als alcaldes i als presidents de les
entitats locals la competència com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obra, subministrament
i servei quan el seu valor estimat no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni en qualsevol
cas, la quantia dels sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui
superior a quatre anys.
No obstant l'anterior, mitjançant resolució d'alcaldia núm. 2020/LD1401/0000004, es resol delegar en Junta
de govern local les competències resolutives sobre les matèries següents:
«(...) a) Les contractacions i concessions d'import a partir de 6.000 € i quan l’import no superi el 10 % dels
recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6 milions d'euros; inclusivament les de caràcter
plurianual quan la durada no sigui superior a quatre anys i l'import acumulat de totes les anualitats no superi
el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia
senyalada. (...)»
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El pressupost del Projecte de reforma del paviment del camí del Pilar, del terme municipal de Ciutadella de
Menorca ascendeix al valor estimat (sense IVA) de 116.993,46 € i per un import IVA inclosa de 141.562,09 €,
amb un termini d'execució de 4 setmanes.
En conseqüència, l'òrgan de contractació serà la Junta de Govern local.
Sisè.- Respecte dels tràmits a seguir per a la contractació de les obres:
6.1.- L'article 116 LCSP determina que la celebració de contractes per part de les Administracions Públiques
requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, que s'iniciarà per l'òrgan de contractació motivant
la necessitat del contracte en els termes prevists en l'article 28 d'aquesta Llei i que haurà de ser publicat en
el perfil del contractant.
6.2.- A l'expedient s'incorporaran el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions
tècniques que han de regir el contracte.
6.3.- Així mateix, haurà d'incorporar el certificat d'existència de crèdit i la fiscalització prèvia d'intervenció, en
els termes previstos en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostaria.
6.4.- En l'expedient es justificarà adequadament els següents aspectes:
a) L'elecció del procediment de licitació.
b) La classificació que s'exigeixi als participants.
c) Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris que es tindran en
consideració per a adjudicar el contracte, així com les condicions especials d'execució del mateix.
d) El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que l'integren, incloent-hi sempre
els costos laborals si n'hi ha.
e) La necessitat de l'Administració a la qual es pretén donar satisfacció mitjançant la contractació de les
prestacions corresponents; i la seva relació amb l'objecte del contracte, que haurà de ser directa, clara i
proporcional.
f) En els contractes de serveis, l'informe d'insuficiència de mitjans.
g) La decisió de no dividir en lots l'objecte del contracte, si s'escau.
6.5 Si el finançament del contracte ha de realitzar-se amb aportacions de diferent procedència, encara que
es tracti d'òrgans d'una mateixa administració pública, es tramitarà un sol expedient per l'òrgan de
contractació al que correspongui l'adjudicació del contracte, havent d'acreditar-se en aquell la plena
disponibilitat de totes les aportacions i determinar-se l'ordre del seu abonament, amb inclusió d'una garantia
per a la seva efectivitat.
6.6. S'emetrà informe jurídic per la Secretària de la Corporació, d'acord amb la Disposició addicional tercera
apartat vuitè de la LCSP, que és preceptiu.
6.7. D'acord amb l'article 231 LCSP l'adjudicació d'un contracte d'obra requerirà la prèvia elaboració,
aprovació i replanteig del corresponent projecte que definirà en precisió l'objecte del contracte. Per a
l'aprovació del present expedient s'haurà d'emetre l'acta prèvia de replanteig del projecte i el certificat de
disponibilitat dels terrenys o document anàleg.
6.8.- L'article 117 de la LCSP determina que un cop completat l'expedient de contractació, es dictarà
resolució motivada per l'òrgan de contractació aprovant el mateix i disposant l'obertura del procediment
d'adjudicació. La resolució implicarà també l'aprovació de la despesa, excepte que en el supòsit excepcional
de què el pressupost no hagués pogut ser establert prèviament, o quan les normes de desconcentració o
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l'acte de delegació hagin establert el contrari, cas en què s'ha de sol·licitar l'aprovació de l'òrgan competent.
Aquesta resolució s'haurà de publicar en el perfil del contractant.
Els expedients de contractació es podran ultimar fins i tot amb l'adjudicació i formalització del corresponent
contracte, encara que la seva execució, ja es realitzi en una o en diverses anualitats, s'hagi d'iniciar en
l'exercici següent. A aquests efectes podran comprometre crèdits amb les limitacions que es determinin en
les normes pressupostàries de les diferents administracions públiques subjectes a aquesta Llei. (...)».
Atesa la resolució d'alcaldia núm. 2020/LD1401/0000004 de delegació de competències en la Junta de
govern local.
Examinada la documentació i informes que obren en el present expedient, a la Junta de govern local
PROPÒS:
PRIMER. Declarar necessària la contractació de les obres del Projecte de reforma del paviment del camí del
Pilar, del terme municipal de Ciutadella de Menorca, pels motius assenyalats en l'informe tècnic de
necessitat de data 23/04/2020 i en el propi Projecte d'obres assenyalat, d’acord amb els termes previstos en
l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
SEGON. Iniciar l'expedient per a la contractació de les obres del Projecte de reforma del paviment del camí
del Pilar, del terme municipal de Ciutadella de Menorca.
TERCER. No dividir en lots l'objecte del contracte per raons tècniques, organitzatives i de coordinació de les
obres, i alhora que dificultaria la correcta execució de les mateixes, pel fet que l'execució d'unes depenen de
l'execució de les altres.
QUART. Requerir als òrgans i unitats administratives municipals que pertoqui la realització de totes les
tasques necessàries per a l’aprovació de l’expedient de contractació, tot de conformitat amb la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
CINQUÈ. Que es redacti i s’incorpori al present expedient pel servei jurídic municipal la proposta de plecs de
clàusules administratives particulars que hauran de regir la licitació, a tramitar per procediment obert
simplificat i tramitació ordinària, i que per la Secretaria de la Corporació s’emeti informe, a l’empara de la
disposició addicional tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
SISÈ. Que per intervenció s’emeti certificat d’existència de crèdit o document que legalment el substitueixi, i
efectuï la fiscalització prèvia del present expedient de contractació en els termes previstos en la Llei 47/2003,
de 26 de novembre, General Pressupostaria.
SETÈ. Que s’emeti autorització de la despesa per l’autoritat competent en cas d’haver-hi normes de
desconcentració o l’acte de delegació així ho estableixin, excepte que dita competència estigui delegada en
Junta de Govern quina autorització s’adoptarà en el mateix acte d’aprovació de l’expedient de contractació.
VUITÈ. Publicar quan pertoqui la present resolució al perfil del contractant de l’òrgan de contractació, a
l’empara de l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
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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56 Proposta d'adjudicació del contracte de les obres d'execució del projecte d'adequació baixada a la
platja de la urbanització de Cala'n Blanes (Exp EX151-2020-003468).- Es dóna compte d'una proposta de
l’Alcaldessa en matèria de Contractació de dia 28/09/2020,que literalment copiada, diu:
"ASSUMPTE: CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LA BAIXADA A LA
PLATJA DE LA URBANITZACIÓ DE CALA EN BLANES DEL TERME MUNICIPAL DE CIUTADELLA DE
MENORCA, PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, OFERTA
ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, ÚNIC CRITERI D'ADJUDICACIÓ, EL PREU
TRÀMIT: ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Atès que en data 10/06/2020 la Junta de govern local va acordar aprovar l'expedient de contractació de les
obres del «Projecte d'adequació de la baixada a la platja de la urbanització de «Cala en Blanes», del terme
municipal de Ciutadella de Menorca», de data 22/04/2020, redactat per l'enginyer municipal de camins,
canals i ports, a tramitar per procediment obert simplificat, tramitació ordinària, oferta econòmicament més
avantatjosa, únic criteri d'adjudicació, el preu, i va convocar-ne la licitació.
Alhora, va aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte esmentat.
Atès que en data 12/06/2020 va ser publicat l’anunci de la licitació, el plec de clàusules administratives
particulars i el projecte d'obra assenyalat en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació, tot finalitzant
el termini per a la presentació de proposicions en data 2/07/2020.
Atès que durant el termini per a la presentació de proposicions es van presentar les següents pliques:
1.

Oferta amb registre d'entrada núm. 009504, de dia 01/07/2020, presentada per part de OBRAS
ASFALTOS Y EXCAVACIONES, S.L, amb NIF B578***23.

2.

Oferta amb registre d'entrada núm.009600, de dia 02/07/2020, presentada per part de JOAN DE
SALORT SERVEIS, amb NIF B579***96.

Atès que en data 8/07/2020, es va constituir la mesa de contractació i, reunits els membres en acte públic,
van procedir a la valoració de la documentació del sobre ÚNIC (documentació administrativa i oferta
econòmica), i un cop revisada la documentació els membres de la mesa van acordar al següent:
«(...) A continuació, els membres de la mesa procedeixen a comprovar en el ROLECE les dades següents de
l'empresa que ha presentat la millor oferta:
- L'empresa «JOAN DE SALORT SERVEIS, SLU» es troba degudament constituïda, el firmant de la
proposició econòmica té poders suficients per a formular l'oferta, l'empresa no es troba incursa en prohibició
per contractar. No obstant no s'ha pogut comprovar la classificació ni solvència de l'empresa.
Els membres de la Mesa, una vegada feta la comprovació de les dades de l’empresa en el ROLECE,
ACORDEN:
1.- Admetre en la present licitació a les empreses següents:
• OBRAS ASFALTOS Y EXCAVACIONES, S.L
• JOAN DE SALORT SERVEIS, SLU
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2. Classificar per ordre decreixent, en relació a la puntuació obtinguda, les proposicions presentada en
l’ordre següent:
EMPRESA

PUNTUACIÓ TOTAL

1. JOAN DE SALORT SERVEIS, SLU

100,00 punts

2. OBRAS ASFALTOS Y EXCAVACIONES, S.L

96.44 punts

3. Proposar a l'Òrgan de Contractació per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte d'adequació
de la baixada a la platja de la urbanització de Cala'n Blanes de Ciutadella de Menorca, a l'empresa «JOAN
DE SALORT SERVEIS, SLU» per haver presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, prèvia
justificació de la documentació que es requerirà seguidament.
4. Requerir a l'empresa «JOAN DE SALORT SERVEIS, SLU» perquè, en el termini de 7 dies hàbils,
següents a la notificació del requeriment, presenti per registre electrònic la documentació següent: (...)».
Atès que en data 20/07/2020, re GE/010609/2020, l'empresa JOAN DE SALORT SERVEIS, SLU va
presentar escrit de renúncia a l'expedient de contractació de les obres d'execució del projecte d'adequació
de la baixada a la platja de la Urbanització de Cala'n Blanes, pel fet d'haver detectat un error numèric en la
seva oferta i que després d'intentar ajustar els preus i pressupostos amb els proveïdors, fa que aquesta
errada sigui inassolible per la seva empresa.
Atès que en data 29/07/2020, la Junta de govern local va acordar el següent:
«(...) PRIMER. Acceptar la renúncia a l'expedient de contractació de les obres d'execució del projecte
d'adequació de la baixada a la platja de la Urbanització de Cala'n Blanes, presentada en data 20/07/2020, re
GE/010609/2020 per l'empresa JOAN DE SALORT SERVEIS (B579***96), advertint-la que de tornar a
renunciar a un altre expedient de contractació al que s'hagi presentat li seran aplicats els efectes de l'article
150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.
SEGON. Proposar a l'Òrgan de Contractació per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte
d'adequació de la baixada a la platja de la urbanització de Cala'n Blanes de Ciutadella de Menorca, a
l'empresa OBRAS ASFALTOS Y EXCAVACIONES, S.L, (B578***23) per haver presentat l'oferta
econòmicament més avantatjosa, prèvia justificació de la documentació que es requerirà seguidament.
TERCER. Requerir a l'empresa OBRAS ASFALTOS Y EXCAVACIONES, S.L, (B578***23) perquè, en el
termini de 7 dies hàbils, següents a la notificació del requeriment, presenti per registre electrònic la
documentació següent:
·

·

·

Certificat de trobar-se inscrit en el ROLECE o bé document acreditatiu de la presentació de la
sol·licitud d'inscripció en aquest, en cas de no trobar-se inscrit.Certificat de classificació actualitzat,
en el que a més de la classificació declarada G-6-2 també hi consti la classificació C-6-1, o bé
l'acreditació de la solvència econòmica o financera i solvència tècnica o professional d'acord amb la
clàusula F2 i F3 del Plec de clàusules administratives particulars.
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.
Original o còpia autenticada del darrer rebut de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE)
juntament amb una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de
l'impost.
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·
·

Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva determinada en la clàusula 4 del Plec de
clàusules administratives particulars, per l'import de 3.347,5 €.
Documentació justificativa del compliment de les condicions legalment establertes per contractar
relacionada en la clàusula 3.6 del Plec de Clàusules Administratives Particulars

QUART. Comunicar a l'empresa «OBRAS ASFALTOS Y EXCAVACIONES, S.L, (B578***23) 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 en l'article 150.2 de la LCSP.
CINQUÈ. Publicar-ho en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació.
SISÈ. Notificar-ho a l'empresa «JOAN DE SALORT SERVEIS, SLU» i a «OBRAS ASFALTOS Y
EXCAVACIONES, S.L.(...)».
Atès que en data 30/07/2020, rs GS/2020/012855, es va comunicar a l'empresa «OBRAS ASFALTOS Y
EXCAVACIONES, S.L» la renúncia a l'adjudicació del licitador JOAN DE SALORT SERVEIS, SLU i el
requeriment de documentació prèvia a l'adjudicació.
Atès que en data 5/08/2020, GE/011700/2020, l'empresa «OBRAS ASFALTOS Y EXCAVACIONES, S.L» va
presentar la documentació requerida següent:
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

Certificat de l'Agència Estatal Tributària de trobar-se l'empresa al corrent amb les seves obligacions
tributàries, emès en data 20/07/2020.
Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social de trobar-se l'empresa al corrent amb les
seves obligacions amb la seguretat social, emès en data 20/07/2020.
Model 036 declaració censal impost activitats econòmiques (declaració alta en el cens d'empresaris)
de data 17/09/2014.
Cerificat de situació d'alta en el cens d'activitats econòmiques emès per l'AEAT en data 20/07/2020.
Declaració responsable de què l'empresa no s'ha donat de baixa en l'impost sobre activitat
econòmica, signada electrònicament en data 5/08/2020.
Escriptura pública de constitució de la societat de data 12/09/2014 amb protocol núm. 1.069.
Còpia protocol·litzada del certificat del registre mercantil d'administrador únic de la societat.
Certificat d'inscripció de l'empresa en el Registre Oficial de Licitadors i empreses classificades del
sector públic, en el que consta la classificació exigida en el Plec de Clàusules administratives
particulars.
Còpia acarada del certificat de classificació empresarial de la Junta consultiva de contractació
administrativa de la CAIB.
Declaració responsable de què les dades del certificat de classificació emès per registre oficial de
licitadors i empreses classificades no han variat, signada electrònicament en data 05/08/2020.
Declaració solvència tècnica obres executades, signada electrònicament en data 5/08/2020.
Document sobre el volum anual de negoci, signat en data 5/08/2020.
Certificats d'obres executades d'administracions públiques i empreses.
Justificant de transferència bancaria per import de 3.347,50 € en concepte de garantia definitiva.

Atès l'informe emès, en data 25/09/2020, pel tècnic municipal respecte de la solvència tècnica en el qual
informa que l'empresa ha acreditat la solvència tècnica suficientment per poder executar el contracte.
Atès que l'empresa «OBRAS ASFALTOS Y EXCAVACIONES, S.L» ha presentat la documentació requerida i
aquesta és correcta.
Atès que aquest Ajuntament ha comprovat d'ofici que l'empresa «OBRAS ASFALTOS Y EXCAVACIONES,
S.L» no té pendent de pagament cap quantitat a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.
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Atès que es va aprovar l'expedient de modificació de crèdit que permetrà generar la partida en el vigent
pressupost municipal de l'exercici 2020 i a la qual s'imputarà la despesa derivada del contracte de les obres
assenyalades.
Vista la clàusula «DD. Observacions» del quadre de característiques del Plec de clàusules administratives
particulars, l'empresa adjudicatària haurà de presentar abans de la formalització del contracte l'Annex VIII,
IX, X, XI i XII complimentat i signat amb certificat digital i en el termini de 10 dies naturals següents a
l'adjudicació el pla de seguretat i salut.
Vista la clàusula 5 del Plec de clàusules administratives particulars, en el termini de 15 dies hàbils següents
a la notificació de l'acord d'adjudicació l'empresa adjudicatària haurà de procedir a la formalització del
contracte.
Examinada la documentació que obra en el present expedient, fent ús de les facultats legalment conferides a
l'empara de la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic i del decret d'alcaldia núm. 2019/LD1401/0000081, a la Junta de Govern local, PROPÒS:
PRIMER. Adjudicar a l'empresa «OBRAS ASFALTOS Y EXCAVACIONES, S.L,» (B578***23) el contracte
d'obra per a l'execució del Projecte d'adequació de la baixada a la platja de la urbanització de «Cala en
Blanes», del terme municipal de Ciutadella de Menorca» de data 22/04/2020, redactat per l'enginyer
municipal de camins, canals i ports, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars i amb la
oferta econòmica presentada, per un preu abans d'IVA de 66.950 €, més l'import corresponent a l'IVA (21%)
d'14.059,50 €, el que fa un import total IVA inclòs de 81.009,50 €.
SEGON. Requerir a l'empresa «OBRAS ASFALTOS Y EXCAVACIONES, S.L,» (B578***23) per a que en el
termini de 15 dies hàbils, a comptar des del dia següent a la notificació del present acord i, en tot cas, abans
de la formalització del contracte, presenti telemàticament i degudament complimentat i signat amb certificat
digital la següent documentació: Annexos VIII, IX, X, XI i XII del Plec de clàusules administratives particulars.
TERCER. Requerir a l'empresa «OBRAS ASFALTOS Y EXCAVACIONES, S.L,» (B578***23) per a què en el
termini de 10 dies naturals, a comptar des de l'endemà a la notificació del present acord, presenti
telemàticament el Pla de seguretat i salut.
QUART. Requerir a l'empresa «OBRAS ASFALTOS Y EXCAVACIONES, S.L,» (B578***23) per a què en el
termini de 15 dies hàbils, a comptar des de l'endemà a la notificació del present acord procedeixi a la
formalització del contracte.
CINQUÈ. Comunicar a l'empresa adjudicatària que el pagament s'efectuarà en el termini i forma establerts
en el Plec de clàusules administratives particulars.
SISÈ. Procedir a publicar l'adjudicació i formalització del contracte en el perfil del contractant de l'òrgan de
contractació, de conformitat amb l'article 151 i 154 de la LCSP.
SETÈ. Comunicar l’adjudicació del contracte als Serveis Econòmics, tresoreria, comptabilitat i al director de
les obres Joan Moll Serra.
VUITÈ. Notificar-ho a l'empresa «OBRAS ASFALTOS Y EXCAVACIONES, S.L,» (B578***23) i al Consell
Insular de Menorca.
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NOVÈ. Comunicar al registre de contractes del sector públic les dades de l'adjudicació del present contracte
d'acord amb l'article 346 de la LCSP.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta de l’Alcaldessa en matèria de Contractació
57 Proposta d'adjudicació del contracte per les obres del projecte modificat d'adequació de
l'intercanviador d'autobusos a la Via Perimetral de Ciutadella de Menorca (Exp EX151-2020-006717).Es dóna compte d'una proposta de l’Alcaldessa en matèria de Contractació de dia 25/09/2020,que literalment
copiada, diu:
"ASSUMPTE: CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE MODIFICAT D'ADEQUACIÓ DE
L'INTERCANVIADOR D'AUTOBUSOS EN LA VIA PERIMETRAL DE CIUTADELLA DE MENORCA, PER
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS
AVANTATJOSA, ÚNIC CRITERI D'ADJUDICACIÓ, EL PREU
TRÀMIT: ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Atès que en data 29/07/2020 la Junta de govern local va acordar aprovar l'expedient de contractació de les
obres del «Projecte modificat d'adequació de l'intercanviador d'autobusos en la via perimetral de Ciutadella
de Menorca», redactat en data 15/12/2019, per l'arquitecte Josep Rotger Vinent, a tramitar per procediment
obert simplificat, tramitació ordinària, oferta econòmicament més avantatjosa, únic criteri d'adjudicació, el
preu i va convocar-ne la licitació.
Alhora, va aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació esmentada.
Atès que en data 30/07/2020 va ser publicat l’anunci de la licitació, el plec de clàusules administratives
particulars i el projecte d'obra assenyalat en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació, tot finalitzant
el termini per a la presentació de proposicions en data 19/08/2020.
Atès que durant el termini per a la presentació de proposicions es van presentar les pliques següents:
1.

Oferta amb registre d'entrada núm. 12449, de dia 18/08/2020, presentada prèviament a les oficines
de correus, el dia 13/08/2020, a les 11:20, per part de CONSTRUCCIONES OLIVES, S.L,
(B071***76).

2.

Oferta amb registre d'entrada núm. 012552, de dia 20/08/2020, presentada prèviament a les oficines
de correus, el dia 19/08/2020, per part de M. POLO, S.L, (B60108214).

3.

Oferta amb registre d'entrada núm. 012554, de dia 20/08/2020, presentada prèviament a les oficines
de correus, el dia 19/08/2020, a les 09:32, per part de ANTONIO GOMILA SA, (A074***81).

4.

Oferta amb registre d'entrada núm. 012512, a les 14:03, de dia 19/08/2020, diligenciat al servei de
Contractació el dia 21/08/2020, pel canal telemàtic, presentada sense sobre tancat, per part de
TECNIC INVERSIONS Y CONTRATOS, S.L, (B16***13).

Atès que en data 27/08/2020, es va constituir la mesa de contractació i reunits els membres, en acte públic,
van procedir a la valoració de la documentació del sobre ÚNIC (documentació administrativa i oferta
econòmica). Un cop revisada dita documentació, els membres de la mesa van acordar al següent:
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«(...) A continuació, els membres de la mesa procedeixen a comprovar en el ROLECE les dades següents
de l'empresa que ha presentat la millor oferta:
- L'empresa «M. POLO SL» es troba degudament constituïda, el firmant de la proposició econòmica té
poders suficients per a formular l'oferta, i l'empesa no es troba incursa en prohibició per contractar. No
obstant, no s'ha pogut comprovar la classificació de l'empresa per no constar aquesta informació en el
certificat del Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades.
Els membres de la Mesa, una vegada feta la comprovació de les dades de l’empresa en el ROLECE,
seguidament ACORDEN:
1.- Admetre en la present licitació a les empreses:
· «CONSTRUCCIONES OLIVES, SL»
· «M. POLO, SL»
· «ANTONIO GOMILA SA»
2.- Excloure a l'empresa "TECNIC INVERSIONS Y CONTRATOS SL"
3.- Classificar per ordre decreixent les proposicions presentades, no declarades desproporcionades o
anormals, en l'ordre següent:
Empresa

Puntuació

M. POLO SL

100 punts

CONSTRUCCIONES OLIVES SL

98.82 punts

ANTONIO GOMILA SA

95.47 punts

4. Proposar a l'Òrgan de Contractació per a l'adjudicació del contracte de les obres del projecte modificat
d'adequació de l'intercanviador d'autobusos a la Via Perimetral de Ciutadella de Menorca, a l'empresa «M.
POLO S.L» (B60108214) per haver presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa.
5. Requerir a l'empresa «M. POLO S.L» (B60108214) perquè, en el termini de 7 dies hàbils, següents a la
notificació del present requeriment, presenti per registre electrònic la documentació següent:
·

·

·
·

Documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la seguretat social. Els certificats corresponents poden ser emesos per mitjans electrònics,
informàtics o telemàtics.
Original o còpia autenticada del darrer rebut de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE)
juntament amb una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de
l'impost.
Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva determinada en la clàusula 4 del Plec de
clàusules administratives particulars, per l'import de 8.014,94 €.
Documentació justificativa del compliment de les condicions legalment establertes per contractar:
lletra c) de la clàusula 3.6 del plec de clàusules administratives particulars.

6. Comunicar a l'empresa «M. POLO S.L», 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 en l'article 150.2 de la LCSP i es procedirà a efectuar la proposta d'adjudicació a favor del
següent candidat que ha obtingut la major puntuació, i se li atorgarà el mateix termini perquè presenti la
documentació corresponent.
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7. Publicar-ho en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació.
8. Comunicar-ho a l'empresa «M. POLO S.L» (...)».
Atès que en data 31/08/2020, rs GS/2020/015009, es va comunicar a l'empresa “M.POLO, SL” el
requeriment de documentació prèvia a l'adjudicació de la presidenta de la mesa de contractació.
Atès que en data 7/09/2020, re GE/013630/2020, l'empresa “M.POLO, SL” va presentar la documentació
requerida següent:
·
·
·
·
·
·

Certificat de l'Agència Estatal Tributària de trobar-se l'empresa al corrent amb les seves obligacions
tributàries, emès en data 24/08/2020.
Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social de trobar-se l'empresa al corrent amb les
seves obligacions amb la seguretat social, emès en data 1/09/2020.
Rebut pagament impost activitats econòmiques corresponent al quart trimestre 2019.
Aval constituït amb l'entitat ISBA, SOCIETAT DE GARANTIA RECÍPROCA per import de 8.014,94 €
Certificat d'inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic,
en el qual consta la classificació de l'empresa, objecte social, representació, etc.,
Declaració responsable de l'empresa M.Polo, que les dades contingudes en el certificat del ROLECE
es troben vigents.

Atès que l'empresa M.POLO, SL ha presentat la documentació requerida i aquesta és correcta.
Atès que aquest Ajuntament ha comprovat d'ofici que l'empresa M.POLO, SL es troba exempt de liquidar la
taxa per ocupació de via pública en obra pública d'acord amb l'article 21.2 del TRLRHL, pel que no té
pendent de pagament cap quantitat a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.
Vista la càusula «DD. Observacions» del quadre de característiques del Plec de clàusules administratives
particulars, l'empresa adjudicatària haurà de presentar abans de la formalització del contracte l'Annex VIII,
IX, X, XI i XII complimentat i signat amb certificat digital i en el termini de 10 dies naturals següents a
l'adjudicació el pla de seguretat i salut.
Vista la clàusula 5 del Plec de clàusules administratives particulars, en el termini de 15 dies hàbils següents
a la notificació de l'acord d'adjudicació l'empresa adjudicatària haurà de procedir a la formalització del
contracte.
Examinada la documentació que obra en el present expedient, fent ús de les facultats legalment conferides a
l'empara de la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic i del decret d'alcaldia núm. 2019/LD1401/0000081, a la Junta de Govern local, PROPÒS:
PRIMER. Excloure de la present contractació a l'empresa "TECNIC INVERSIONS Y CONTRATOS
SL"(B1661913) a causa d'haver enviat la seva oferta, sense sobre tancat, a través de la seu electrònica
municipal, no trobant-se admès per la clàusula I.2 Data i lloc de presentació i la 3.2 del plec de clàusules
administratives particulars.
SEGON. Adjudicar a l'empresa «M.POLO, SL» (B601***14) el contracte d'obra per a l'execució del «Projecte
modificat d'adequació de l'intercanviador d'autobusos en la via perimetral de Ciutadella de Menorca» de data
15/12/2019, redactat per l'arquitecte Josep Rotger Vinent, d'acord amb el Plec de clàusules administratives
particulars i amb la oferta econòmica presentada, per un preu abans d'IVA de 160.298.95 €, més l'import
corresponent a l'IVA (21%) de 33.662,78 €, el que fa un import total IVA inclosa de 193.961,73 €.
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Significant-lis que el pagament s'efectuarà en el termini i forma establerts en el Plec de clàusules
administratives particulars.
TERCER. Requerir a l'empresa «M.POLO, SL» (B60108214) per a què en el termini de 15 dies hàbils, a
comptar des del dia següent a la notificació del present acord presenti telemàticament i degudament
complimentat i signat amb certificat digital els Annexos VIII, IX, X, XI i XII del Plec de clàusules
administratives particulars i procedeixi a la formalització del contracte.
QUART. Requerir a l'empresa «M.POLO, SL» (B60108214) per a què en el termini de 10 dies naturals, a
comptar des de l'endemà a la notificació del present acord, presenti telemàticament el Pla de seguretat i
salut.
CINQUÈ. Designar com a director de les obres i responsable municipal del contracte a l'enginyer de camins,
canals i ports, Sr. Joan Moll Serra, i a l'enginyer tècnic d'obra pública, Sr. Antoni Pons Rotger.
SISÈ. Procedir a publicar l'adjudicació i formalització del contracte en el perfil del contractant de l'òrgan de
contractació, de conformitat amb l'article 151 i 154 de la LCSP.
SETÈ. Notificar-ho a l'empresa «M.POLO, SL» (B60108214) i a la resta d'empreses que han participat en la
licitació.
VUITÈ. Comunicar l’adjudicació del contracte als Serveis Econòmics, tresoreria, comptabilitat i als directors
de les obres i al Consell Insular de Menorca.
NOVÈ. Comunicar al registre de contractes del sector públic les dades de l'adjudicació del present contracte
d'acord amb l'article 346 de la LCSP.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta de l’Alcaldessa en matèria de Contractació
58 Proposta de ratificació de la resolució de l'ÀOiSC núm. 653/2020, que aprova l'abonament a O.M.S.
de la liquidació corresponent per la finalització del contracte laboral (Exp EX009-2020-006628) .- Es
dóna compte d'una proposta de la regidora delegada del Servei de Recursos Humans de dia 28/09/2020,que
literalment copiada, diu:
"Vist el primer punt de la resolució de l'ÀOiSC núm. 653/2020, de dia 28 de setembre, en que s'ha acordat:
"Abonar a O.M.S., en concepte de liquidació (quitança) per raó de la finalització del contracte laboral el dia
16.9.2020, els següents imports:
-87,02 euros en concepte de part proporcional de vacances no pogudes gaudir i corresponents a l’exercici
2020.
-142,66 euros en concepte de part proporcional de les corresponents pagues extraordinàries.
-28,61 euros en concepte d’indemnització per finalització de contracte."
Atès que cal la seva ratificació per la Junta de Govern de l'Ajuntament.
PROPOSA:
A la Junta de Govern de l'Ajuntament de Ciutadella, la ratificació del primer punt de la resolució de l'ÀOiSC
núm. 653/2020 de dia 28 de setembre, relativa a l'abonament al O.M.S. els següents imports en concepte de
liquidació per la finalització del contracte laboral dia 16/09/2020:
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-87,02 euros en concepte de part proporcional de vacances no pogudes gaudir i corresponents a l’exercici
2020.
-142,66 euros en concepte de part proporcional de les corresponents pagues extraordinàries.
-28,61 euros en concepte d’indemnització per finalització de contracte.
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
59 Proposta de ratificació la resolució de l'ÀOiSC núm. 652/2020 , que aprova l'abonament a S.L.H la
liquidació corresponetn la finalització del contracte laboral (Exp EX005-2020-007420).- Es dóna compte
d'una proposta de la regidora delegada del Servei de Recursos Humans de dia 28/09/2020,que literalment
copiada, diu:
"Vist el primer punt de la resolució de l'ÀOiSC núm. 652/2020, de dia 28 de setembre, en que s'ha acordat:
"Abonar a S.L.H., en concepte de liquidació (quitança) per raó de la finalització del contracte laboral el dia
30.9.2020, els següents imports:
-87,02 euros en concepte de part proporcional de vacances no pogudes gaudir i corresponents a l’exercici
2020.
-199,73 euros en concepte de part proporcional de les corresponents pagues extraordinàries.
-40,05 euros en concepte d’indemnització per finalització de contracte."
Atès que cal la seva ratificació per la Junta de Govern de l'Ajuntament.
PROPOSA:
A la Junta de Govern de l'Ajuntament de Ciutadella, la ratificació del primer punt de la resolució de l'ÀOiSC
núm. 652/2020 de dia 28 de setembre, relativa a l'abonament al S.L.H. els següents imports en concepte de
liquidació per la finalització del contracte laboral dia 30/09/2020:
-87,02 euros en concepte de part proporcional de vacances no pogudes gaudir i corresponents a l’exercici
2020.
-199,73 euros en concepte de part proporcional de les corresponents pagues extraordinàries.
-40,05 euros en concepte d’indemnització per finalització de contracte.
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
60 Proposta de ratificació de la Proposta de ratificació de la resolució de l'ÀOiSC núm. 654/2020,
relativa a la declaració de jubilació de l’efectiu policial de A.L.P. i abonament a la darrera nòmina (Exp
EX005-2020-009479).- Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada del Servei de Recursos
Humans de dia 28/09/2020,que literalment copiada, diu:
"Vistos el primer i el segon punt de la resolució de l'ÀOiSC núm. 654/2020, de dia 28 de setembre, en que
s'ha acordat:
"PRIMER.- Declarar la situació de jubilació de l’efectiu policial -i conseqüent cessament com a funcionari de
carrera- del A.L.P. (1461****) per raó de la resolució de l’INSS, de dia 29 de setembre de 2020, que li ha
reconegut una pensió per incapacitat permanent en grau d’absoluta per a tot treball amb efectes econòmics
des del dia 26 de juny de 2020, tot açò de conformitat amb l’art. 67 en relació al 63 TRLEBEP.
Així mateix, agrair a A.L.P. els serveis prestats en aquesta corporació municipal.
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SEGON.- En conseqüència de l’anterior, procedir a abonar a la darrera nòmina del funcionari jubilat la
quantia de 3.317,43 euros, de conformitat amb els raonaments jurídics de l’informe emès al respecte pels
serveis tècnics de recursos humans municipals i segons el càlcul econòmic que es troben incorporats a
l’expedient, còpies dels quals s’han de trametre a la part interessada."
Atès que s'ha detectat que al punt primer està escrit "(...) de dia 29 de setembre de 2020(...)" on hauria de
posar "(...) de dia 21 de setembre de 2020(...)", es procedeix a fer la modificació corresponent.
Atès que cal la seva ratificació per la Junta de Govern de l'Ajuntament.
PROPOSA:
A la Junta de Govern de l'Ajuntament de Ciutadella, la ratificació dels punts primer i segon de la resolució de
l'ÀOiSC núm. 654/2020 de dia 28 de setembre, relativa a la declaració de jubilació de l’efectiu policial -i
conseqüent cessament com a funcionari de carrera- del A.L.P. (1461****) per raó de la resolució de l’INSS,
de dia 21 de setembre de 2020, que li ha reconegut una pensió per incapacitat permanent en grau d’absoluta
per a tot treball amb efectes econòmics des del dia 26 de juny de 2020, tot açò de conformitat amb l’art. 67
en relació al 63 TRLEBEP.
Així mateix, agrair a Alfonso López Pardal els serveis prestats en aquesta corporació municipal.
En conseqüència de l’anterior, procedir a abonar a la darrera nòmina del funcionari jubilat la quantia de
3.317,43 euros.
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei de Recursos Humans
61 Proposta de reconeixement de deute de la factura A-1153 d'Excavaciones Moll SL relativa a l'arena
de les festes de Sant Joan 2019 (Exp EX027-2020-006855).- Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat del Servei de Cultura de dia 15/09/2020,que literalment copiada, diu:
"Assumpte: reconeixement de deute de la factura A-1153 d'Excavaciones Moll SL relativa a l'arena de
les festes de Sant Joan 2019
Atès que després de la celebració de les festes de Sant Joan s'ha de procedir a la retirada de l'arena que
s'ha repartit per diferents carrers de Ciutadella.
Atès que aquesta arena s'ha de dur a un abocador autoritzat i aquest cobra la quota corresponent als m 3
d'arena tenint en compte que es tracta d'un material amb gran quantitat de plàstics (botelles, gots...).
Atès que quan es fan les adjudicacions prèvies als serveis que es contracten per Sant Joan, aquesta no es
pot tenir en compte donat que abans de les festes no es pot saber la quantitat de residus que es generaran.
Atès que l'empresa Excavaciones Moll SL en data de 31/07/2019 va presentar una factura en concepte de
l'abocament dels residus de les Festes de Sant Joan 2019 per valor de 4.440,70 €, IVA inclòs.
I vist l'informe favorable emès pel responsable municipal del servei de cultura.
Per tot l'anterior, a la Junta de Govern local
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PROPÒS:
Primer. Aprovar el reconeixement del deute derivat de la factura A-1153 d'Excavaciones Moll SL (B076***21)
relativa a l'arena de les festes de Sant Joan 2019.
Segon. Abonar a Excavaciones Moll SL l'import de 4.440,70 € (IVA inclòs) en concepte de pagament de la
factura A-1153 relativa a l'arena de les festes de Sant Joan 2019
Tercer. Notificar aquest acord als interessats, als efectes que corresponguin i amb indicació dels recursos
pertinents.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà."
Per unanimitat s'acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Cultura
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
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