WEB - ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN 29.06.2017

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
Identificació de la sessió:
Núm.: 24/2017
Caràcter: Extraordinària
Dia: 29 de juny de 2017
Hora: de 9.30 h a 11.15 h, en primera convocatòria
Lloc: Sala d'alcaldia d'aquestes Cases Consistorials
Assistents:
Presideix:

Sr. Joana Maria GOMILA LLUCH (PSM)

Regidors i regidores:
Sr. Josep Antoni JUANEDA MERCADAL (PSM).
Sr. José LÓPEZ BOSCH (PSM).
Sra. Noemí CAMPS VILLALONGA (PSOE).
Sra. Natividad BENEJAM BAGUR (GxC).
Sr. Sergio SERVERA MORENO (GxC).
Secretaria:
Interventora:

Sra. Caterina BARCELÓ MARTÍ
Sra. Elvira CAPO GARCIA

Absències:
Sra. Sandra MOLL TALTAVULL (PSOE)
Ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta de la sessió de Junta de Govern, que va tenir lloc en caràcter ordinari, el
dia 14 de juny del 2017.
2. Comunicacions d'alcaldia.
3. Llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
3.1. Habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la urb. de Cala Morell, carrer Àguila, 144 (promotor/a
E.G.L., tècnic redactor/a Mayans Pallicer, Joaquin i contractista Joan Miquel Llompart Jover
Construccions, SL). (exp. 10818/2016).
3.2. Enderroc d'edifici entre mitgeres al carrer del Paborde Martí, 2 (promotor/a F.B.T., tècnic
redactor/a Torrico Garcia, Ana i contractista Mesquida Torres, Sebastià). (exp. 10941/2016).
3.3. Edifici entre mitgeres de dues cotxeries a planta baixa i habitatge a planta pis primer al carrer
del Paborde Martí, 2 (promotor/a F.J.B.T., tècnic redactor/a Torrico Garcia, Ana i contractista
Mesquida Torres, Sebastià). (exp. 11184/2016).
3.4. Habitatge unifamiliar aïllat i piscina a vorera esquerra ctra. Santandria, carrer de s'Abatzer,
s/n (promotor/a T.B.M., tècnic redactor/a J.C.C. i contractista Construccions Josep Olives,
SL). (exp. 1021/2017).
4. Permís d’instal·lació i obres de reforma de nau per exposició i venda de mobles al carrer dels
Sabaters,- poici, 8 (promotor/a Menorca Comerç SL, tècnic redactor/a enginyer industrial: José
Bosch Segui i contractista Benejam Mesquida, David). (exp. 10349/2016).
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5. Desestimació del recurs de reposició interposat contra l’acord de Junta de Govern de dia
18.05.2016 pel qual es va denegar la llicència d’obres per construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat i piscina al carrer de Sa Caramuixa (UA-32). Promotor: A.V.B. (exp.
5907/2016).
6. Relació de factures 18/2017 de crèdit reconegut. (exp. 6428/2017).
7. Relació de factures 26/2017. (exp. 6424/2017).
8. Proposta d’aprovació de la relació autoliquidacions via on-line, en concepte de taxa llicència
urbanística i ICIO. Càrrecs 95, 06, 07, 08 i 99/2017. (exp. 6335/2017).
9. Proposta d’aprovació de la relació de rebuts d’ingrés directe maig 2017 (2a quinzena) i
aprovació del càrrec 92/2017. (exp. 6347/2017).
10. Proposta d’aprovació del càrrec comptable 87/2017 de la prestació de serveis funeraris i
cementiris municipals. (exp. 6338/2017).
11. Proposta d’aprovació dels rebuts per ocupació a mercat i mercadets, lloguer de finques i locals
diversos de propietat municipal abril 2017 i aprovació del càrrec 91/2017. (exp. 6340/2017).
12. Proposta d’aprovació del padró de liquidacions serveis assistència domiciliària i menjar a
domicili maig 2017 i aprovació del càrrec 94/2017. (exp. 6301/2017).
13. Proposta d’aprovació de la liquidació d’ingressos percebuts per la taxa de grua del mes de
febrer del 2017. (exp. 5040/2017).
14. Proposta d’aprovació de la liquidació d’ingressos percebuts per la policia local, cobraments de
denúncies de trànsit 1r trimestre. (exp. 5051/2017).
15. Proposta d’aprovació de la liquidació d'ingressos percebuts per la taxa de grua del mes de
gener del 2017. (exp. 4369/2017).
16. Proposta d’aprovació del padró de liquidacions del mes de juny del 2017 pels serveis prestats
a les instal·lacions esportives i aprovació del càrrec 100/2017. (exp. 6182/2017).
17. Proposta d’aprovació de la liquidació dels certificats emesos per l'OAC corresponent al període
de 01.05.17 fins a 31.05.17. (exp. 6092/2017).
18. Proposta d’aprovació del càrrec 90/2017 d’ingressos derivats de la prestació de serveis
funeraris i cementiris municipals. (exp. 6399/2017).
19. Proposta d’aprovació de la relació de liquidacions de l'Impost sobre Increment del Valor dels
Terrenys de naturalesa Urbana 4/2017. (exp. 6398/20017).
20. Proposta d’aprovació de la relació de liquidacions pels serveis prestats a l’Escorxador
Municipal durant el mes d’abril del 2017. (exp. 6400/2017).
21. Proposta d’aprovació de la relació de rebuts de denúncies per infraccions de trànsit del mes
d’abril del 2017 (exp. 6416/2017).
22. Proposta d’aprovació de la pròrroga del termini d'execució de les obres del carrer Mallorca (1a
fase) (exp. 8555/2016).
23. Proposta d’aprovació del projecte de millor del paviment del camí de Cala Turqueta. (exp.
11263/2016).
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24. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell insular de Menorca i els
ajuntaments de Menorca per a la prestació del servei de formació cultural complementària per
a persones adultes (curs 2017-2018). (exp. 5816/2017)
25. Proposta d’adjudicació del contracte menor de les obres per enllaçar la voravia del carrer
Murillo amb el paviment nou del carreró mitjançant formigó. (exp. 6467/2017).
26. Proposta d'adjudicació del contracte menor per l'arranjament de fissures i al pintat de l'exterior
de l'edifici del CEIP Pintor Torrent, a l'empresa Hermanos Moll. (exp. 6359/2017).
27. Proposta d'adjudicació del contracte menor per pintat de l'interior de l'edifici del CEIP Joan
Benejam, a l'empresa Francisco Javier Moll Benejam. (exp. 6359/2017).
28. Proposta d'aprovació de la modificació del projecte pedagògic inicial i de la quantia sol·licitada
en la subvenció del projecte Joves Qualificats "Aquesta és la teva oportunitat!". (exp.
9214/2016).
29. Proposta d'aprovació del projecte i sol·licitud de subvenció "SOIB Visibles 2017" (exp.
6432/2017).
30. Proposta d'aprovació del conveni entre el Consell Insular de Menorca i els Ajuntaments de
Menorca per a la distribució d'ajudes per a l'educació infantil (0-3 anys) pel curs 2017-2018.
(exp. 6021/2017).
31. Proposta d'abonament als empleats públics municipals (personal laboral i funcionari) els
imports corresponents en concepte d’indemnitzacions per desplaçaments ocasionats per la
prestació de serveis municipals. (exp. 5650/2017).
32. Proposta d'abonament a la nòmina del mes de juny del personal laboral les quantitats
corresponents per les hores extraordinàries realitzades. (exp. 5706/2017).
33. Proposta d'abonament a la nòmina del mes de juny, del personal funcionari (Policia Local i
Aux. Administratiu d'oficines) les quantitats corresponents en concepte de gratificacions
extraordinàries. (exp. 5707/2017).
34. Proposta d'abonament a la nòmina del mes de juny del 2017 dels funcionaris relacionats a
continuació, les quantitats corresponents en concepte de complement de productivitat per
serveis realitzats en caps de setmana i X0 durant el mes de maig. (exp. 5713/2017).
35. Proposta d'abonament a la nòmina del mes de juny del 2017 dels agents de la Policia Local les
quantitats corresponents en concepte de complement de productivitat per a la realització de
treball en horari nocturn durant el mes de maig. (exp. 5734/2017).
36. Proposta d'abonament a la nina del mes de juny del 2017 del personal laboral (operadors
cegem) de la Policia Local les quantitats corresponents en concepte de feines en cap de
setmana i festius del mes de maig. (exp. 5735/2017).
37. Proposta d'abonament a la nòmina del mes de juny del 2017 al/a la treballador/a T.M.N la
quantitat corresponent en concepte d'hores complementàries realitzades durant el mes de
maig del 2017. (exp. 5858/2017).
38. Proposta d'abonament a la nòmina del mes de juny del 2017, de les quantitats corresponents
en concepte de complement salarial per haver realitzat tasques de manteniment de la xarxa de
clavegueram durant el mes de maig. (exp. 5908/2017).
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39. Proposta d'abonament al/a la Sr./Sra. M.R.S.P. la quantitat corresponent en concepte del seu
dret a vacances que no ha pogut gaudir abans de la finalització del contracte per raó de la
reincorporació sobrevinguda de la persona a la qual substituïa. (exp. 6260/2017).
40. Proposta d'abonament de la indemnització als membres i assessors del tribunal metge reunit el
dia 13/06/2017, per al pas a segona activitat de la funcionària P.O.P. (exp. 6356/2017).
41. Proposta de denegació d'un ajut econòmic no periòdic en concepte d'habitatge a Sr./Sra.
M.A.G.C. (exp. 714/2017).
42. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte de manutenció al Sr./Sra.
F.M.A. (exp. 2926/2017).
43. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte de motius sociosanitaris al
Sr./Sra. C.C.L.V. (exp. 3198/2017).
44. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte de motius sociosanitaris al
Sr./Sra. A.M.C.B. (exp. 3826/2017).
45. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives al
Sr./Sra. Y.A.A.(exp. 4214/2017).
46. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte de manutenció al Sr./Sra.
L.A.M.B. (exp. 4220/2017).
47. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte de manutenció al Sr./Sra.
P.C.C.R. (exp. 4226/2017).
48. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’habitatge al Sr./Sra.
M.T.B.R. (exp. 4453/2017).
49. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte de motius sociosanitaris al
Sr./Sra. A.M.M. (exp. 4775/2017).
50. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’habitatge al Sr./Sra.
M.C.G.A. (exp. 4790/2017).
51. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’habitatge al Sr./Sra.
F.C.T.N. (exp. 4818/2017).
52. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’emergència social al
Sr./Sra. J.C.R.T. (exp. 4824/2017).
53. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’emergència social al
Sr./Sra. J.C.R.T. (exp. 4852/2017).
54. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte de motius sociosanitaris al
Sr./Sra. C.L.C. (exp. 5153/2017).
55. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives al
Sr./Sra. M.M.M. (exp. 5403/2017).
56. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives al
Sr./Sra. J.L.P.L. (exp. 5538/2017).
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57. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives al
Sr./Sra. B.L.R. (exp. 5755/2017).
58. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives al
Sr./Sra. D.M.M. (exp. 5756/2017).
Desenvolupament de la sessió:

1. Aprovació de l'acta de la sessió de Junta de Govern, que va tenir lloc en caràcter ordinari,
el dia 14 de juny del 2017.-L'alcaldessa, demana als presents si tenen alguna cosa a objectar
contra els termes en què està redactat l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia
14 de juny de 2017, i no oposant-s'hi cap dels membres presents, la declaren aprovada per
unanimitat.

2. Comunicacions d'alcaldia.-Es dóna compte de la següent informació, sobre la qual els presents
resten assabentats.

2.1. De l’escrit que informa que el dia 31 de maig de 2016 es va signar el Conveni de
col·laboració entre l’Administració General de l’Estat (MINHAP) i la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per a la prestació mútua de solucions bàsiques d’administració electrònica (BOE
núm. 251 de 17 d’octubre del 2016 i BIOB núm. 133 de 20 d’octubre de 2016). En aquest conveni
s’estableix que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears facilitarà l’accés a les Entitats locals
entre d’altres que estiguin interessades en les solucions tecnològiques relacionades a la clàusula
segona d'àmbit d’aplicació Conveni, ho faixin mitjançant subscripció del corresponent Acord. (RE
10655 de 28/06/2017).

2.2. De la Sentència número 281 de dia 12 de juny de 2017 de l'Audiència Nacional que declara la
inadmissió del recurs contenciós-administratiu promogut per l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca contra la Resolució de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència de dia 16 de
juliol de 2015, sobre la declaració d'entorn especial a efectes d'entrega d'enviaments postals a la
urbanització de Son Xoriguer Procediment 463/2015. (RE 10669 de dia 28/06/2017- exp.
8705/2015).

2.3. De la notificació de l’acord pres al Ple del consell insular, en sessió de caràcter ordinari de
dia 15 de maig de 2017, que aprova el Pla Insular de cooperació per a la redacció de projectes,
l’execució de les obres o l’adquisició d’equipaments municipals per a l’any 2017. (RE 10681 de
dia 28/06/2017)
3. Llicències d’obra de nova planta, ampliació i reforma:
3.1. Habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la urb. de Cala Morell, carrer Àguila, 144
(promotor/a E.G.L., tècnic redactor/a Mayans Pallicer, Joaquin i contractista Joan Miquel
Llompart Jover Construccions, SL). (exp. 10818/2016).-Es dóna compte d’una proposta del
regidor delegat del Servei del Servei d’Ordenament del Municipi de dia 22/06/2017, que
literalment copiada, diu:
Atès que el 2 de desembre de 2016 (RE 19509) el/la Sr./Sra. J.M.P., arquitecte en representació
d’E.G.L., va presentar telemàticament una sol·licitud de llicència urbanística d'obres amb projecte
bàsic i d’execució per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina, ubicat al carrer
Àguila, núm. 144 de la urbanització Cala Morell, del t.m. de Ciutadella (ref. cadastral
5841110EE7354S0001UW).
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Atès que juntament amb la sol·licitud s'adjuntà la documentació següent:
1. Justificant de pagament de taxa per llicència urbanística de 239.962,78 x 0,5%=
1.199,81€
2. Projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Joaquin Mayans Pallicer, visat pel
COAIB amb número 12/01272/16 de data 29 de novembre de 2016.
3. Full d’Estadística d’edificació i d’habitatge emplenada i signada.
4. Estudi bàsic de seguretat i salut redactat/signat per l’arquitecte i visat pel COAIB
5. Programa de control de qualitat firmat per l’arquitecte tècnic.
6. Assumeix per la direcció de les obres per part del l’arquitecte, visat pel COAIB
7. Assumeix del col·legi d’aparelladors per part de Francesc Sbert Torres, visat pel
COAAT, Reg entrada 5984
8. Fitxa de gestió de residus visat.
9. Contracte amb gestor autoritzat Excavaciones Moll, S.L.
10. Pressupost firmat pel contractista.
11. Certificat d’inscripció al REA del constructor JUAN MIGUEL LLOMPART JOVER
CONSTRUCCIONES SL, que consta d’alta amb el número 04/02/0006986.
Atès que així mateix, en l'expedient administratiu consten els següents documents i tràmits:
1. En data 22.02.2017 (RE 3058) s’ha presentat telemàticament per part de l’arquitecte
Joaquín Mayans Pallicer certificat d’autoria del projecte tècnic presentat en data
02.12.2016.
2. En data 12.05.2017 (RE 7969) s’ha presentat telemàticament per part de l’arquitecte
Joaquín Mayans Pallicer acreditació de l’autorització de representació dels promotors a
favor de l’arquitecte redactor.
3. Informe tècnic emès en data 06.06.2017 per part de l’arquitecte municipal on es posa
de manifest l’existència d’unes deficiències esmenables.
4. Ofici signat pel regidor delegat, en data 8 de juny de 2017, on es requereix l’esmena de
deficiències.
5. En data 08.06.2017 (RE 9626) s’ha presentat telemàtocumentació per a l’esmena de
deficiències consistents en:
▪ Documentació complementària al projecte tècnic, visada pel COAIB en data
08.06.2017, núm. 12/00627/17.
▪ Declaració responsable, signada pel promotor E.G.L., presentada amb RE 2295 de
dia 07.06.2017 de la Comunitat Autònomaicament per part de l’arquitecte redactor
la d de Balears, Secció Menorca, per la que declara que l’habitatge objecte del
projecte contempla un sistema autònom de depuració, d’acord amb l’article 81.3 del
Pla Hidrològic de les Illes Balears, aprovat pel Reial Decret 701/2015, de 17 de
juliol.
Atesos els fonaments jurídics obrants a l’informe signat electrònicament dia 20.06.2017, següents:
“II.- FONAMENTS JURÍDICS:
Normativa aplicable.
• Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl (LOUS).
• Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions públiques (LPACAP).
• Pla Territorial Insular (PTI) aprovat definitivament el 25/04/2003 i modificat el
26/06/2006.
• Norma territorial transitòria (NTT), aprovada definitivament el 22/12/2014.
• Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Ciutadella de Menorca
(PGOU), aprovat definitivament el 28/05/1991 i posteriors modificacions.
• Ordenança municipal sobre condicions estètiques de la urbanització cala
Morell, publicada al BOIB Núm. 48, de data 6 d’abril de 2004
• Ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la taxa per a les llicències
urbanístiques, publicada al BOIB Núm. 153, de data 6 de novembre de 2014.
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Consideracions jurídiques.
Primera.- Subjecció a llicència urbanística municipal de l'actuació projectada.
1- D'acord amb l'article 133.1 de la LOUS, la llicència urbanística és l'acte administratiu
mitjançant el qual s'adquireix la facultat de dur a terme els actes de transformació o
utilització del sòl o del subsòl, de parcel·lació, edificació, demolició de construccions,
ocupació, aprofitament o ús relatiu a un terreny o immoble determinat, prèvia concreció
del que estableixen i possibiliten al respecte aquesta llei, els plans generals municipals i
els de desenvolupament, i la resta de legislació i normativa d'aplicació.
2- De conformitat amb l'article 134.1 de la mateixa llei, estan subjectes a prèvia llicència
urbanística municipal, sempre i quan no estiguin subjectes al règim previst a l'article 136,
la realització dels actes següents:
«d. 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'entendran per intervencions en els edificis existents les definides com a tals en el Codi
tècnic de l'edificació.»
Així les coses, sent l'objecte de les obres d'acord amb l'informe de l'arquitecte municipal,
la construcció d’un edifici unifamiliar aïllat i piscina, ubicat al carrer Àguila, núm. 144 de la
urbanització de Cala Morell, del t.m. de Ciutadella, les mateixes estan subjectes a
l'obtenció de prèvia llicència urbanística municipal.
Segona.- Procediment d'atorgament de la llicència urbanística municipal.
El procediment d'atorgament de les llicències urbanístiques està previst a l'article 139 de
la LOUS, havent-se d'ajustar a les regles següents:
1. La sol·licitud definirà prou els actes de construcció o edificació, instal·lació i ús del sòl i
del subsòl que es pretenen realitzar, mitjançant el document oportú que, quan
correspongui, serà un projecte tècnic. Quan es tracti d'un projecte d'edificació, el seu
contingut i les seves fases s'ajustaran a les condicions establertes al Codi tècnic de
l'edificació per aquests projectes, que seran redactats per personal tècnic competent
segons el que estableixi la normativa estatal vigent.
Observació: La sol·licitud defineix abastament l'acte per al qual se sol·licita llicència i
s'acompanya del corresponent projecte bàsic i d'execució redactat per tècnic competent.
2. Juntament amb la sol·licitud s'aportaran les autoritzacions o els informes que la
legislació aplicable exigeixi amb caràcter previ a la llicència. Així mateix, quan l'acte
suposi l'ocupació o utilització del domini públic, s'aportarà l'autorització o la concessió de
l'administració titular d'aquest.
Observació: D’acord amb l’establert a la Disposició transitòria quarta de la LOUS
(modificada per la Disposició final cinquena de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació
ambiental de les Illes Balears), en compliment del requisit previst a l’apartat 1.b) s’ha
d’acreditat que l’interessat ha fet una declaració responsable davant l’administració
competent en recursos hídrics, a fi i efecte que controli els possibles impactes sobre el
medi ambient, en la que ha indicat el sistema homologat de tractament d'aigües residuals
que s’instal·larà al nou habitatge.
En concret, l’interessat ha presentat una Declaració Responsable davant la Comunitat
Autònoma de Balears, Secció Menorca, de dia 07.06.2017 amb RE 2295.
3. Les llicències s'atorgaran d'acord amb les previsions de la legislació i de l'ordenació
urbanístiques vigents en el moment del seu atorgament sempre que es resolguin en
termini. Si es resolen fora de termini, s'atorgaran d'acord amb la normativa vigent en el
moment en què es van haver de resoldre. En tots cas, ha de constar en el procediment el
corresponent informe tècnic i jurídic sobre l'adequació de l'acte pretès a aquestes
previsions.
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Observació: Al present cas ens trobam que es pretén construir un habitatge de nova
planta a un sòl urbà (Cala Morell), d’ús predominantment residencial, i que no disposa de
xarxa de sanejament. A aquest supòsit li és d’aplicació l’establert a la Disposició
transitòria quarta de la LOUS (modificada per la Disposició final cinquena de la Llei
12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears), que estableix que:
«(...) es poden atorgar en aquests tipus de sòl llicències d’edificació de nova
planta per a ús residencial, (...) sempre que concorrin els requisits següents:
a) Que no siguin edificis plurifamiliars.
Observació: Es compleix amb aquest requisit
b) Que disposin d'un sistema de recollida d'aigües residuals homologat que en
garanteixi un tractament adequat.
Observació: S’acredita que l’interessat ha presentat una Declaració Responsable
a la Comunitat Autònoma de Balears, Secció Menorca, en data 07.06.2017, r.e.
2295, per la que declara que l’habitatge objecte del projecte contempla un
sistema homologat de tractament d’aigües residuals i compleix amb l’establert a
l’Annex 4 del Pla Hidrològic de les Illes Balears.
c) Que els promotors garanteixin, de qualsevol forma admesa en dret, l'execució
de les obres per a la connexió a la xarxa de sanejament, una vegada que
aquesta estigui efectivament implantada i en funcionament.
Observació: S’haurà d’establir a l’atorgament de la llicència la següent condició:
«El promotor haurà d’executar les obres per a la connexió de l’habitatge a la
xarxa de sanejament, una vegada que aquesta estigui efectivament implantada
i en funcionament, i haurà de comunicar i garantir (de qualsevol forma admesa
en dret) haver complert amb aquesta condició a l’Ajuntament de Ciutadella».
d) Que l’ajuntament, mitjançant un acord plenari, hagi expressat el seu
compromís de:
i. Dotar de clavegueram a aquestes zones urbanes que no disposin de
xarxa de sanejament.
Observació: L’acord del Ple de l’Ajuntament de Ciutadella, mitjançant el
qual es pren el compromís de dotar de clavegueram la urbanització de
Cala Morell, es va publicar al BOIB en data 18 d’abril de 2016.
ii. O, si n’era el cas, a zones urbanes en les quals es trobi inviable la
dotació de clavegueram, modificar el planejament general del municipi,
de conformitat amb l’indicat a la disposició addicional vuitena d’aquesta
llei.
e) Que la llicència s'atorgui dins els terminis indicats als punts 2 i 3 d’aquesta
disposició.
Observació: En el present cas, s’està dins el termini del primer any encara, pel
que l’exempció està en vigor.
En compliment del requisit previst a l’apartat 1.b) anterior s’ha d’acreditar que
l’interessat ha fet una comunicació prèvia en què s’indicarà detalladament el
sistema homologat de tractament davant l’administració competent en recursos
hídrics a fi i efecte que controli els possibles impactes sobre el medi ambient. En
compliment del requisit previst a l’apartat 1.d) anterior, l’acord del ple serà eficaç
a partir de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
2. Per poder fer efectiva la possibilitat d’atorgar aquestes llicències d’edificació en
el cas del supòsit indicat en el punt 1.d).i, s’estableixen els següents terminis:
a) S’estableix un termini màxim d’un any des de l’aprovació de la Llei d’avaluació
ambiental de les Illes Balears.
Observació: La Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes
Balears es va publicar al BOIB núm. 106 de data 20 d’agost de 2016, i va entrar
en vigor a l’endemà, per tant, qui subscriu considera que el termini màxim d’un
any finalitzarà dia 20 d’agost de 2017, a partir d’aquest dia, si l’ajuntament no
ha aprovat el projecte d’urbanització de dotació de serveis per implantar la xarxa
de sanejament, l’exempció que permet atorgar llicències, segons l’establert en
8

WEB - ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN 29.06.2017

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
el punt 1 anterior, quedarà automàticament sense vigor.
Si durant aquest termini l’ajuntament corresponent no hagués aprovat el
corresponent projecte d’urbanització, de dotació de serveis o d’obres ordinàries –
segons sigui el cas- per implantar la xarxa de sanejament a la zona on es
demanda la llicència i les connexions al sistema general de depuració, l’exempció
que permet atorgar llicències, segons l’establert en el punt 1 anterior, quedarà
automàticament sense vigor.
(...)
4. Encara que l’exempció quedi sense vigor pel transcurs dels terminis establerts,
les llicències ja atorgades podran obtenir els corresponents finals d’obra,
llicències de primera ocupació i cèdules d’habitabilitat.»
4. La resolució expressa s'ha de notificar en el termini màxim de tres mesos, sens
perjudici de la procedència de la interrupció del termini en els termes que fixa l'article 42.5
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú. Transcorregut aquest termini es podrà entendre
atorgada la llicència sol·licitada, sens perjudici del que estableix l'apartat 2 de l'article 5
d'aquesta llei, tret dels casos en què una norma amb rang de llei estatal o autonòmica
prevegi expressament el caràcter negatiu de la manca de resolució en termini.
5. El començament de qualsevol obra o ús a l'empara d'aquesta requerirà, en tot cas,
comunicació al municipi amb almenys deu dies d'antelació.
6. Les llicències urbanístiques s'han d'atorgar o denegar d'acord amb les previsions
d'aquesta llei, de la resta de legislació directament aplicable i de les disposicions del
planejament urbanístic i, si escau, del planejament d'ordenació territorial. Tot acte
administratiu que denegui la llicència ha de ser motivat amb referència explícita a la
norma o disposició del planejament urbanístic que la sol·licitud contradigui.
Observació: L'actuació es pretén dur a terme en una parcel·la urbana, qualificada com a
zona residencial turística extensiva, subzona amb clau 17d, sent-li d'aplicació el previst en
els articles 303 a 306 del PGOU, sent de destacar que l'ús d'habitatge està admès en
aquesta subzona.
Pel que fa a la resta de qüestions en relació a l'adequació del projecte presentat a les
condicions d'edificació establertes en el PGOU, en el PTI de Menorca i en la Norma
territorial transitòria em remet a l'assenyalat en l'informe tècnic emès per l'arquitecte
municipal en data 9 de juny de 2017.
Tercera.- Òrgan competent per acordar l'atorgament de la llicència sol·licitada.
D'acord amb l'article 138 de la LOUS, la competència per atorgar les llicències
urbanístiques correspon a l'òrgan municipal que determini la legislació i la normativa
aplicable en matèria de règim local, a excepció de quan l'actuació a realitzar s'ubiqui en
una finca situada en dos o més municipis, en què la competència per atorgar les
llicències urbanístiques correspondrà al consell insular.
Per altra banda, l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim
Local (LRBRL) assenyala que l'òrgan municipal competent per a l'atorgament de
llicències és l'Alcalde – president de la Corporació, a no ser que la legislació sectorial
corresponent atorgui aquesta atribució de forma expressa al Ple o a la Junta de Govern.
A l'Ajuntament de Ciutadella, però, s'ha d'estar a la Resolució de l'Alcaldia núm. 137 de
10/07/2015, d'acord amb la qual l'Alcaldia delega a la Junta de Govern les competències
resolutives en matèria de llicències amb projecte tècnic.
Quarta.- Condicions a la llicència urbanística.
L’article 16.1 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de
Serveis de les Corporacions Locals (RSCL), estableix:
«Les llicències quedaran sense efecte si s'incompleixen les condicions a què
estigueren subordinades, i hauran de ser revocades si desapareixen les circumstàncies
que van motivar el seu atorgament o sobrevingueren altres que, d'haver existit en
aquell temps, haurien justificat la denegació i podran ser-ho si s’adopten nous criteris
d'apreciació.»
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En el mateix sentit es regula a l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186 de 27 de desembre de
2006).
Tot i estar permès l’atorgament de llicències sotmeses a condició, existeixen certs
límits:
1.- La condició no pot perseguir una finalitat que no sigui la d’obtenir el ple compliment
de la legalitat urbanística, el que significa que s’exclouen les adoptades de forma
discrecional o per raons d’oportunitat. No pot ser denegada una llicència si s’ajusta a
l’ordenament urbanístic aplicable.
2.- La condició, que eventualment s’incorpori, ha d’estar fonamentada en la normativa
urbanística aplicable vigent en el moment de la seva imposició.
3.- Si la condició imposada esdevé inviable o de impossible compliment per causes
alienes a la voluntat del sol·licitant de la llicència, aquest queda exonerat del seu
compliment.
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.”
PROPÒS:
PRIMER: Concedir la llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic per HABITATGE
UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA a Urb. Cala Morell, ÀGUILA, carrer, 144, (registre d’entrada núm.
19509 de dia 02/12/2016, visat del projecte núm. 12/01272/16 de dia 29/11/2016).
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Subzona clau 17d.
Referència cadastral número 5841110EE7354S0001UW
Ús: Habitatge.
Superfície de parcel·la segons projecte: 1.335m².
Superfície construïda total 275,78m² (P baixa 208m²; P1ª 67,78m²).
El pressupost del projecte presentat és de 239962,8 euros.
El promotor és E.G.L. (Nif núm. X0****88Q), l’arquitecte és MAYANS PALLICER, JOAQUIN,
l’arquitecte tècnic és SBERT TORRES, FRANCESC i el contractista és JOAN MIQUEL
LLOMPART JOVER CONSTRUCCIONS, SL.
CONDICIONADA al compliment del següent:
1. El promotor haurà d’executar les obres per a la connexió de l’habitatge a la xarxa de
sanejament, una vegada que aquesta estigui efectivament implantada i en funcionament, i
haurà de comunicar i garantir (de qualsevol forma admesa en dret) haver complert amb aquesta
condició a l’Ajuntament de Ciutadella.
2. El començament de l'obra requerirà, en tot cas, comunicació al municipi amb almenys deu
dies d'antelació (article 139.5 de la LOUS).
3. Pagament de l'import corresponent en concepte d'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (Ordenança fiscal núm. 4 / BOIB núm. 72 de 17.05.2011).
4. Dipositar el material sobrant a un centre de tractament de residus autoritzat i complir amb
l’establert en l’estudi de gestió de residus que s’inclou al projecte de conformitat amb l’article 28
del Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus no perillosos de Menorca (BOIB núm. 109
de data 3.8.2006).
5. Complir amb l’ordenança municipal de protecció relativa a renous i vibracions.
6. Complir amb el decret 55/2006, de 23 de juny, pel qual s’estableixen les mesures per a la
instal·lació obligatòria de comptadors individuals, lampisteria de baix consum i estalvi d’aigua.
7. Complir amb el Reglament d’abastiment d’aigua potable de l’Ajuntament de Ciutadella.
8. Declarar la modificació física de l’immoble com a resultat de l’execució de l’obra, donat que
constitueix una alteració cadastral d’obligada declaració, segons preveu el RDL 1/2004, de 5 de
març. L’omissió d’aquest deure constitueix una infracció tributària simple (art. 70 de la mateixa
norma). Per formalitzar l’esmentada declaració, en el Departament de Rendes i Exaccions de
l’Ajuntament (carrer Nou de Juliol, 1), es troben a disposició dels obligats els models i formularis
adients i l’assessorament adequat.
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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.
La durada de la llicència d'obres és de 18 mesos (art. 31.1 del PGOU).
A sol·licitud de l'interessat, cinc mesos abans d'exhaurir-se el termini esmentat (és a dir, el 13è mes
de llicència), es concedirà una pròrroga de 6 mesos per acabar les obres, si ja s'ha fet la cobertura
d'aigües i el tancament de façanes (art. 32.2 PGOU).
Passat el període total de 24 mesos des de la concessió de la llicència d'obres, l'Ajuntament incoarà
d'ofici expedient de caducitat 8art. 31.3 PGOU).
Caducada la llicència, les obres no es podran iniciar ni prosseguir si no se'n demana i obté una de
nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor (art. 31.4 PGOU).
SEGON: En virtut de l’article 9.b) 1 i 2 de l’ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per
llicències urbanístiques, amb la present resolució, l’autoliquidació de la taxa presentada adquireix
des d’aquest instant el caràcter de liquidació definitiva.
TERCER: Aprovar la corresponent liquidació:
• Impost sobre Construccions i Obres: Pressupost 239962,8 x 3’2% …….……. 7.678,81€
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegada del Servei d’Ordenament del
Municipi.
3.2. Enderroc d'edifici entre mitgeres al carrer del Paborde Martí, 2 (promotor/a F.B.T., tècnic
redactor/a Torrico Garcia, Ana i contractista Mesquida Torres, Sebastià). (exp.
10941/2016).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del
Municipi de dia 22/06/2017, que literalment copiada, diu:
Atès que el 9 de desembre de 2016 (RE 19766), la Sra. Ana Torrico Garcia, actuant en nom i
representació de F.B.T., va presentar una sol·licitud de llicència d’obres amb projecte tècnic per a
demolir una edificació entre mitgeres situat al carrer Paborde Martí, núm. 2 de Ciutadella (ref.
cadastral 2083322EE7228S0001KU; 2083321EE7228S0001OU; 2083321EE7228S0002PI).
Atès que juntament amb la sol·licitud s'adjuntà la documentació següent:
1. Justificació del pagament de la taxa per llicència urbanística (45,89 €).
2. Plànols del projecte d’enderroc redactat per l’arquitecta Ana Torrico Garcia i visat pel
COAIB amb número 12/01282 de data 2 de desembre de 2016.
3. Full d'assumpció de la direcció facultativa de l'obra per part de l'arquitecta redactora,
Ana Torrico García.
4. Justificació de la inscripció del contractista, Sebastián Mesquida Torres, amb NIF
41738228J, en el Registre d’Empreses Acreditades del Sector de la Construcció de la
CAIB.
5. Pressupost d'obra signat pel contractista, Sebastián Mesquida Torres.
6. Estudi bàsic de Seguretat i Salut.
7. Fitxa de gestió de residus visat i contracte de gestió de residus amb gestor autoritzat
Excavacions Moll S.L.
8. Estadística d’edificació i habitatge emplenada i signada referent a la demolició,
consta a l’expedient 11184 referent a la llicència d’edificació.
Atès que, així mateix, en l'expedient administratiu consten els següents documents i tràmits:
1.Informe favorable emès per l’arquitecte municipal en data 6 de juny de 2017.
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2. En data 15 de juny de 2017 (RE 10059) Ana Torrico García ha presentat
telemàticament l’acreditació de la representació del promotor F.B.T., adjuntant un «Model
de representació per a la tramitació de sol·licitud davant l’ajuntament», juntament amb
còpia del DNI del representant i del representat.
Atesos els fonament jurídics obrants a l’informe signat electrònicament dia 19.06.2017, següents:
”II.- FONAMENTS JURÍDICS:
Normativa aplicable.
• Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl (LOUS).
• Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions públiques (LPACAP).
• Pla Territorial Insular (PTI) aprovat definitivament el 25/04/2003 i modificat el
26/06/2006.
• Norma territorial transitòria (NTT), aprovada definitivament el 22/12/2014.
• Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Ciutadella de Menorca
(PGOU), aprovat definitivament el 28/05/1991 i posteriors modificacions.
Consideracions jurídiques.
Primera.- Subjecció a llicència urbanística municipal de l'actuació projectada.
1- D'acord amb l'article 133.1 de la LOUS, la llicència urbanística és l'acte administratiu
mitjançant el qual s'adquireix la facultat de dur a terme els actes de transformació o
utilització del sòl o del subsòl, de parcel·lació, edificació, demolició de construccions,
ocupació, aprofitament o ús relatiu a un terreny o immoble determinat, prèvia concreció
del que estableixen i possibiliten al respecte aquesta llei, els plans generals municipals i
els de desenvolupament, i la resta de legislació i normativa d'aplicació.
2- De conformitat amb l'article 134.1 de la mateixa llei, estan subjectes a prèvia llicència
urbanística municipal, sempre i quan no estiguin subjectes al règim previst a l'article
136, la realització dels actes següents:
«f. La demolició total o parcial de construccions i edificacions...»
Així les coses, sent l'objecte de les obres d'acord amb l'informe de l'arquitecte
municipal, la demolició d'un edifici entre mitgeres, les mateixes estan subjectes a
l'obtenció de prèvia llicència urbanística municipal.
Segona.- Procediment d'atorgament de la llicència urbanística municipal.
El procediment d'atorgament de les llicències urbanístiques està previst a l'article 139
de la LOUS, havent-se d'ajustar a les regles següents: 1. La sol·licitud definirà prou els
actes de construcció o edificació, instal·lació i ús del sòl i del subsòl que es pretenen
realitzar, mitjançant el document oportú que, quan correspongui, serà un projecte
tècnic.
Quan es tracti d'un projecte d'edificació, el seu contingut i les seves fases s'ajustaran a
les condicions establertes al Codi tècnic de l'edificació per aquests projectes, que seran
redactats per personal tècnic competent segons el que estableixi la normativa estatal
vigent.
Observació: La sol·licitud defineix abastament l'acte per al qual se sol·licita llicència
(demolició d'una edificació entre mitgeres que consta de planta baixa i planta pis 1r) i
s’acompanya el corresponent projecte tècnic redactat per tècnic competent.
2. Juntament amb la sol·licitud s'aportaran les autoritzacions o els informes que la
legislació aplicable exigeixi amb caràcter previ a la llicència. Així mateix, quan l'acte
suposi l'ocupació o utilització del domini públic, s'aportarà l'autorització o la concessió
de l'administració titular d'aquest.
Observació: No es precisen informes o autoritzacions prèvies.
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3. Les llicències s'atorgaran d'acord amb les previsions de la legislació i de l'ordenació
urbanístiques vigents en el moment del seu atorgament sempre que es resolguin en
termini. Si es resolen fora de termini, s'atorgaran d'acord amb la normativa vigent en el
moment en què es van haver de resoldre. En tots cas, ha de constar en el procediment
el corresponent informe tècnic i jurídic sobre l'adequació de l'acte pretès a aquestes
previsions.
4. El començament de qualsevol obra o ús a l'empara d'aquesta requerirà, en tot cas,
comunicació al municipi amb almenys deu dies d'antelació.
5. Les llicències urbanístiques s'han d'atorgar o denegar d'acord amb les previsions
d'aquesta llei, de la resta de legislació directament aplicable i de les disposicions del
planejament urbanístic i, si escau, del planejament d'ordenació territorial. Tot acte
administratiu que denegui la llicència ha de ser motivat amb referència explícita a la
norma o disposició del planejament urbanístic que la sol·licitud contradigui.
Observació: L'actuació es pretén dur a terme en una parcel·la urbana qualificada com a
zona eixample, subzona amb clau 12a), sent-li d'aplicació el previst en els articles 174 a
177 i 178 a 179 PGOU.
Pel que fa a l'adequació del projecte presentat a les condicions d'edificació establertes
en el PGOU, el PTI de Menorca i la Norma territorial transitòria em remet a l'assenyalat
en l'informe tècnic emès per l'arquitecte municipal en data 6 de juny de 2017.
Tercera.- Òrgan competent per acordar l'atorgament de la llicència sol·licitada.
D'acord amb l'article 138 de la LOUS, la competència per atorgar les llicències
urbanístiques correspon a l'òrgan municipal que determini la legislació i la normativa
aplicable en matèria de règim local, a excepció de quan l'actuació a realitzar s'ubiqui en
una finca situada en dos o més municipis, en què la competència per atorgar les
llicències urbanístiques correspondrà al consell insular.
Per altra banda, l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim
Local (LRBRL) assenyala que l'òrgan municipal competent per a l'atorgament de
llicències és l'Alcalde – president de la Corporació, a no ser que la legislació sectorial
corresponent atorgui aquesta atribució de forma expressa al Ple o a la Junta de Govern.
A l'Ajuntament de Ciutadella, però, s'ha d'estar a la Resolució de l'Alcaldia núm. 137 de
10/07/2015, d'acord amb la qual l'Alcaldia delega a la Junta de Govern les competències
resolutives en matèria de llicències amb projecte tècnic.
Quarta.- Condicions a la llicència urbanística.
L’article 16.1 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de
Serveis de les Corporacions Locals, estableix:
«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.»
Tot i estar permès l’atorgament de llicències sotmeses a condició, existeixen certs
límits:
1.- La condició no pot perseguir una finalitat que no sigui la d’obtenir el ple compliment
de la legalitat urbanística, el que significa que s’exclouen les adoptades de forma
discrecional o per raons d’oportunitat. No pot ser denegada una llicència si s’ajusta a
l’ordenament urbanístic aplicable.
2.- La condició, que eventualment s’incorpori, ha d’estar fonamentada en la normativa
urbanística aplicable vigent en el moment de la seva imposició.
3.- Si la condició imposada esdevé inviable o d’impossible compliment per causes
alienes a la voluntat del sol·licitant de la llicència, aquest queda exonerat del seu
compliment.
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”.
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PROPÒS:
PRIMER: Concedir la llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic per ENDERROC D'EDIFICI
ENTRE MITGERES a PABORDE MARTÍ, carrer del, 2, (registre d’entrada núm. 19766 de dia
09/12/2016, visat del projecte núm. 12/01282/16 de dia 02/12/2016).
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Clau 12a.
Referència cadastral número 2083322EE7228S0001KU, 2083321EE7228S0001OU i
2083321EE7228S0002PI
Superfície d’enderroc: 262,30m²
Volum d’enderroc: 746,85m³.
El pressupost del projecte presentat és de 9178,79 euros.
El promotor és F.B.T. (Nif núm. 41****81G), l’arquitecta és TORRICO GARCIA, ANA i el
contractista és MESQUIDA TORRES, SEBASTIA.
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 139.5 de la LOUS).
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. Complir amb l’ordenança municipal de protecció relativa a renous i vibracions.
5. Complir amb el decret 55/2006, de 23 de juny, pel qual s’estableixen les mesures per a la
instal·lació obligatòria de comptadors individuals, lampisteria de baix consum i estalvi d’aigua.
6. Complir amb el Reglament d’abastiment d’aigua potable de l’Ajuntament de Ciutadella.
7. Declarar la modificació física de l’immoble com a resultat de l’execució de l’obra, donat que
constitueix una alteració cadastral d’obligada declaració, segons preveu el RDL 1/2004, de 5 de
març. L’omissió d’aquest deure constitueix una infracció tributària simple (art. 70 de la mateixa
norma). Per formalitzar l’esmentada declaració, en el Departament de Rendes i Exaccions de
l’Ajuntament (carrer Nou de Juliol, 1), es troben a disposició dels obligats els models i formularis
adients i l’assessorament adequat.
Advertències:
1. La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici del dret de terceres persones.
2. D’acord amb l’article 16.1 del RSCL, la llicència quedarà sense efecte si s'incompleixen les
condicions a les que està subordinada.
La durada de la llicència d'obres és de 18 mesos (art. 31.1 del PGOU).
A sol·licitud de l'interessat, cinc mesos abans d'exhaurir-se el termini esmentat (és a dir, el 13è mes
de llicència), es concedirà una pròrroga de 6 mesos per acabar les obres, si ja s'ha fet la cobertura
d'aigües i el tancament de façanes (art. 32.2 PGOU).
Passat el període total de 24 mesos des de la concessió de la llicència d'obres, l'Ajuntament incoarà
d'ofici expedient de caducitat 8art. 31.3 PGOU).
Caducada la llicència, les obres no es podran iniciar ni prosseguir si no se'n demana i obté una de
nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor (art. 31.4 PGOU).
SEGON: En virtut de l’article 9.b) 1 i 2 de l’ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per
llicències urbanístiques, amb la present resolució, l’autoliquidació de la taxa presentada adquireix
des d’aquest instant el caràcter de liquidació definitiva.
TERCER: Aprovar la corresponent liquidació:
• Impost sobre Construccions i Obres: Pressupost 9178,79 x 3’2% …….……. 293,72€
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegada del Servei d’Ordenament del
Municipi.
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3.3. Edifici entre mitgeres de dues cotxeries a planta baixa i habitatge a planta pis primer al
carrer del Paborde Martí, 2 (promotor/a F.J.B.T., tècnic redactor/a Torrico Garcia, Ana i
contractista Mesquida Torres, Sebastià). (exp. 11184/2016).-Es dóna compte d’una proposta
del regidor delegat del Servei d’Ordenament del Municipi de dia 22/06/2017, que literalment
copiada, diu:
Atès que el 16 de desembre de 2016 (RE 20259), la Sra. Ana Torrico Garcia, actuant en nom i
representació de F.J.B.T., va presentar una sol·licitud de llicència d’obres amb projecte tècnic per
execució d’una edificació entre mitgeres situat al carrer Paborde Martí, 2 (ref. cadastral
2083322EE7228S0001KU ; 2083321EE7228S0001OU; 2083321EE7228S0002PI).
Atès que juntament amb la sol·licitud s'adjuntà la documentació següent:
1. Justificació del pagament de la taxa per llicència urbanística (770,92 €).
2. Plànols del projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecta Ana Torrico Garcia i
visat pel COAIB amb número 12/01283/16 de data 2 de desembre de 2016.
3. Assumeix per la direcció de les obres per part de l’arquitecta Ana Torrico, visat pel
COAIB.
4. Assumeix del col·legi d’aparelladors per part de José Juan Juaneda Mascaró, visat
pel COAAT, Registre d’entrada 6059, de data 15.12.2016.
5. Rebut d’autònoms del contractista Sebastián Mesquida Torres
6. Justificació de la inscripció del contractista, Sebastián Mesquida Torres, amb NIF
41738228J, en el Registre d’Empreses Acreditades del Sector de la Construcció de la
CAIB.
7. Pressupost d'obra signat pel contractista, Sebastián Mesquida Torres.
8. Estudi bàsic de Seguretat i Salut redactat/signat per l’arquitecta Ana Torrico, 7. Fitxa
de gestió de residus visat i contracte de gestió de residus amb gestor autoritzat
Excavacions Moll S.L.
9. Estadística d’edificació i habitatge emplenada i signada
10. Fitxa de gestió de residus visat i contracte de gestió de residus amb gestor
autoritzat Excavacions Moll S.L.
11. Programa de Control de qualitat firmat per l’arquitecte tècnic.
Atès que, així mateix, en l'expedient administratiu consten els següents documents i tràmits:
1. Informe favorable de l'arquitecte municipal, emès el 7 de juny de 2017.
2. En data 15 de juny de 2017 (RE 10058) Ana Torrico García ha presentat
telemàticament l’acreditació de la representació del promotor F.J.B.T., adjuntant un
«Model de representació per a la tramitació de sol·licitud davant l’ajuntament», juntament
amb còpia del DNI del representant i del representat.
“II.- FONAMENTS JURÍDICS:
Normativa aplicable.
• Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl (LOUS).
• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques
i
del
procediment
administratiu comú (LRJAP-PAC).
• Pla Territorial Insular (PTI) aprovat definitivament el 25/04/2003 i modificat el
26/06/2006.
• Norma territorial transitòria (NTT), aprovada definitivament el 22/12/2014.
• Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Ciutadella de Menorca
(PGOU), aprovat definitivament el 28/05/1991 i posteriors modificacions.
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Consideracions jurídiques.
Primera.- Subjecció a llicència urbanística municipal de l'actuació projectada.
1- D'acord amb l'article 133.1 de la LOUS, la llicència urbanística és l'acte administratiu
mitjançant el qual s'adquireix la facultat de dur a terme els actes de transformació o
utilització del sòl o del subsòl, de parcel·lació, edificació, demolició de construccions,
ocupació, aprofitament o ús relatiu a un terreny o immoble determinat, prèvia concreció
del que estableixen i possibiliten al respecte aquesta llei, els plans generals municipals i
els de desenvolupament, i la resta de legislació i normativa d'aplicació.
2- De conformitat amb l'article 134.1 de la mateixa llei, estan subjectes a prèvia llicència
urbanística municipal, sempre i quan no estiguin subjectes al règim previst a l'article 136,
la realització dels actes següents:
«d. 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'entendran per intervencions en els edificis existents les definides com a tals en el Codi
tècnic de l'edificació....»
Així les coses, sent l'objecte de les obres d'acord amb l'informe de l'arquitecte municipal,
l’execució d’un nou edifici entre mitgeres, les mateixes estan subjectes a l'obtenció de
prèvia llicència urbanística municipal.
Segona.- Procediment d'atorgament de la llicència urbanística municipal.
El procediment d'atorgament de les llicències urbanístiques està previst a l'article 139 de
la LOUS, havent-se d'ajustar a les regles següents:
1. La sol·licitud definirà prou els actes de construcció o edificació, instal·lació i ús del sòl i
del subsòl que es pretenen realitzar, mitjançant el document oportú que, quan
correspongui, serà un projecte tècnic.
Quan es tracti d'un projecte d'edificació, el seu contingut i les seves fases s'ajustaran a
les condicions establertes al Codi tècnic de l'edificació per aquests projectes, que seran
redactats per personal tècnic competent segons el que estableixi la normativa estatal
vigent.
Observació: La sol·licitud defineix abastament l'acte per al qual se sol·licita llicència
(execució de nou edifici entre mitgeres) i s’acompanya del corresponent projecte bàsic i
d’execució redactat per tècnic competent.
2. Juntament amb la sol·licitud s'aportaran les autoritzacions o els informes que la
legislació aplicable exigeixi amb caràcter previ a la llicència. Així mateix, quan l'acte
suposi l'ocupació o utilització del domini públic, s'aportarà l'autorització o la concessió de
l'administració titular d'aquest.
Observació: No es precisen informes o autoritzacions prèvies.
3. Les llicències s'atorgaran d'acord amb les previsions de la legislació i de l'ordenació
urbanístiques vigents en el moment del seu atorgament sempre que es resolguin en
termini. Si es resolen fora de termini, s'atorgaran d'acord amb la normativa vigent en el
moment en què es van haver de resoldre. En tots cas, ha de constar en el procediment el
corresponent informe tècnic i jurídic sobre l'adequació de l'acte pretès a aquestes
previsions.
4. Les llicències urbanístiques s'han d'atorgar o denegar d'acord amb les previsions
d'aquesta llei, de la resta de legislació directament aplicable i de les disposicions del
planejament urbanístic i, si escau, del planejament d'ordenació territorial. Tot acte
administratiu que denegui la llicència ha de ser motivat amb referència explícita a la
norma o disposició del planejament urbanístic que la sol·licitud contradigui.
Observació: L'actuació es pretén dur a terme en una parcel·la urbana qualificada com a
zona eixample, subzona amb clau 12a), sent-li d'aplicació el previst en els articles 174 a
177 i 178 a 179 PGOU.
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Pel que fa a l'adequació del projecte presentat a les condicions d'edificació establertes en
el PGOU, en el PTI de Menorca i en la Norma territorial transitòria em remet a
l'assenyalat en l'informe tècnic emès per l'arquitecte municipal en data 7 de juny de 2017.
5. Es comprova que s’han presentat els documents necessaris per a la sol·licitud de
llicència urbanística.
Tercera.- Òrgan competent per acordar l'atorgament de la llicència sol·licitada.
D'acord amb l'article 138 de la LOUS, la competència per atorgar les llicències
urbanístiques correspon a l'òrgan municipal que determini la legislació i la normativa
aplicable en matèria de règim local, a excepció de quan l'actuació a realitzar s'ubiqui en
una finca situada en dos o més municipis, en què la competència per atorgar les
llicències urbanístiques correspondrà al consell insular.
Per altra banda, l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim
Local (LRBRL) assenyala que l'òrgan municipal competent per a l'atorgament de
llicències és l'Alcalde – president de la Corporació, a no ser que la legislació sectorial
corresponent atorgui aquesta atribució de forma expressa al Ple o a la Junta de Govern.
A l'Ajuntament de Ciutadella, però, s'ha d'estar a la Resolució de l'Alcaldia núm. 137 de
10/07/2015, d'acord amb la qual l'Alcaldia delega a la Junta de Govern les competències
resolutives en matèria de llicències amb projecte tècnic.
Quarta.- Condicions de la llicència urbanística.
L’article 16.1 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de Serveis
de les Corporacions Locals, estableix:
«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.»
Tot i estar permès l’atorgament de llicències sotmeses a condició, existeixen certs
límits:
1.- La condició no pot perseguir una finalitat que no sigui la d’obtenir el ple compliment
de la legalitat urbanística, el que significa que s’exclouen les adoptades de forma
discrecional o per raons d’oportunitat. No pot ser denegada una llicència si s’ajusta a
l’ordenament urbanístic aplicable.
2.- La condició, que eventualment s’incorpori, ha d’estar fonamentada en la normativa
urbanística aplicable vigent en el moment de la seva imposició.
3.- Si la condició imposada esdevé inviable o d’impossible compliment per causes
alienes a la voluntat del sol·licitant de la llicència, aquest queda exonerat del seu
compliment.
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.”
PROPÒS:
PRIMER: Concedir la llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic per EDIFICI ENTRE
MITGERES DE DUES COTXERIES A PLANTA BAIXA I HABITATGE A PLANTA PIS PRIMER a
PABORDE MARTÍ, carrer del, 2, (registre d’entrada núm. 20259 de dia 16/12/2016, visat del
projecte núm. 12/01283/16 de dia 02/12/2016).
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Subzona clau 12a.
Referència cadastral número 2083322EE7228S0001KU, 2083321EE7228S0001OU I
2083321EE7228S0002PI.
Ús: Residencial.
Superfícies: P. baixa 139,89m² (garatge 1: 96,45m²; garatge 2: 28,60m²; accés habitatge
14,84m². P1ª habitatge 132,38m².
El pressupost del projecte presentat és de 154184,2 euros.
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El promotor és F.J.B.T (Nif núm. 41****81G), l’arquitecta és TORRICO GARCIA, ANA,
l’arquitecte tècnic és JUANEDA MASCARO, JOSE i el contractista és MESQUIDA TORRES,
SEBASTIA.
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 139.5 de la LOUS).
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. Complir amb l’ordenança municipal de protecció relativa a renous i vibracions.
5. Complir amb el decret 55/2006, de 23 de juny, pel qual s’estableixen les mesures per a la
instal·lació obligatòria de comptadors individuals, lampisteria de baix consum i estalvi d’aigua.
6. Complir amb el Reglament d’abastiment d’aigua potable de l’Ajuntament de Ciutadella.
7. Declarar la modificació física de l’immoble com a resultat de l’execució de l’obra, donat que
constitueix una alteració cadastral d’obligada declaració, segons preveu el RDL 1/2004, de 5 de
març. L’omissió d’aquest deure constitueix una infracció tributària simple (art. 70 de la mateixa
norma). Per formalitzar l’esmentada declaració, en el Departament de Rendes i Exaccions de
l’Ajuntament (carrer Nou de Juliol, 1), es troben a disposició dels obligats els models i formularis
adients i l’assessorament adequat.
Advertències:
1. La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici del dret de terceres
persones.
2. D’acord amb l’article 16.1 del RSCL, la llicència quedarà sense efecte si s'incompleixen
les condicions a les que està subordinada.
La durada de la llicència d'obres és de 18 mesos (art. 31.1 del PGOU).
A sol·licitud de l'interessat, cinc mesos abans d'exhaurir-se el termini esmentat (és a dir, el 13è mes
de llicència), es concedirà una pròrroga de 6 mesos per acabar les obres, si ja s'ha fet la cobertura
d'aigües i el tancament de façanes (art. 32.2 PGOU).
Passat el període total de 24 mesos des de la concessió de la llicència d'obres, l'Ajuntament incoarà
d'ofici expedient de caducitat 8art. 31.3 PGOU).
Caducada la llicència, les obres no es podran iniciar ni prosseguir si no se'n demana i obté una de
nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor (art. 31.4 PGOU).
SEGON: En virtut de l’article 9.b) 1 i 2 de l’ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per
llicències urbanístiques, amb la present resolució, l’autoliquidació de la taxa presentada adquireix
des d’aquest instant el caràcter de liquidació definitiva.
TERCER: Aprovar la corresponent liquidació:
• Impost sobre Construccions i Obres: Pressupost 154184,2 x 3’2% …….……. 4.933,89€
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegada del Servei d’Ordenament del
Municipi.
3.4. Habitatge unifamiliar aïllat i piscina a vorera esquerra ctra. Santandria, carrer de
s'Abatzer, s/n (promotor/a T.B.M., tècnic redactor/a J.C.C. i contractista Construccions
Josep Olives, SL). (exp. 1021/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del
Servei d’Ordenament del Municipi de dia 22/06/2017, que literalment copiada, diu:
Atès que el 3 de febrer de 2017 (RE 1836) el/la Sr./Sra. J.C.C., arquitecte en representació de
T.B.M., va presentar telemàticament una sol·licitud de llicència urbanística d'obres amb projecte
bàsic per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina, ubicat al carrer s’Abatzer, núm. 3
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de Santandria (UA 19), del t.m. de Ciutadella (ref. cadastral 2126830EE7222N0001KS).
Atès que juntament amb la sol·licitud s'adjuntà la documentació següent:
1. Projecte Bàsic d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, situat al carrer de s’Abatzer s/n
del t.m. de Ciutadella, signat per l’arquitecte Josep Maria Capó Casasnovas, a gener del
2017.
2. Full d’Estadística d’edificació i habitatge, signada pels promotors i l’arquitecte.
3. Escrit d’autorització a favor de l’arquitecte Josep Capó Casasnovas, signat pels
promotors, on s’hi adjunten còpies dels seus DNI.
4. Justificant bancari del pagament de la taxa urbanística per import de 1.628,47 €.
Atès que així mateix consta a l’expedient els següents tràmits i informes:
1. En data 10.03.2017 (RE 3927) es presenta per part de Josep Capó Casasnovas el
mateix projecte Bàsic signat digitalment per l’arquitecte.
2. En data 24.05.2017 (RE 8750) s’ha presentat per part de Josep Capó Casasnovas, en
representació de T.B.M., el Projecte d’EXECUCIÓ, d’acord amb el projecte Bàsic
presentat en data 03.02.2017, redactat per l’arquitecte Josep Capó Casasnovas, visat pel
COAIB en data 23.05.2017, número 12/00548/17, i s’ha adjuntant la següent
documentació:
• Estudi de Seguretat i Salut
• Fitxa de Gestió de Residus de l’obra
• Pressupost acceptat i signat pel contractista Construccions Josep Olives S.L.
• Certificat d’Inscripció al REA, emès en data 30 de maig de 2016, de l’empresa
Construcciones Josep Olives S.L., amb el número d’inscripció REA
04/02/0001056
• Contracte entre el constructor Construccions Josep Olives, S.L. i el gestor
autoritzat en tractament de residus de la construcció Excavaciones Moll S.L.
• Declaració responsable, signada pels promotors T.B.M. i J.J.L.J., presentada amb
RE 1909 de dia 17.05.2017 de la Comunitat Autònoma de Balears, Secció
Menorca, per la que declara que l’habitatge objecte del projecte contempla un
sistema autònom de depuració, d’acord amb l’article 81.3 del Pla Hidrològic de
les Illes Balears, aprovat pel Reial Decret 701/2015, de 17 de juliol, i que un cop
acabades les obres es presentarà davant la Direcció General de Recursos
Hídrics la documentació acreditativa d’adquisició, característiques tècniques,
rendiments i manteniment del sistema instal·lat.
3. En data 12.06.2017 (RE 9791) s’ha presentat per part de Josep Capó Casasnovas, en
representació de T.B.M. la següent documentació per adjuntar a l’expedient:
• Comunicació d’actuació professional dels arquitectes tècnics Lluís Durà Capó i
José María Capó Cantallops, presentat al COAATM amb registre núm. 6768, de
data 09.06.2017.
• Programa de control de qualitat, firmat per part dels dos arquitectes tècnics Lluís
Durà Capó i José María Capó Cantallops en data 8 de juny de 2017.
• Declaració responsable signada pels promotors T.B.M. i J.L.J., per la que es
comprometen a que, una vegada estigui efectivament implantada i en
funcionament la xarxa de sanejament, procediran a l’execució de les obres de
connexió, tot d’acord amb l’apartat c) del punt 1 de la disposició final cinquena de
la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears.
Atesos els fonaments jurídics obrants a l’informe signat electrònicament dia 22.06.2017, següents:
“II.- FONAMENTS JURÍDICS:
Normativa aplicable.
• Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl (LOUS).
• Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions públiques (LPACAP).
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•
•
•
•
•

Pla Territorial Insular (PTI) aprovat definitivament el 25/04/2003 i modificat el
26/06/2006.
Norma territorial transitòria (NTT), aprovada definitivament el 22/12/2014.
Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Ciutadella de Menorca
(PGOU), aprovat definitivament el 28/05/1991 i posteriors modificacions.
Ordenança municipal sobre condicions estètiques de la urbanització cala
Morell, publicada al BOIB Núm. 48, de data 6 d’abril de 2004
Ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la taxa per a les llicències
urbanístiques, publicada al BOIB Núm. 153, de data 6 de novembre de 2014.

Consideracions jurídiques.
Primera.- Subjecció a llicència urbanística municipal de l'actuació projectada.
1- D'acord amb l'article 133.1 de la LOUS, la llicència urbanística és l'acte administratiu
mitjançant el qual s'adquireix la facultat de dur a terme els actes de transformació o
utilització del sòl o del subsòl, de parcel·lació, edificació, demolició de construccions,
ocupació, aprofitament o ús relatiu a un terreny o immoble determinat, prèvia concreció
del que estableixen i possibiliten al respecte aquesta llei, els plans generals municipals i
els de desenvolupament, i la resta de legislació i normativa d'aplicació.
2- De conformitat amb l'article 134.1 de la mateixa llei, estan subjectes a prèvia llicència
urbanística municipal, sempre i quan no estiguin subjectes al règim previst a l'article 136,
la realització dels actes següents:
«d. 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'entendran per intervencions en els edificis existents les definides com a tals en el Codi
tècnic de l'edificació.»
Així les coses, sent l'objecte de les obres d'acord amb l'informe de l'arquitecte municipal,
la construcció d’un edifici unifamiliar aïllat i piscina, ubicat al carrer de s’Abatzer, s/n de
Santandria, del t.m. de Ciutadella, les mateixes estan subjectes a l'obtenció de prèvia
llicència urbanística municipal.
Segona.- Procediment d'atorgament de la llicència urbanística municipal.
El procediment d'atorgament de les llicències urbanístiques està previst a l'article 139 de
la LOUS, havent-se d'ajustar a les regles següents:
1. La sol·licitud definirà prou els actes de construcció o edificació, instal·lació i ús del sòl i
del subsòl que es pretenen realitzar, mitjançant el document oportú que, quan
correspongui, serà un projecte tècnic. Quan es tracti d'un projecte d'edificació, el seu
contingut i les seves fases s'ajustaran a les condicions establertes al Codi tècnic de
l'edificació per aquests projectes, que seran redactats per personal tècnic competent
segons el que estableixi la normativa estatal vigent.
Observació: La sol·licitud defineix abastament l'acte per al qual se sol·licita llicència i
s'acompanya del corresponent projecte bàsic i d'execució redactat per tècnic competent.
2. Juntament amb la sol·licitud s'aportaran les autoritzacions o els informes que la
legislació aplicable exigeixi amb caràcter previ a la llicència. Així mateix, quan l'acte
suposi l'ocupació o utilització del domini públic, s'aportarà l'autorització o la concessió de
l'administració titular d'aquest.
Observació: D’acord amb l’establert a la Disposició transitòria quarta de la LOUS
(modificada per la Disposició final cinquena de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació
ambiental de les Illes Balears), en compliment del requisit previst a l’apartat 1.b) s’ha
acreditat que l’interessat ha fet una declaració responsable davant l’administració
competent en recursos hídrics, a fi i efecte que controli els possibles impactes sobre el
medi ambient, en la que ha indicat el sistema homologat de tractament d'aigües residuals
que s’instal·larà al nou habitatge.
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En concret, l’interessat ha presentat una Declaració Responsable davant la Comunitat
Autònoma de Balears, Secció Menorca, presentada amb RE 1909 de dia 17.05.2017.
3. Les llicències s'atorgaran d'acord amb les previsions de la legislació i de l'ordenació
urbanístiques vigents en el moment del seu atorgament sempre que es resolguin en
termini. Si es resolen fora de termini, s'atorgaran d'acord amb la normativa vigent en el
moment en què es van haver de resoldre. En tots cas, ha de constar en el procediment el
corresponent informe tècnic i jurídic sobre l'adequació de l'acte pretès a aquestes
previsions.
Observació: Al present cas ens trobam que es pretén construir un habitatge de nova
planta a un sòl urbà (vorera esquerra Santandria, UA 19a), d’ús predominantment
residencial, i que no disposa de xarxa de sanejament. A aquest supòsit li és d’aplicació
l’establert a la Disposició transitòria quarta de la LOUS (modificada per la Disposició final
cinquena de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears),
que estableix que:
«(...) es poden atorgar en aquests tipus de sòl llicències d’edificació de nova
planta per a ús residencial, (...) sempre que concorrin els requisits següents:
a) Que no siguin edificis plurifamiliars.
Observació: Es compleix amb aquest requisit
b) Que disposin d'un sistema de recollida d'aigües residuals homologat que en
garanteixi un tractament adequat.
Observació: S’acredita que l’interessat ha presentat una Declaració Responsable
a la Comunitat Autònoma de Balears, Secció Menorca, en data 17.05.2017, r.e.
1909, per la que declara que l’habitatge objecte del projecte contempla un
sistema homologat de tractament d’aigües residuals i compleix amb l’establert a
l’Annex 4 del Pla Hidrològic de les Illes Balears.
c) Que els promotors garanteixin, de qualsevol forma admesa en dret, l'execució
de les obres per a la connexió a la xarxa de sanejament, una vegada que
aquesta estigui efectivament implantada i en funcionament.
Observació: S’haurà d’establir a l’atorgament de la llicència la següent condició:
«El promotor haurà d’executar les obres per a la connexió de l’habitatge a la
xarxa de sanejament, una vegada que aquesta estigui efectivament implantada
i en funcionament, i haurà de comunicar i garantir (de qualsevol forma admesa
en dret) haver complert amb aquesta condició a l’Ajuntament de Ciutadella».
Així mateix, s’ha presentat en data 12.06.2017 (RE 9791) Declaració
responsable signada pels promotors T.B.M. i J.L.J., per la que es comprometen a
que, una vegada estigui efectivament implantada i en funcionament la xarxa de
sanejament, procediran a l’execució de les obres de connexió, tot d’acord amb
l’apartat c) del punt 1 de la disposició final cinquena de la Llei 12/2016, de 17
d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears.
d) Que l’ajuntament, mitjançant un acord plenari, hagi expressat el seu
compromís de:
i. Dotar de clavegueram a aquestes zones urbanes que no disposin de
xarxa de sanejament.
Observació: L’acord del Ple de l’Ajuntament de Ciutadella, mitjançant el
qual es pren el compromís de dotar de clavegueram a les zones urbanes
de la vorera esquerra de Santandria (UA 20 i UA 19a) i el tram del carrer
General Morera, es va publicar al BOIB núm. 14 en data 2 de febrer de
2017.
ii. O, si n’era el cas, a zones urbanes en les quals es trobi inviable la
dotació de clavegueram, modificar el planejament general del municipi,
de conformitat amb l’indicat a la disposició addicional vuitena d’aquesta
llei.
e) Que la llicència s'atorgui dins els terminis indicats als punts 2 i 3 d’aquesta
disposició.
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Observació: En el present cas, s’està dins el termini del primer any encara, pel
que l’exempció està en vigor.
En compliment del requisit previst a l’apartat 1.b) anterior s’ha d’acreditar que
l’interessat ha fet una comunicació prèvia en què s’indicarà detalladament el
sistema homologat de tractament davant l’administració competent en recursos
hídrics a fi i efecte que controli els possibles impactes sobre el medi ambient. En
compliment del requisit previst a l’apartat 1.d) anterior, l’acord del ple serà eficaç
a partir de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
2. Per poder fer efectiva la possibilitat d’atorgar aquestes llicències d’edificació en
el cas del supòsit indicat en el punt 1.d).i, s’estableixen els següents terminis:
a) S’estableix un termini màxim d’un any des de l’aprovació de la Llei d’avaluació
ambiental de les Illes Balears.
Observació: La Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes
Balears es va publicar al BOIB núm. 106 de data 20 d’agost de 2016, i va entrar
en vigor a l’endemà, per tant, qui subscriu considera que el termini màxim d’un
any finalitzarà dia 20 d’agost de 2017, a partir d’aquest dia, si l’ajuntament no
ha aprovat el projecte d’urbanització de dotació de serveis per implantar la xarxa
de sanejament, l’exempció que permet atorgar llicències, segons l’establert en
el punt 1 anterior, quedarà automàticament sense vigor.
Si durant aquest termini l’ajuntament corresponent no hagués aprovat el
corresponent projecte d’urbanització, de dotació de serveis o d’obres ordinàries –
segons sigui el cas- per implantar la xarxa de sanejament a la zona on es
demanda la llicència i les connexions al sistema general de depuració, l’exempció
que permet atorgar llicències, segons l’establert en el punt 1 anterior, quedarà
automàticament sense vigor.
(...)
4. Encara que l’exempció quedi sense vigor pel transcurs dels terminis establerts,
les llicències ja atorgades podran obtenir els corresponents finals d’obra,
llicències de primera ocupació i cèdules d’habitabilitat.»
4. La resolució expressa s'ha de notificar en el termini màxim de tres mesos, sens
perjudici de la procedència de la interrupció del termini en els termes que fixa l'article 42.5
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú. Transcorregut aquest termini es podrà entendre
atorgada la llicència sol·licitada, sens perjudici del que estableix l'apartat 2 de l'article 5
d'aquesta llei, tret dels casos en què una norma amb rang de llei estatal o autonòmica
prevegi expressament el caràcter negatiu de la manca de resolució en termini.
5. El començament de qualsevol obra o ús a l'empara d'aquesta requerirà, en tot cas,
comunicació al municipi amb almenys deu dies d'antelació.
6. Les llicències urbanístiques s'han d'atorgar o denegar d'acord amb les previsions
d'aquesta llei, de la resta de legislació directament aplicable i de les disposicions del
planejament urbanístic i, si escau, del planejament d'ordenació territorial. Tot acte
administratiu que denegui la llicència ha de ser motivat amb referència explícita a la
norma o disposició del planejament urbanístic que la sol·licitud contradigui.
Observació: L'actuació es pretén dur a terme en una parcel·la urbana, qualificada com a
zona residencial extensiva, subzona amb clau 17w (vorera esquerra Santandria-Caleta
Santandria), sent-li d'aplicació el previst en els articles 372 a 375 del PGOU, sent de
destacar que l'ús d'habitatge està admès en aquesta subzona.
Pel que fa a la resta de qüestions en relació a l'adequació del projecte presentat a les
condicions d'edificació establertes en el PGOU, en el PTI de Menorca i en la Norma
territorial transitòria em remet a l'assenyalat en l'informe tècnic emès per l'arquitecte
municipal en data 15 de juny de 2017. El referit informe tècnic s’ha emès en sentit
favorable amb la condició que es compleixi amb l’article 293 del PGOU, on es limita
l’alçada màxima del tancament de parcel·la a 1,60 m.
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Tercera.- Òrgan competent per acordar l'atorgament de la llicència sol·licitada.
D'acord amb l'article 138 de la LOUS, la competència per atorgar les llicències
urbanístiques correspon a l'òrgan municipal que determini la legislació i la normativa
aplicable en matèria de règim local, a excepció de quan l'actuació a realitzar s'ubiqui en
una finca situada en dos o més municipis, en què la competència per atorgar les
llicències urbanístiques correspondrà al consell insular.
Per altra banda, l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim
Local (LRBRL) assenyala que l'òrgan municipal competent per a l'atorgament de
llicències és l'Alcalde – president de la Corporació, a no ser que la legislació sectorial
corresponent atorgui aquesta atribució de forma expressa al Ple o a la Junta de Govern.
A l'Ajuntament de Ciutadella, però, s'ha d'estar a la Resolució de l'Alcaldia núm. 137 de
10/07/2015, d'acord amb la qual l'Alcaldia delega a la Junta de Govern les competències
resolutives en matèria de llicències amb projecte tècnic.
Quarta.- Condicions a la llicència urbanística.
L’article 16.1 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de
Serveis de les Corporacions Locals (RSCL), estableix:
«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:
1.- La condició no pot perseguir una finalitat que no sigui la d’obtenir el ple compliment
de la legalitat urbanística, el que significa que s’exclouen les adoptades de forma
discrecional o per raons d’oportunitat. No pot ser denegada una llicència si s’ajusta a
l’ordenament urbanístic aplicable.
2.- La condició, que eventualment s’incorpori, ha d’estar fonamentada en la normativa
urbanística aplicable vigent en el moment de la seva imposició.
3.- Si la condició imposada esdevé inviable o de impossible compliment per causes
alienes a la voluntat del sol·licitant de la llicència, aquest queda exonerat del seu
compliment.
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.”
PROPÒS:
PRIMER: Concedir la llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic per HABITATGE
UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA a Vorera Esquerra Ctra. Santandria, S'ABATZER, carrer de, S/N,
(registre d’entrada núm. 1836 de dia 03/02/2017, visat del projecte núm. 12/00516 de dia
12/05/2017).
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Clau 17w.
Referència cadastral número 2126830EE7222N0001KS
Ús: Habitatge.
Superfície de parcel·la: 1.102m² segons projecte.
Superfície de llicència: Pbaixa 138,25m²; Psoterrani 147,91m²; Paltell 31, 76m². Total:
317,76m².
Superfície de la làmina d’aigua 41m².
El pressupost del projecte presentat és de 325694,2 euros.
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La promotora és T.B.M. (Nif núm. 41****97-K), l’arquitecte és CAPO CASASNOVAS, JOSEP,
l’arquitecte tècnic és CAPO CANTALLOPS, JOSE MARÍA i el contractista és
CONSTRUCCIONS JOSEP OLIVES, SL.
CONDICIONADA al compliment del següent:
1. El promotor haurà d’executar les obres per a la connexió de l’habitatge a la xarxa de
sanejament, una vegada que aquesta estigui efectivament implantada i en funcionament, i
haurà de comunicar i garantir (de qualsevol forma admesa en dret) haver complert amb aquesta
condició a l’Ajuntament de Ciutadella.
2. El tancament de parcel·la haurà de complir amb l’article 293 del PGOU, on es limita l’alçada
màxima a 1,60 m.
3. El començament de l'obra requerirà, en tot cas, comunicació al municipi amb almenys deu
dies d'antelació (article 139.5 de la LOUS).
4. 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).
5. 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).
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.
La durada de la llicència d'obres és de 18 mesos (art. 31.1 del PGOU).
A sol·licitud de l'interessat, cinc mesos abans d'exhaurir-se el termini esmentat (és a dir, el 13è mes
de llicència), es concedirà una pròrroga de 6 mesos per acabar les obres, si ja s'ha fet la cobertura
d'aigües i el tancament de façanes (art. 32.2 PGOU).
Passat el període total de 24 mesos des de la concessió de la llicència d'obres, l'Ajuntament incoarà
d'ofici expedient de caducitat 8art. 31.3 PGOU).
Caducada la llicència, les obres no es podran iniciar ni prosseguir si no se'n demana i obté una de
nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor (art. 31.4 PGOU).
SEGON: En virtut de l’article 9.b) 1 i 2 de l’ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per
llicències urbanístiques, amb la present resolució, l’autoliquidació de la taxa presentada adquireix
des d’aquest instant el caràcter de liquidació definitiva.
TERCER: Aprovar la corresponent liquidació:
• Impost sobre Construccions i Obres: Pressupost 325694,2 x 3’2% …….……. 10.422,21 €
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegada del Servei d’Ordenament del
Municipi.
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4. Permís d’instal·lació i obres de reforma de nau per exposició i venda de mobles al carrer
dels Sabaters, - poici, 8 (promotor/a Menorca Comerç SL, tècnic redactor/a enginyer
industrial: José Bosch Segui i contractista Benejam Mesquida, David). (exp. 10349/2016).Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del Municipi de dia
22/06/2017, que literalment copiada, diu:
Atès que en data 21 de novembre de 2016 (RE 18748), José Bosch Seguí, enginyer, en
representació de Menorca Comerç S.L., va presentar sol·licitud de llicència d'obres de reforma de
nau industrial per a l’activitat d’explotació i venda de mobles en el carrer dels Sabaters, núm. 8 del
POICI de Ciutadella.
Atès que amb l'esmentada sol·licitud s'adjunta:
1) Justificant del pagament de la taxa per llicència urbanística d’import 618,85 €
2) Projecte bàsic i d’execució de reforma de nau industrial per exposició i venta de mobles, redactat
per l’enginyer industrial José Bosch Seguí, visat pel COEIB amb número 141556/0001 de dia 17
de novembre de 2016.
3) Assumeix de la direcció tècnica de l’obra per part de l’enginyer industrial José Bosch Seguí,
degudament visat amb número 141556/0002 de data 17 de novembre de 2016.
4) Estadística d’edificació i habitatge signada pel promotor i el tècnic que ha realitzat el projecte.
5) Pressupost, amb les mesures de les partides d’obra a executar ben detallades, signat pel
contractista, David Benejam Mesquida
6) Declaració censal Model 036, alta en data 1 de gener de 2016, del contractista David Benejam
Mesquida
7) Darrer rebut d’autònoms de David Benejam Mesquida
8) Contracte de recepció i gestió de residus amb un gestor autoritzat, J. TALTAVULL, S.L.
9) Projecte d’activitats i fitxa resum d’activitats signat per l’enginyer industrial José Bosch Seguí
10) NIF de la Societat Promotora, DNI representant Societat, escriptura de la Societat Menorca
Comerç S.L.
11) studi de Seguretat i Salut a càrrec del tècnic competent, degudament visat pel COEIB amb núm.
141556/0001 de data 17/11/2016
Atès que a més, dins l’expedient hi consta la següent documentació:
1. En data 22 de febrer de 2017, té entrada a l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca amb
número de registre 3047, la següent documentació:
• NIF Promotor
• Escrit de Diego Rodríguez Arenal en representació de MENORCA COMERÇ SL,
comunicant l’inici d’Instal·lació i Obres de l’Activitat d’acord amb l’art. 39 de la Llei
7/2013 de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats de
les Illes Balears.
• Escriptura
• DNI representant de la societat.
2. Certificat d’ús favorable de l’activitat pretesa a la parcel·la en qüestió, emès en data
24.03.2017 per l’arquitecte municipal.
3. En data 12 d’abril de 2017, té entrada a l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca amb número
de registre 6212, instància de modificació de projecte, adjuntant la següent documentació:
• Annexa i Plànols d’obra signat per l’enginyer industrial José Bosch Seguí, visats pel
COEIB en data 11.04.2017, núm. 141556/0004.
• Justificant del pagament de la taxa per llicència urbanística d’import 46,02 €
• NIF Societat MENORCA COMERÇ S.L., Escriptura de la societat, DNI representant
• Pressupost modificat signat pel constructor David Benejam Mesquida
4. En data 19 d’abril de 2017 (RE 6562) es presenta el darrer rebut d’autònom del constructor,
per adjuntar a l’expedient.
5. Certificat emès per la Secretària municipal en data 26.04.2017, on indica que s’ha exposat a
informació pública a la web municipal del 05.04.2017 al 15.04.2017, l’anunci del tràmit
d’informació pública de l’expedient del projecte de reforma de nau per a l’activitat d’exposició i
venda de mobles, a ubicar al C/ Sabaters, núm. 8 del POICI de Ciutadella.
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6. En data 5 de maig de 2017, s’emet informe de l’enginyer Industrial municipal favorable a la
concessió del permís d’instal·lació i obres per a l’activitat PERMANENT MENOR d’exposició i
venda de mobles a ubicar al C/ Sabaters, núm. 8 del POICI.
7. En data 8 de maig de 2017, s’emet informe de l’arquitecta municipal favorable.
8. En data 14.06.2017 (RE 10006) s’ha presentat telemàticament escrit d’autorització de
representació a favor de l’enginyer industrial José Bosch Seguí, per poder presentar la sol·licitud
i tràmits necessaris per a l’obtenció de la llicència integrada d’obres i activitat de Menorca
Comerç, S.L.
Atesos els fonaments jurídics obrants a l’informe signat electrònicament dia 19.06.2017, següents:
“II.- FONAMENTS JURÍDICS:
Normativa aplicable.
• Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl (LOUS).
• Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici
d'activitats a les Illes Balears (Llei d'activitats).
• Pla Territorial Insular (PTI) aprovat definitivament el 25/04/2003 i modificat el
26/06/2006.
• Norma territorial transitòria (NTT), aprovada definitivament el 22/12/2014.
• Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Ciutadella de Menorca
(PGOU), aprovat definitivament el 28/05/1991 i posteriors modificacions.
Consideracions jurídiques.
Primera.- Subjecció a llicència urbanística i d'activitats de l'actuació projectada.
1. De conformitat amb la definició de l'article 4 de la Llei d'activitats (Llei 7/2013), el
permís d'instal·lació i obres de l'activitat és el títol administratiu que permet la implantació
d'una activitat o modificació inclosa en l'article 38.1 de la pròpia llei i, si escau, les obres
necessàries per implantar-la.
2. L'article 38.1 de la Llei d'activitats assenyala que necessiten permís d'instal·lació i
d'obres de l'administració competent, entre d'altres, les:
«a) Activitat innòcua, menor o modificacions que estiguin incloses en els títols II i III de
l'annex I d'aquesta llei, amb obres que necessitin projecte d'acord amb l'article 2 de la Llei
38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació (LOE).»
Al cas que ens ocupa, es tracta d'una d’una reforma d’interior i exterior d’una nau
industrial existent per adaptar-la a l’activitat d’exposició i venda de mobles. La reforma
consisteix en l’enderroc d’envans interiors en la zona on es troben els lavabos existents
construint una zona d’exposició que formarà part de la exposició i venda. Tancament amb
bloc de formigó de 25 cm d’espessor per la eliminació de porta existent al lateral de la
nau. Obertura de tres nous buits, segons s’indica al plànols, en els laterals de la nau, per
formació de sortides d’emergència. Formació de nou accés exterior així com en l’interior,
adequant-lo a l’activitat que es pretén instal·lar.
3. L'article 38.2 de la Llei d'activitats disposa que la sol·licitud d'inici d'instal·lació i de les
obres, si escau, s'ha de presentar davant l'administració competent i ha d'anar
acompanyada de:
a) Projecte integrat acompanyat de la fitxa resum. No obstant això, el titular pot
presentar el projecte d'activitat i el projecte d'obres com a documents específics
degudament coordinats quan els tècnics redactors dels projectes siguin diferents.
b) La documentació ambiental requerida per la Llei 11/2006, de 14 de setembre, per a
les activitats subjectes al tràmit d'avaluació d'impacte ambiental.
c) Pagament dels tributs corresponents.
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Disposa el 38.3 que el titular ha d'indicar el termini màxim en el qual preveu iniciar la
instal·lació i l'obra, i el termini màxim que preveu per instal·lar i executar l'obra. En el cas
que no s'hagi indicat serà de 6 mesos i 36 mesos, respectivament. No obstant això, es
podran prorrogar els terminis per una sola vegada, mitjançant la comunicació prèvia
abans del venciment dels terminis corresponents. L'òrgan competent pot modificar els
terminis indicats quan es justifiqui que són manifestament desproporcionats.
4. Les obligacions de l'administració, un cop efectuada la sol·licitud per la persona
interessada, d'acord amb l'article 39, són les següents:
L'òrgan competent té quatre mesos des de la presentació de la documentació per
resoldre el permís d'instal·lació quan es tracti d'activitats incloses en els annexos I i II de
la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions
ambientals estratègiques a les Illes Balears, i té dos mesos per resoldre en els altres
casos. En aquest termini haurà de:
a) Comprovar que la documentació és la que s'exigeix en la normativa.
b) Comprovar que l'ús és compatible amb la normativa urbanística i amb la resta de
normativa que hi sigui d'aplicació. Si l'activitat que es pretén dur a terme no
s'ajusta als usos previstos en el planejament urbanístic, l'òrgan competent haurà
de denegar el permís d'inici d'instal·lació i obres de l'activitat.
c) Sotmetre a informació pública, d'acord amb l'article 40 d'aquesta llei.
d) Sol·licitar, si escau, informes concurrents i declaració d'impacte ambiental. La
sol·licitud de declaració d'impacte ambiental i d'altres informes o acords
vinculants interromprà els terminis, d'acord amb l'article 83.3 de la Llei 30/1992.
e) Redactar l'informe tècnic integrat, d'acord amb l'article 42 d'aquesta llei.
f) Resoldre i atorgar, si escau, el permís d'inici d'instal·lació o el permís d'inici
d'instal·lació i obres de l'activitat, d'acord amb el que disposa l'article 43
d'aquesta llei.
5. Al cas present s'ha emès un informe d'usos favorable, per part de l’arquitecte municipal
en data 24.03.2017, on s'hi especifica que l’ús és admès, d’acord amb l’establert a l’article
475 del PGOU de Ciutadella, l’expedient s’ha exposat al públic per termini de deu dies, i
s’ha redactat el corresponent informe tècnic integrat: informe de l'enginyer industrial
municipal, emès en data 05.05.2017, i informe de l'arquitecte municipal, emès en data
8.05.2017. Ambdós són favorables.
Tercera.- Òrgan competent per acordar l'atorgament de la llicència sol·licitada.
D'acord amb l'article 6 de la Llei d'activitats, els ajuntaments són els competents per
tramitar els expedients, inspeccionar i exercir la potestat sancionadora sobre les activitats
subjectes a la llei esmentada que es desenvolupin íntegrament dins els seus municipis,
sempre que no siguin activitats incloses en el punt 4 del mateix article.
Per altra banda, l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim
Local (LRBRL) assenyala que l'òrgan municipal competent per a l'atorgament de
llicències és l'Alcalde – president de la Corporació, a no ser que la legislació sectorial
corresponent atorgui aquesta atribució de forma expressa al Ple o a la Junta de Govern.
A l'Ajuntament de Ciutadella, però, s'ha d'estar a la Resolució de l'Alcaldia núm. 137 de
10/07/2015, d'acord amb la qual l'Alcaldia delega a la Junta de Govern les competències
resolutives en matèria de llicències urbanístiques d'obres amb projecte.
Quarta.- Condicions a la llicència urbanística.
L’article 16.1 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de
Serveis de les Corporacions Locals, estableix:
«Les llicències quedaran sense efecte si s'incompleixen les condicions a què
estigueren subordinades, i hauran de ser revocades si desapareixen les circumstàncies
que van motivar el seu atorgament o sobrevingueren altres que, d'haver existit en
aquell temps, haurien justificat la denegació i podran ser-ho si s’adopten nous criteris
d'apreciació.»
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Tot i estar permès l’atorgament de llicències sotmeses a condició, existeixen certs
límits:
1.- La condició no pot perseguir una finalitat que no sigui la d’obtenir el ple compliment
de la legalitat urbanística, el que significa que s’exclouen les adoptades de forma
discrecional o per raons d’oportunitat. No pot ser denegada una llicència si s’ajusta a
l’ordenament urbanístic aplicable.
2.- La condició, que eventualment s’incorpori, ha d’estar fonamentada en la normativa
urbanística aplicable vigent en el moment de la seva imposició.
3.- Si la condició imposada esdevé inviable o d’impossible compliment per causes
alienes a la voluntat del sol·licitant de la llicència, aquest queda exonerat del seu
compliment.
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.”
Atès que consta a l’expedient el rebut d’haver abonat a l’Ajuntament la corresponent taxa
urbanística per un import de 618,85 €, en concepte d’autoliquidació, corresponent al pressupost
inicialment presentat de 123.769,60 €.
Atès que el darrer pressupost del projecte presentat és de 132.972,80 €.
PROPÒS:
PRIMER: Concedir el permís d’INSTAL LACIÓ I OBRES DE REFORMA DE NAU PER EXPOSICIÓ
I VENDA DE MOBLES a SABATERS, carrer dels - POICI, 8, (registre d’entrada núm. 18748 de dia
21/11/2016, visat del projecte núm. 141556/0002 de dia 17/11/2016 i modificació annexa i plànols
d’obra signat per l’enginyer industrial José Bosch Seguí, visat pel COEIB amb número
141556/0004, de data 11.04.2017).
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Clau 21, polígon industrial.
Referència cadastral número 3491108EE7239S0001DT
Ús: Comerç.
Superfície de l’activitat: 1.424,85m².
El pressupost del projecte inicialment presentat era de 123769,6 euros, mentres que el
darrer pressupost presentat és de 132972,8€.
La promotora és MENORCA COMERÇ SL (Nif núm. B07****95), l’ENGINYER
INDUSTRIAL: JOSE BOSCH SEGUI i el contractista és BENEJAM MESQUIDA, DAVID.
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 139.5 de la LOUS).
2. Compliment de les prescripcions generals, tècniques i addicionals fetes constar en
l'informe tècnic de l'enginyer industrial municipal emès en data 5 de maig de 2017:
• PRESCRIPCIONS GENERALS
a. En cap cas no es podrà començar l’activitat sense que s’hagi presentat la
declaració responsable d'inici i exercici d'activitat, que haurà de demanar la persona
interessada un cop finalitzada l’execució de les instal·lacions, mitjançant la
corresponent sol·licitud a la qual acompanyarà els documents següents:
▪ Certificat subscrit per tècnic competent, en que es certifiqui que les
instal·lacions i mesures correctores de l’activitat s’ajusten al projecte redactat
pel tècnic director i a les condicions del permís d’instal·lació i obres. (En cas
que existeixin variacions entre el permís d’instal·lació i obres i el realment
executat, el tècnic director està obligat a informar que les variacions no
impliquen un nou permís d'instal·lacions i obres de l'activitat, i s'haurà de
presentar una memòria del realment executat).
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b. La concessió d’aquesta llicència s’entendrà atorgada sense perjudici de tercers.
c. La concessió del permís d’instal·lació i obres no eximeix el/la titular de sol·licitarne i obtenir-ne en altres administracions, d’acord amb les normatives que els
siguin aplicables.
d. Si durant la direcció de la instal·lació hi hagués modificacions substancials
respecte al projecte o/i de les indicacions del permís, s’haurà de tramitar un nou
permís d’instal·lació.
e. Disposarà de pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb els capitals
mínims indicats en la disposició addicional tercera de la Llei 7/2013.
f. Compliment de la Llei 3/1993, de 4 de maig, per a la millora de l’accessibilitat i de
la supressió de barreres arquitectòniques i Reglament corresponent, Decret
110/2010 de 15 d'octubre.
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I ADDICIONALS
- Compliment del projecte redactat pel tècnic José Bosch Seguí signat en data
21.11.2016 i annex signat en data 11.04.2017.
- Compliment de l’apt. 1 del RIPCI (RD 1942/93) en quant al funcionament de les
instal·lacions i equips contra incendis.
- Compliment de l’apt. 2 del RIPCI (RD 1942/93) en quant al manteniment de les
instal·lacions i equips contra incendis (Disposarà de contracte amb empresa
autoritzada).
- Compliment de les condicions de sectorització interior i d’estabilitat i resistència al
foc establertes en el DB-SI del Codi Tècnic de l’Edificació.
- Compliment de les condicions d'evacuació establertes en el DB-SI-3 del del DB-SI
del Codi Tècnic de l’Edificació, RD. 314/2006 de 17 de març, especialment en
quant a la disposició i l'amplada dels passadissos.
- Compliment de les condicions d’evacuació establertes en el DB-SI-3 del Codi
Tècnic de l’Edificació, especialment en quant al sistema d’obertura de les portes
automàtiques.
- Compliment del punt 4 del DB SI del Codi Tècnic de l’Edificació, respecte a la
classe dels materials destinats a decoració i revestiments.
- Compliment de les condicions establertes en el DB-SUA del Codi Tècnic de
l’Edificació.
- Compliment de l’article 6 del Decret 20/87, i de les ordenances municipals sobre
emissió de renous, especialment les unitats de climatització.
- Compliment del RD. 486/1997 de Seguretat i Salut als llocs de feina, especialment
l’Annex III respecte les condicions ambientals i de ventilació, i el punt 10 de l’annex
I respecte les vies d’evacuació i el sentit d’obertura de les portes.
- En la instal·lació de fontaneria, s’hauran d’instal·lar equips de fontaneria de baix
consum i estalviadors d’aigua, segons el Decret 55/2006, de 23 de juny.
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. 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 134.1.m) de la LOUS,
havent-se d'acreditar el compliment de tots els condicionants a què s'ha subjectat la
llicència. La llicència de primera ocupació s'exigirà també per a la contractació definitiva
dels serveis d'acord amb l'article 142.2 de la LOUS.
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.
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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, la llicència quedarà sense efecte si s'incompleixen
les condicions a les que està subordinada.
La durada de la llicència d'obres és de 18 mesos (art. 31.1 del PGOU).
A sol·licitud de l'interessat, cinc mesos abans d'exhaurir-se el termini esmentat (és a dir, el 13è mes
de llicència), es concedirà una pròrroga de 6 mesos per acabar les obres, si ja s'ha fet la cobertura
d'aigües i el tancament de façanes (art. 32.2 PGOU).
Passat el període total de 24 mesos des de la concessió de la llicència d'obres, l'Ajuntament incoarà
d'ofici expedient de caducitat 8art. 31.3 PGOU).
Caducada la llicència, les obres no es podran iniciar ni prosseguir si no se'n demana i obté una de
nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor (art. 31.4 PGOU).
SEGON: En virtut de l’article 9.b) 1 i 2 de l’ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques, amb la present resolució, l’autoliquidació de la taxa presentada adquireix des
d’aquest instant el caràcter de liquidació definitiva.
TERCER: Aprovar les corresponents liquidacions:
- Impost sobre Construccions i Obres: Pressupost 132972,8 x 3’2% …….……. 4.255,13€
- Taxa per llicències urbanístiques: Pressupost 132972,8-123769,6-x 0,5%: …
46,02€
- Taxa per llicència d’instal·lació:
- Fins 25m²............................................................................ 100,00€
- Resta de m² construïts: (1.424,85m² - 25m²) x 0,60€....... 839,91€
- Subtotal instal·lació................................. 939,91€
- Total …........................ 5.241,06€
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegada del Servei d’Ordenament del
Municipi.
5. Desestimació del recurs de reposició interposat contra l’acord de Junta de Govern de dia
18.05.2016 pel qual es va denegar la llicència d’obres per construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat i piscina al carrer de Sa Caramuixa (UA-32). Promotor: A.V.B. (exp.
5907/2016).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del
Municipi de dia 22/06/2017, que literalment copiada, diu:
Atès que en data 28 de juny de 2016, RE núm. 9.912 (registrat d'entrada al CIM el 22-06-2016),
va tenir entrada a l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca un escrit d’interposició de recurs
potestatiu de reposició, signat pel/r la Sr./Sra. M.V.C., DNI núm. 3****11E, en nom i representació
del/ la Sr./Sra. A.V.B., DNI núm. 41****97R, contra l’acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament,
adoptat en sessió ordinària celebrada el 18 de maig de 2016, mitjançant el qual es va denegar la
sol·licitud d’obtenció de llicència de construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat i una piscina, a
executar a una parcel·la ubicada al carrer de Sa Caramuixa, s/n, inclosa en l’àmbit de la UA-32
del PGOU de Ciutadella de Menorca (Vorera Esquerra de Santandria).
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Atès que en el referit escrit la recurrent exposa que l'acord impugnat és nul perquè és arbitrari,
atès que li falta motivació (article 63.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment administratiu comú), pels motius següents:
1. No s'adjunten íntegrament els informes a la notificació de l'acord.
2. Tot i açò, la denegació es fonamenta en què la sol·licitud incompleix l'article 30 de la
LOUS i també l'article 41 del Reglament de Gestió Urbanística, aprovat per RD
3288/1978, però no assenyala quines parts dels articles citats són les que
s'incompleixen.
A més, la recurrent aporta un certificat emès per un enginyer industrial que intenta justificar que la
parcel·la afectada compta amb tots els serveis necessaris per tenir la condició de solar i, d'acord
amb el certificat, afirma que la sol·licitud dóna compliment al previst en l'article 41 del RGU, quant
a l'edificació i urbanització simultània.
Atès que el 4 de juliol de 2016, RE núm. 10.245, el/la Sr./Sra. A.V.B. presenta un escrit signat per
ell en el qual atorga representació al/a la Sr./Sra. M.V.C. per actuar en nom seu en relació al
recurs de reposició interposat.
Atès que segons consta en l'expedient administratiu, contra la desestimació per silenci
administratiu del recurs de reposició presentat, s'ha interposat un recurs contenciós administratiu
que se substancia davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Palma (Procediment
ordinari 172/2016).
Atesos els fonaments de dret obrans a l’informe jurídic signat electrònicament dia 19.06.2017,
següents:
“FONAMENTS DE DRET
De caràcter formal
PRIMER.- L’article 107 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) assenyala
al seu apartat primer que <<Contra les resolucions i els actes de tràmit, si aquests últims
decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat
de continuar el procediment, produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i
interessos legítims, podrà interposar-se pels interessats els recursos d’alçada i potestatiu
de reposició, que s’hauran de fonamentar en qualsevol dels motius de nul·litat o
anul·labilitat previstos en els articles 62 i 63 d’aquesta Llei>>.
Així mateix, segons l’article 110 de la LRJAP-PAC, <<1. La interposició del recurs haurà
d’expressar:
• El nom i llinatges del recurrent, així com la identificació personal del mateix.
• L’acte que es recorre i la raó de la seva impugnació.
• Lloc, data, signatura del recurrent, identificació del mitjà i, en el seu cas, del lloc
que s’assenyali a efectes de notificacions.
• Òrgan, centre o unitat administrativa al qual es dirigeix.
• Les demés particularitats exigides, en el seu cas, per les disposicions
específiques.
L’apartat segon del mateix article preveu que l’error en la qualificació del recurs per part
del recurrent no serà obstacle per a la seva tramitació, sempre que es dedueixi el seu
vertader caràcter.
L’article 112 de la mateixa llei assenyala en quins casos s’ha de donar audiència als
interessats (cas d’existir) i l’article 113, en quant a la resolució del mateix disposa:
<<1. La resolució del recurs estimarà en tot o en part o desestimarà les pretensions
formulades en el mateix o declararà la seva inadmissió.
2. Quan existint vici de forma no s’estimi procedent resoldre sobre el fons s’ordenarà la
retroacció del procediment al moment en el qual el vici fou comès salvant el disposat en
l’article 67.
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3. L’òrgan que resolgui el recurs decidirà quantes qüestions, tant de forma com de fons,
plantegi el procediment, hagin sigut o no al·legades pels interessats. En aquest últim cas,
se’ls escoltarà prèviament. No obstant, la resolució serà congruent amb les peticions
formulades pel recurrent, sense que en cap cas pugui agreujar-se la seva situació
inicial>>.
SEGON.- Segons disposa l’article 116 de la LRJAP-PAC, els actes administratius que
posin fi a la via administrativa podran ser recorreguts potestativament en reposició
davant el mateix òrgan que els hagués dictat o ser impugnats directament davant
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. No es podrà interposar recurs contenciós
administratiu fins que no s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació
presumpte del recurs de reposició interposat.
En quant als terminis del recurs, l’article 117 de la mateixa llei procedimental prescriu
que el termini per a la interposició del recurs de reposició serà d’un mes, si l’acte contra
el qual es recorre fos exprés. Si no ho fos, el termini serà de tres mesos i es comptarà,
per al sol·licitant i altres possibles interessats, a partir del dia següent a aquell en què,
d’acord amb la seva normativa específica, es produeixi l’acte presumpte.
Transcorreguts aquests terminis, únicament podrà interposar-se recurs contenciós
administratiu, sense perjudici, en el seu cas, de la procedència del recurs extraordinari
de revisió. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà d’un mes i contra la
resolució d’un recurs de reposició no podrà interposar-se de nou l’esmentat recurs.
TERCER.- Cal assenyalar finalment que, de conformitat amb l’article 43 de la LRJAPPAC, el transcurs del termini màxim que l’Administració té per resoldre en el cas de
procediments d’impugnació d’actes administratius, tindrà efectes desestimatoris de les
pretensions al·legades pel recurrent. Açò no obstant, l’article 42 obliga a l’Administració
a resoldre en tot cas de forma expressa, tot i que en els casos de desestimació per
silenci administratiu, la resolució expressa posterior al venciment del termini s’adoptarà
per l’Administració sense cap vinculació al sentit del silenci.
QUART.- Pel que fa a quin és l’òrgan competent per a la resolució del recurs interposat,
s’ha d’estar a allò que disposa la Resolució de l'Alcaldia núm. 137 del 2015, de 10 de
juliol, de delegació de competències de l’Alcaldia a la Junta de Govern municipal.
Segons aquesta resolució, punt primer, es deleguen a la Junta de Govern les
competències resolutives sobre llicències urbanístiques d'obres amb projectes i segons
el punt segon, aquesta delegació s’entén efectuada tant en relació a l’adopció d’acords
administratius definitius, com en tot allò que fa referència a la resolució de recursos
administratius que s’interposin contra ells.
Observació:
El recurs de reposició interposat pel/r la Sr./Sra. M.V.C. en nom i representació del/la
Sr./Sra. A.V.B. compleix amb els requisits procedimentals i formals assenyalats en
l’article 117 de la LRJAP-PAC. En aquest sentit, s’ha de dir que la notificació de l’acte
administratiu ara impugnat es va efectuar respecte del/la Sr./Sra. A.V.B. el 27 de maig
de 2016 segons consta en l’expedient administratiu. Així, considerant que el termini per
interposar el possible recurs era d’un mes comptat des del dia següent al de l’efectiva
notificació, tenim que el mateix acabava a tots els efectes el dia 27 de juny de 2016,
havent-se interposat el recurs en una data anterior (RE del Consell Insular núm. 13.022
de 22-06-2016). Per altra banda, en un escrit posterior, de 4 de juliol de 2016 (RE núm.
10.245) ha quedat degudament acreditada la representació amb què deia actuar la Sra
Vidal Crespo.
Per l’exposat, correspon admetre el recurs i entrar a analitzar el fons.
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De caràcter substantiu
CINQUÈ.- Manca de justificació de la denegació de la llicència:
En relació a aquest punt, cal manifestar que el punt primer de l'acord recorregut
assenyala que el motiu de la denegació és que la parcel·la sobre la qual s'havia
d'executar el projecte no té la condició de solar d'acord amb l'article 30 de la Llei
2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl (LOUS), ni es compleixen els requisits
exigits en l'article 41 del RD 3288/1978 pel qual s'aprova el Reglament de Gestió
Urbanística (RGU).
El certificat i la notificació traslladada a l'interessat incorporen part dels informes
recollits a la proposta del regidor delegat, de manera que són la base sobre la qual
s'adopta l'acord després impugnat.
En concret, en aquests documents es fa un resum de la situació administrativa de la
unitat d'actuació 32 (UA 32) del PGOU, que és l'àmbit en el qual s'inclou la parcel·la
afectada. Serien els següents:
• Acord de la Junta de Govern, de 14-04-2006, d'acord amb el qual s'aprovà
definitivament el projecte de reparcel·lació de la UA 32.
• Acord de la Junta de Govern, de 03-02-2010, d'acord amb el qual s'aprovà el
projecte d'urbanització de la UA 32.
• Acord de la Junta de Govern, de 11-09-2013, d'acord amb el qual s'aprovà el
projecte modificat de reparcel·lació de la UA 32, donant compliment a la
sentència núm. 404/2011, de 16 de novembre de 2011, del Jutjat ContenciósAdministratiu núm. 3 de Palma.
En la mateixa notificació es fa constar que, segons l'informe tècnic municipal de 3 de
febrer de 2016, amb caràcter desfavorable, encara falta per realitzar la urbanització
de la zona afectada (UA 32).
Per altra banda, l'informe de l'assessora jurídica municipal, emès en data 10 de maig
de 2016, fa una transcripció tant de l'article 30 de la LOUS com dels articles 39 i 41 del
RGU.
Recorda que la parcel·la en qüestió està dins la UA 32, unitat d'actuació encara
pendent d'urbanització i que, per tant, la mateixa no té la condició de solar d'acord amb
l'article 30 de la LOUS; i assenyala que tampoc compleix amb els requisits de l'article
41 del RGU per poder dur a terme l'edificació simultània a la urbanització.
Per tant, la notificació recull els articles que els serveis tècnics i jurídics municipals
consideren que no compleix el projecte presentat, contenint una fonamentació jurídica
que fa que hagi de decaure la petició de la recurrent en el sentit de considerar que
l'acord de la Junta de Govern és arbitrari.
A l'efecte d'ampliar i aprofundir en la concreció dels aspectes que incompleix el projecte
presentat, s'ha d'exposar el següent:
• La parcel·la afectada no té la condició de solar perquè està inclosa en un
àmbit subjecte a actuacions urbanístiques pendents de desenvolupament
(article 30.1.c de la LOUS). Tot i que compta amb projectes de reparcel·lació i
urbanització aprovats definitivament, les obres d'urbanització encara no estan
contractades i no s'han dut a terme les previsions d'urbanització del PGOU.
• No es compleix amb l'article 30.1.a) de la LOUS perquè els serveis urbanístics
a què al·ludeix l'enginyer industrial autor del certificat presentat juntament amb
el recurs no són tals perquè l'enllumenat i l'accés rodat dels quals es vol
servir s'obtenen a través de la Ctra. De Ciutadella a Cap d'Atrutx, que és
un vial de sistema general supramunicipal, costejat i mantingut pel
Consell Insular de Menorca. En aquest sentit, la persona recurrent no pot
pretendre aprofitar-se d'uns serveis costejats per tots els contribuents, quan a
més el PGOU preveu que la urbanització d'aquestes parcel·les es faci
mitjançant l'execució dels corresponents serveis urbanístics a través d'un
nou vial paral·lel a la carretera general, que han de costejar tots els
propietaris inclosos en l'àmbit d'actuació.
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Així les coses, el projecte d'urbanització aprovat definitivament el 3 de febrer de 2010
preveu la necessitat d'executar una nova xarxa de subministrament d'energia elèctrica
en baixa tensió per dotar de servei la parcel·la afectada, així com també nova xarxa de
telefonia, clavegueram, aigua potable, enllumenat públic, etc.
• Com que la parcel·la afectada no té condició de solar, s'han de complir
necessàriament els requisits dels articles 39 i 41 del RGU. Per tant,
trobant-nos en un sòl urbà que no té la condició de solar, només pot edificarse quan s'asseguri l'execució simultània de la urbanització i l'edificació.
Al cas que ens ocupa, tot i que ha guanyat fermesa l'acord d'aprovació definitiva del
projecte de reparcel·lació simplement econòmica de la UA 32 (article 41.1.a), no es
compleixen ni el punt b) ni el punt c) de l'article 41 del RGU, perquè:
- Les obres d'urbanització en el moment d'informar la llicència no s'havien iniciat.
De fet, a dia d'avui, degut a les restriccions pressupostàries per les que travessa
l'Ajuntament de Ciutadella (que també és propietari de terrenys a l'àmbit afectat), les
obres d'urbanització esmentades no s'han pogut ni contractar. Per tant, l'Ajuntament
de cap manera podia considerar previsible que a l'acabament de l'edificació la
parcel·la ja comptaria amb tots els serveis necessaris per tenir la condició de
solar.
- L'interessat, en la seva sol·licitud, en cap moment es va comprometre a no utilitzar
la construcció fins que no estigués conclosa l'obra d'urbanització i a fixar aquesta
condició en les cessions de propietat o d'ús que es duguessin a terme per a tot o part
de l'edifici.
Així les coses, si l'Ajuntament hagués concedit la llicència sol·licitada en contra de les
previsions normatives, el resultat seria que a dia d'avui s'hauria construït una nova
edificació que no seria utilitzable perquè estaria mancada de serveis tan elementals
com l'accés rodat, l'enllumenat públic, la xarxa de clavegueram, etc. En aquesta
situació no s'haguessin pogut concedir ni la llicència de primera ocupació ni tampoc la
preceptiva cèdula d'habitabilitat.
Per altra banda, indicar també que l'acte administratiu de denegació de llicència
compleix rigorosament amb l'article 139.6 de la LOUS, que assenyala que «… Tot acte
administratiu que denegui la llicència ha de ser motivat, amb referència explícita a la
norma o la disposició del planejament urbanístic que la sol·licitud contradigui» i
amb l'article 54 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment administratiu comú, que no exigeix al cas
que ens ocupa una motivació extensa, si no succinta, amb referència a fets i
fonaments de dret.
I, finalment, recordar que l'Ajuntament de Ciutadella fa molt temps que no
concedeix llicències d'edificació si no es compta almenys amb les obres
d'urbanització contractades, atès que es considera que no és fins aquest moment
quan es pot fer una previsió realista de si les obres d'edificació i les d'urbanització es
podran executar de forma simultània. En aquest sentit, tant a la UA 32 com a altres
parcel·les de la vorera esquerra de Santandria s'han hagut de denegar vàries llicències
de construcció de nova planta i d'ampliacions.”
PROPÒS:
Primer.- Desestimar íntegrament el recurs de reposició interposat el 28 de juny de 2016, RE núm.
9.912 (registrat d'entrada al CIM el 22-06-2016), pel/r la Sr./Sra. M.V.C., DNI núm. 38****11E, en
nom i representació del/la Sr./Sra. A.V.B., DNI núm. 41****97R, contra l’acord de la Junta de
Govern de l’Ajuntament, adoptat en sessió ordinària celebrada el 18 de maig de 2016, mitjançant
el qual es va denegar la sol·licitud d’obtenció de llicència de construcció d'un habitatge unifamiliar
aïllat i una piscina, a executar a una parcel·la ubicada al carrer de Sa Caramuixa, s/n, inclosa en
l’àmbit de la UA-32 del PGOU de Ciutadella de Menorca (Vorera Esquerra de Santandria), pels
motius exposats anteriorment i en base a l'informe jurídic que consta en l'expedient.
Segon.- Confirmar i mantenir en tots els seus termes l’acte administratiu impugnat.
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Tercer.- Notificar l’acord que adopti la Junta de Govern a la persona recurrent i l'advocat que té
encarregada la defensa judicial municipal, a l'efecte que ho comuniqui al Jutjat Contenciós
administratiu núm. 2 de Palma (Procediment ordinari 172/2016).
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegada del Servei d’Ordenament del
Municipi.
6. Relació de factures 18/2017 de crèdit reconegut. (exp. 6428/2017).-Es dóna compte d’una
proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió Tributària de dia 26/06/2017, que
literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació relació de factures núm. 18/2017 de crèdit reconegut.
INFORME: Vista la relació de factures núm. 18/2017 de crèdit reconegut per un import brut de
1.369,65 € (import líquid de 1.369,65 €).
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’Execució del pressupost d’aquest Ajuntament de
l’exercici 2017.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures de crèdit reconegut.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
7. Relació de factures 26/2017. (exp. 6424/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor
delegat del Servei d’Hisenda i Gestió Tributària de dia 27/06/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació relació de factures núm. 26/2017.
INFORME: Vista la relació de factures núm. 26/2017 per un import brut de 19.517,00 € (import líquid
de 18.782,38 €).
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’Execució del pressupost d’aquest Ajuntament de
l’exercici 2017.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària.
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8. Proposta d’aprovació de la relació autoliquidacions via on-line, en concepte de taxa
llicència urbanística i ICIO. Càrrecs 95, 06, 07, 08 i 99/2017. (exp. 6335/2017).-Es dóna compte
d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió Tributària de dia 20/06/2017, que
literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació de la relació d’autoliquidacions practicades via on-line en concepte de taxa
de llicència urbanística, ICIO i taxa d’expedició de documents de la 2a quinzena de març a la 2a
quinzena de maig del 2017.
INFORME: Vist l’informe emès pel Cap de Rendes i Exaccions de data 28/03/2017 relatiu a la
proposta tècnica d’aprovar la relació d’autoliquidacions practicades via on-line en concepte de taxa
de llicència urbanística, ICIO i taxa d´expedició de documents de la 2a quinzena de març a la 2a
quinzena de maig del 2017, confeccionada pel departament d'Urbanisme de l’Ajuntament de
Ciutadella, i que importa la quantitat total de 7.554,21 €, essent el detall per conceptes, el següent:
-

2a
1a
2a
1a
2a

QUINZENA
QUINZENA
QUINZENA
QUINZENA
QUINZENA

MARÇ
ABRIL
ABRIL
MAIG
MAIG

2017.......................................................
2.755,87
2017
......................................................
879,72
2017
......................................................
132,08
2017
........................................................2.203,58
2017
........................................................1.582,96

€
€
€
€
€

Vist que l’administració competent per gestionar el tribut que ens ocupa és l’Ajuntament, en virtut del
que preveu la Llei de Bases de Règim Local i el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Vist el Decret d’Alcaldia a través del que es deleguen en la Junta de Govern les competències en
matèria d’Hisendes Locals, qui subscriu,
PROPOSA:
a) Aprovar la relació d’autoliquidacions practicades via on-line en concepte de taxa de llicència
urbanística, ICIO i taxa d’expedició de documents de la 2a quinzena de març a la 2a quinzena de
maig del 2017, per import de 7.554,21 €.
b) Aprovar els càrrecs 95/2017, 96/2017, 97/2017, 98/2017 i 99/2017 de valors a l’empresa
col·laboradora de Recaptació.
c) Notificar l’acord que s’adopti a l’empresa col·laboradora de recaptació REGESTRIL, S.L.
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’Hisenda i Gestió
Tributària.
9. Proposta d’aprovació de la relació de rebuts d’ingrés directe maig 2017 (2a quinzena) i
aprovació del càrrec 92/2017. (exp. 6347/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor
delegat del Servei d’Hisenda i Gestió Tributària de dia 20/06/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació de la relació de rebuts per ingrés directe emesos dins del mes de maig (2 a
quinzena) pels conceptes d'altes vehicles, comptadors d’aigua, plaques gual, llicències d'obres, etc.
INFORME: Vist l’informe emès pel Cap de Rendes i Exaccions de data 07/06/2017 relatiu a la
proposta tècnica d’aprovar la relació de rebuts per ingrés directe emesos dins del mes de maig (2 a
quinzena) pels conceptes d'altes vehicles, comptadors d’aigua, plaques gual, llicències d'obres, etc.
confeccionada pel departament de Rendes i Exaccions de l’Ajuntament de Ciutadella, i que importa
la quantitat total de 74.591,81 €, essent el detall per conceptes, el següent:
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- MAIG 2017 (2a QUINZENA).................................................... 74.591,81 €
Vist que l’administració competent per gestionar el tribut que ens ocupa és l’Ajuntament, en virtut del
que preveu la Llei de Bases de Règim Local i el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Vist el Decret d’Alcaldia a través del que es deleguen en la Junta de Govern les competències en
matèria d’Hisendes Locals, qui subscriu,
PROPOSA:
a) Aprovar la relació de rebuts per ingrés directe emesos dins del mes de maig (2a quinzena) pels
conceptes d'altes vehicles, comptadors d’aigua, plaques gual, llicències d'obres, etc. per import de
74.591,81 €.
b) Aprovar el càrrec 92/2017 de valors a l’empresa col·laboradora de Recaptació.
c) Notificar l’acord que s’adopti a l’empresa col·laboradora de recaptació REGESTRIL, S.L.
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’Hisenda i Gestió
Tributària.
10. Proposta d’aprovació del càrrec comptable 87/2017 de la prestació de serveis funeraris i
cementiris municipals. (exp. 6338/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del
Servei d’Hisenda i Gestió Tributària de dia 20/06/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació càrrec 87/2017 d’ingressos derivats de la prestació de serveis funeraris i
cementiris municipals.
INFORME: Vist l’informe emès pel Cap de Rendes i Exaccions de data 31/05/2017 relatiu a la
proposta tècnica d’aprovar el càrrec 87/2017 d’ingressos derivats de la prestació de serveis
funeraris i cementiris municipals, confeccionada pel departament de Sanitat de l’Ajuntament de
Ciutadella, i que importa la quantitat total de 5.309,69 €, essent el detall per conceptes, el següent:
- LIQUIDACIÓ DE TAXES PER SERVEIS FUNERARIS............ 5.309,69 €
Vist que l’administració competent per gestionar el tribut que ens ocupa és l’Ajuntament, en virtut del
que preveu la Llei de Bases de Règim Local i el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Vist el Decret d’Alcaldia a través del que es deleguen en la Junta de Govern les competències en
matèria d’Hisendes Locals, qui subscriu,
PROPOSA:
a) Aprovar el càrrec 87/2017 d’ingressos derivats de la prestació de serveis funeraris i cementiris
municipals per import de 5.309,69 €.
b) Notificar a REGESTRIL, S.L. l’acord adoptat.
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’Hisenda i Gestió
Tributària.
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11. Proposta d’aprovació dels rebuts per ocupació a mercat i mercadets, lloguer de finques i
locals diversos de propietat municipal abril 2017 i aprovació del càrrec 91/2017. (exp.
6340/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió
Tributària de dia 20/06/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació de la relació de rebuts que corresponen a ingressos de liquidació periòdica
mensual que inclou ocupació a mercat i mercadets, lloguer de finques i locals diversos de propietat
municipal, ABRIL del 2017.
INFORME: Vist l’informe emès pel Cap de Rendes i Exaccions de data 07/06/2017 relatiu a la
proposta tècnica d’aprovar la relació de rebuts que corresponen a ingressos de liquidació periòdica
mensual que inclou ocupació a mercat i mercadets, lloguer de finques i locals diversos de propietat
municipal, ABRIL del 2017, confeccionada pel departament de Rendes i Exaccions de l’Ajuntament
de Ciutadella, i que importa la quantitat total de 5.463,29 €, essent el detall per conceptes, el
següent:
- REBUTS DIVERSOS ................................................................ 5.463,29 €
Vist que l’administració competent per gestionar el tribut que ens ocupa és l’Ajuntament, en virtut del
que preveu la Llei de Bases de Règim Local i el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Vist el Decret d’Alcaldia a través del que es deleguen en la Junta de Govern les competències en
matèria d’Hisendes Locals, qui subscriu,
PROPOSA:
a) Aprovar la relació de rebuts que corresponen a ingressos de liquidació periòdica mensual que
inclou ocupació a mercat i mercadets, lloguer de finques i locals diversos de propietat municipal,
ABRIL del 2017, per import de 5.463,29 €.
b) Aprovar el càrrec 91/2017 de valors a l’empresa col·laboradora de Recaptació.
c) Notificar l’acord que s’adopti a l’empresa col·laboradora de recaptació REGESTRIL, S.L.
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’Hisenda i Gestió
Tributària.
12. Proposta d’aprovació del padró de liquidacions serveis assistència domiciliària i menjar a
domicili maig 2017 i aprovació del càrrec 94/2017. (exp. 6301/2017).-Es dóna compte d’una
proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió Tributària de dia 19/06/2017, que
literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació padró de liquidacions pels serveis prestats pels Serveis Socials municipals
en concepte de servei d’assistència domiciliària i menjar a domicili durant el mes de maig del 2017.
INFORME: Vist l’informe emès pel Cap de Rendes i Exaccions de data 15/06/2017 relatiu a la
proposta tècnica d’aprovar el padró de liquidacions pels serveis prestats pels Serveis Socials
municipals en concepte de servei d’assistència domiciliària i menjar a domicili durant el mes de maig
del 2017, confeccionada pel departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Ciutadella, i que
importa la quantitat total d’11.281,11 €, essent el detall per conceptes, el següent:
- MENJAR A DOMICILI ............................................................... 5.244,00 €
- ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA .................................................6.037,11 €
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Vist que l’administració competent per gestionar el tribut que ens ocupa és l’Ajuntament, en virtut del
que preveu la Llei de Bases de Règim Local i el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Vist el Decret d’Alcaldia a través del que es deleguen en la Junta de Govern les competències en
matèria d’Hisendes Locals, qui subscriu,
PROPOSA:
a) Aprovar el padró de liquidacions pels serveis prestats pels Serveis Socials municipals en
concepte de servei d’assistència domiciliària i menjar a domicili durant el mes de maig del 2017, per
import d’11.281,11 €.
b) Aprovar el càrrec 94/2017 de valors a l’empresa col·laboradora de Recaptació.
c) Fixar com a període de pagament voluntari del referit padró el període comprès entre el dia
12/07/2017 i el dia 12/09/2017.
d) Inserir al BOIB i en el taulell municipal d’edictes la publicació del present acord.
e) Notificar l’acord a l’empresa col·laboradora REGESTRIL, S.L.
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’Hisenda i Gestió
Tributària.
13. Proposta d’aprovació de la liquidació d’ingressos percebuts per la taxa de grua del mes de
febrer del 2017. (exp. 5040/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei
de Seguretat Ciutadana de dia 18/05/2017, que literalment copiada, diu:
--- Atès que a les dependències de la Policia Local s’han cobrat durant el mes de FEBRER 2017,
diferents rebuts corresponents a taxes pels serveis especials prestats pel servei de grua, i que s’ha
efectuat la liquidació mensual que s’indica:
- Liquidació targeta de crèdit - FEBRER
- Liquidació efectiu – FEBRER
TOTAL ......

182,87 €
243,70 €
426,57 €

PROPÒS:
--- Aprovar la liquidació corresponent al mes de FEBRER 2017, dels cobraments a les dependències
de la Policia Local pels serveis especials prestats pel servei de grua, per import total de 426,57 €.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Seguretat
Ciutadana.
14. Proposta d’aprovació de la liquidació d’ingressos percebuts per la policia local,
cobraments de denúncies de trànsit 1r trimestre. (exp. 5051/2017).-Es dóna compte d’una
proposta del regidor delegat del Servei de Seguretat Ciutadana de dia 18/05/2017, que literalment
copiada, diu:
--- Atès que a les dependències de la Policia Local, durant els mesos de gener-febrer-març 2017,
s’ha cobrat amb targeta de crèdit i en efectiu diferents denúncies de trànsit per import de 1.560 €,
que corresponent a:
- Liquidació targeta de crèdit – gener-febrer-març

860,00 €
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- Liquidació efectiu – gener-febrer-març
TOTAL ......

700,00 €
1.560,00 €

PROPOSO:
--- Aprovar la liquidació corresponent pel cobrament de diferents denúncies de trànsit al cos de
Policia Local els mesos de gener-febrer-març 2017, per un import total de 1.560 €.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Seguretat Ciutadana
15. Proposta d’aprovació de la liquidació d'ingressos percebuts per la taxa de grua del mes de
gener del 2017. (exp. 4369/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei
de seguretat Ciutadana de dia 26/05/2017, que literalment copiada, diu:
--- Atès que a les dependències de la Policia Local s’han cobrat durant el mes de GENER 2017,
diferents rebuts corresponents a taxes pels serveis especials prestats pel servei de grua, i que s’ha
efectuat la liquidació mensual que s’indica:
- Liquidació targeta de crèdit – GENER
- Liquidació efectiu – GENER
TOTAL .....

158,22 €
85,29 €
243,51 €

PROPÒS:
--- Aprovar la liquidació corresponent al mes de GENER 2017, dels cobraments a les dependències
de la Policia Local pels serveis especials prestats pel servei de grua, per import total de 243,51 €.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Seguretat
Ciutadana.
16. Proposta d’aprovació del padró de liquidacions del mes de juny del 2017 pels serveis
prestats a les instal·lacions esportives i aprovació del càrrec 100/2017. (exp. 6182/20 17).-Es
dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió Tributària de dia
16/06/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació padró mensual pels serveis prestats a les instal·lacions esportives
municipals QUOTES PAVELLÓ, JUNY del 2017.
INFORME: Vist l’informe emès pel Cap de Rendes i Exaccions de data 14/06/2017 relatiu a la
proposta tècnica d’aprovar la relació de liquidacions pels serveis prestats a les instal·lacions
esportives municipals QUOTES PAVELLÓ, JUNY del 2017, confeccionada pel departament
d’Esports de l’Ajuntament de Ciutadella, i que importa la quantitat total de 579,65 €, essent el detall
per conceptes, el següent:
- QUOTES PAVELLÓ.................................................................... 579,65 €
Vist que l’administració competent per gestionar el tribut que ens ocupa és l’Ajuntament, en virtut del
que preveu la Llei de Bases de Règim Local i el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Vist el Decret d’Alcaldia a través del que es deleguen en la Junta de Govern les competències en
matèria d’Hisendes Locals, qui subscriu,
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PROPOSA:
a) Aprovar el padró mensual pels serveis prestats a les instal·lacions esportives municipals
QUOTES PAVELLÓ, JUNY del 2017, per import de 579,65 €.
b) Aprovar el càrrec 100/2017 de valors a l’empresa col·laboradora de Recaptació.
c) Fixar com a període de pagament voluntari del referit padró el període comprès entre el dia
07/07/2017 i el dia 07/09/2017.
d) Inserir al BOIB i en el taulell municipal d’edictes la publicació del present acord.
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’Hisenda i Gestió
Tributària.
17. Proposta d’aprovació de la liquidació dels certificats emesos per l'OAC corresponent al
període de 01.05.17 fins a 31.05.17. (exp. 6092/2017).-Es dóna compte d’una proposta del
regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió Tributària de dia 14/06/2017, que literalment copiada,
diu:
ASSUMPTE: Aprovació liquidació d’ingressos en concepte d'emissió de certificats de resident,
d'empadronament, convivència i històrics, maig 2017.
Vista la liquidació presentada per l'OAC en data 02.05.17, relativa als ingressos en concepte
d'emissió de certificats de resident, d'empadronament, convivència i històrics corresponents al mes
de maig de 2017 abonats en efectiu en les mateixes dependències de l'OAC, per un import total de
1.072,09 €.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar la referida liquidació per un import total de 1.072,09 €.
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’Hisenda i Gestió
Tributària.
18. Proposta d’aprovació del càrrec 90/2017 d’ingressos derivats de la prestació de serveis
funeraris i cementiris municipals. (exp. 6399/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor
delegat del Servei d’Hisenda i Gestió Tributària de dia 22/06/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació del càrrec 90/2017 d´ingressos derivats de la prestació de serveis funeraris i
cementiris municipals.
INFORME: Vist l’informe emès pel Cap de Rendes i Exaccions de data 07/06/2017 relatiu a la
proposta tècnica d’aprovar el càrrec d’ingressos derivats de la prestació de serveis funeraris i
cementiris municipals confeccionada pel departament de Sanitat de l’Ajuntament de Ciutadella, i que
importa la quantitat total de 335,70 €, essent el detall per conceptes, el següent:
- LIQUIDACIÓ DE TAXES DE SERVEIS FUNERARIS ................ 335,70 €
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Vist que l’administració competent per gestionar el tribut que ens ocupa és l’Ajuntament, en virtut del
que preveu la Llei de Bases de Règim Local i el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Vist el Decret d’Alcaldia a través del que es deleguen en la Junta de Govern les competències en
matèria d’Hisendes Locals, qui subscriu,
PROPOSA:
a) Aprovar el càrrec 90/2017 d’ingressos derivats de la prestació de serveis funeraris i cementiris
municipals, del 2017, per import de 335,70 €.
b) Aprovar el càrrec 90/2017 de valors a l’empresa col·laboradora de Recaptació.
c) Notificar a REGESTRIL, S.L. l’acord adoptat.
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’Hisenda i Gestió
Tributària.
19. Proposta d’aprovació de la relació de liquidacions de l'Impost sobre Increment del Valor
dels Terrenys de naturalesa Urbana 4/2017. (exp. 6398/20017).-Es dóna compte d’una proposta
del regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió Tributària de dia 22/06/2017, que literalment
copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació de la relació de liquidacions d’Impost sobre Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana 4/2017.
INFORME: Vist l’informe emès pel Cap de Rendes i Exaccions de data 08/06/2017 relatiu a la
proposta tècnica d’aprovar la relació de liquidacions d´Impost sobre Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana 4/2017, confeccionada pel departament de Rendes i Exaccions de
l’Ajuntament de Ciutadella, i que importa la quantitat total de 71.800,21 €, essent el detall per
conceptes, el següent:
- RELACIÓ PLUSVÀLUES 4/2017............................................ 71.800,21 €
Vist que l’administració competent per gestionar el tribut que ens ocupa és l’Ajuntament, en virtut del
que preveu la Llei de Bases de Règim Local i el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Vist el Decret d’Alcaldia a través del que es deleguen en la Junta de Govern les competències en
matèria d’Hisendes Locals, qui subscriu,
PROPOSA:
a) Aprovar la relació de liquidacions d’Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana 4/2017, de l'exercici del 2017, per import de 71.800,21 €.
b) Aprovar el càrrec 93/2017 de valors a l’empresa col·laboradora de Recaptació.
c) Notificar de forma reglamentària les liquidacions practicades, atorgant el termini voluntari de
pagament i la via procedent per, en el seu cas, presentar la impugnació.
d) Notificar l’acord que s’adopti a l’empresa col·laboradora de recaptació REGESTRIL, S.L.
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’Hisenda i Gestió
Tributària.
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20. Proposta d’aprovació de la relació de liquidacions pels serveis prestats a l’Escorxador
Municipal durant el mes d’abril del 2017. (exp. 6400/2017).-Es dóna compte d’una proposta del
regidor delegat del Servei d’Hisenda i Gestió Tributària de dia 11/06/2017, que literalment copiada,
diu:
ASSUMPTE: Aprovació de la relació de liquidacions pels serveis prestats a l’Escorxador Municipal
durant el mes d'abril del 2017.
INFORME: Vist l’informe emès pel Cap de Rendes i Exaccions de data 15/06/2017 relatiu a la
proposta tècnica d’aprovar la relació de liquidacions pels serveis prestats a l’Escorxador Municipal
durant el mes d'abril del 2017, confeccionada pel departament de Sanitat de l’Ajuntament de
Ciutadella, i que importa la quantitat total de 30.876,23 €, essent el detall per conceptes, el següent:
- ESCORXADOR....................................................................... 25.517,53 €
- IVA 21% .................................................................................. 5.358,70 €
Vist que l’administració competent per gestionar el tribut que ens ocupa és l’Ajuntament, en virtut del
que preveu la Llei de Bases de Règim Local i el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Vist el Decret d’Alcaldia a través del que es deleguen en la Junta de Govern les competències en
matèria d’Hisendes Locals, qui subscriu,
PROPOSA:
a) Aprovar la relació de liquidacions pels serveis prestats a l´Escorxador Municipal durant el mes
d'abril del 2017, per import de 30.876,23 €.
b) Aprovar el càrrec 101/2017 de valors a l’empresa col·laboradora de Recaptació.
c) Notificar l’acord que s’adopti a l’empresa col·laboradora de recaptació REGESTRIL, S.L.
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’Hisenda i Gestió
Tributària.
21. Proposta d’aprovació de la relació de rebuts de denúncies per infraccions de trànsit del
mes d’abril del 2017 (exp. 6416/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del
Servei d’Hisenda i Gestió Tributària de dia 22/06/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació de la relació rebuts de denúncies per infraccions de trànsit (exp.4495/2016 1867/2017, 5246/2016 - 1455/2017, 4141/2016 - 6361/2016), ABRIL del 2017.
INFORME: Vist l’informe emès pel Cap de Rendes i Exaccions de data 02/06/2017 relatiu a la
proposta tècnica d’aprovar la relació rebuts de denúncies per infraccions de trànsit (exp. 4495/2016
– 1867/2017, 5246/2016 - 1455/2017, 4141/2016 - 6361/2016) ABRIL del 2017, confeccionada pel
departament de Policia Local de l’Ajuntament de Ciutadella, i que importa la quantitat total de
23.660,00 €, essent el detall per conceptes, el següent:
- REBUTS DE DENÚNCIES...................................................... 23.660,00 €
Vist que l’administració competent per gestionar el tribut que ens ocupa és l’Ajuntament, en virtut del
que preveu la Llei de Bases de Règim Local i el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
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Vist el Decret d’Alcaldia a través del que es deleguen en la Junta de Govern les competències en
matèria d’Hisendes Locals, qui subscriu,
PROPOSA:
a) Aprovar la relació rebuts de denúncies per infraccions de trànsit (exp.4495/2016 – 1867/2017,
5246/2016 - 1455/2017, 4141/2016 - 6361/2016) ABRIL del 2017, per import de 23.660,00 €.
b) Aprovar el càrrec 89/2017 de valors a l’empresa col·laboradora de Recaptació.
c) Notificar de forma reglamentària les liquidacions practicades, atorgant el termini voluntari de
pagament i la via procedent per, en el seu cas, presentar la impugnació.
d) Notificar l’acord que s’adopti a REGESTRIL, S.L.
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’Hisenda i Gestió
Tributària.
22. Proposta d’aprovació de la pròrroga del termini d'execució de les obres del carrer Mallorca
(1a fase) (exp. 8555/2016).-Es dóna compte d’una proposta de l’Alcaldessa de dia 29/06/2017, que
literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: PRÒRROGA DEL TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL CARRER
MALLORCA (1a Fase) A L'EMPRESA CONTRACTISTA «CONSTRUCCIONS OLIVES, SL».
Atès que en data 28.12.2016, la Junta de govern local va acordar adjudicar el contracte d'obres
de millora del carrer Mallorca, 1a fase, de Ciutadella de Menorca, a l'entitat «CONSTRUCCIONES
OLIVES, SL» (B07159676), per un import de 258.400 € (IVA exclòs) i per un període d'execució
de 4 mesos, a comptar des del dia de la formalització de l'acta de comprovació del replanteig.
Atès que en data 3.01.2017, l'ajuntament de Ciutadella de Menorca i l'empresa adjudicatària van
procedir a la formalització del contracte d'obres de millora del C/Mallorca 1a fase, i en data
6.02.2017, el director d'obra i tècnic municipal junt amb el representant de l'empresa contractista
procedeixen a la formalització de l'acta de comprovació del replanteig.
Atès que en data 9.05.2017, el director d'obra i l'enginyer tècnic d'obra pública municipals emeten
informe sobre el retard en l'execució de les obres assenyalades, en quina part bastant diu:
«(...) Atès que les obres de “Millora del carrer Mallorca (1ª Fase)” tenen un termini
d’execució de quatre mesos, tenint en compte que les obres van començar el dia 06 de
febrer de 2017, les obres han d’estar acabades el dia 06 de juny de 2017.
Atès que a dia 08 de maig de 2017, havent passat tres mesos, l’estat d’execució de les obres
és el següent:
- PAVIMENTACIÓ I ACERES: Sense executar, el retràs de les obres és de seixanta (60) dies.
- XARXA AIGÜES PLUVIALS: El col.lector principal es troba instal.lat, manquen executar els
embornals, retràs de trenta (30) dies.
- XARXA CLAVEGUERAM: El col.lector principal es troba instal.lat, falten per executar els
ramals
del c/ des Castell i del c/ Mercadal. Retràs de trenta (30) dies.
- XARXA AIGUA POTABLE: Sense executar, el retràs és de seixanta (60) dies.
- XARXA BAIXA TENSIÓ: Sense executar, el retràs és de seixanta (60) dies.
- ENLLUMENAT PÚBLIC: Sense executar, retràs de seixanta (60) dies.
- XARXA TELÈFONS: Sense executar, retràs de seixanta (60) dies.
- XARXA GAS NATURAL: Sense executar, retràs de seixanta (60) dies.
- JARDINERIA I SENYALITZACIÓ: Sense executar.
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Vist que la demora en el compliment dels terminis parcials d’execució posa de manifest que
les obres no es finalitzaran en el plaç estipulat al contracte d’obres.
(...)».
Atès que en data 16.05.2017, re GE/008195/2017, l'empresa contractista sol·licita una pròrroga
del contracte de 28 dies hàbils per poder culminar les actuacions d'obra indicades en dita
sol·licitud.
Atès que en data 26.05.2017, rs GS/2017/009013, es notifica a l'empresa contractista la resolució
de l'àrea d'organització i Seguretat Ciutadana núm. 001291 de data 19.05.2017, mitjançant la qual
es resol el següent:
«(...) PRIMER. Concedir a l'empresa contractista «CONSTRUCCIONES OLIVES, SL»
(B07159676) un termini d'audiència de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a la recepció
de la present notificació, per què manifesti el que consideri oportú respecte del retard en
l'execució dels terminis parcials de les obres del carrer Mallorca (1a fase) de Ciutadella de
Menorca que podrien donar lloc a l'incompliment del termini total del contracte, tal com ha
manifestat el director de les obres municipal en el seu informe de data 9.05.2017 que es
transcriu en el cos de la present resolució.
Significant-li que l'incompliment dels terminis parcials o quan la demora en el compliment
d'aquests faci preveure raonablement la impossibilitat del compliment del termini total de les
obres imputable al contractista, comporta l'aplicació de la corresponent penalització a raó de
62,53 €/dia retard, de conformitat amb el Plec de clàusules administratives particulars que
regeixen la licitació i amb el TRLCSP.
SEGON. Requerir a l'empresa contractista per què en el termini de 10 dies hàbils, a comptar
des del següent a la recepció de la present notificació, comuniqui per escrit a la direcció de
l'obra la data prevista per a la terminació de l'execució del contracte de les obres del carrer
Mallorca (1a Fase) de Ciutadella de Menorca, a efectes de què es pugui programar i realitzar
la seva recepció. Tot recordant que les obres han d'estar finalitzades a data 6.06.2017(...)».
Atès que en data 6.06.2017, re GE/009426/2017, l'empresa «CONSTRUCCIONS OLIVES, SL»
presenta escrit en el qual es reitera en la seva sol·licitud de pròrroga per la finalització total de les
obres fins al 15.07.2017 i, alhora, manifesta que durant l'execució de les obres s'han trobat amb
diverses incidències justificatives del retard ja indicades en l'escrit presentat en data 16.05.2017, i
en les quals es reitera, i en noves actuacions d'execució ordenades per la direcció facultativa de
les obres.
Atès que en data 13.06.2017, el Consell Insular de Menorca notifica a l'ajuntament de Ciutadella
de Menorca el Decret de presidència núm. 2017/93 de data 9.06.2017, mitjançant el qual resol el
següent:
«PRIMER.- Aprovar una pròrroga d'execució i de justificació del projecte «Millores al carrer
Mallorca 1a Fase», inclòs al PIC 2015, fins a 6 de desembre de 2017.
SEGON.- L'esmentada pròrroga, es concedeix sempre que no resulti afectat el finançament de
l'obra i que no produeixi canvi de l'aportació del Consell Insular de Menorca (CIM)
TERCER.- Comunicar aquest decret a l'ajuntament de Ciutadella.
QUART.- Que se'n doni compte d'aquest acord al pròxim Plenari d'aquest Consell Insular».
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Atès que en data 21.06.2017, per la direcció facultativa de l'obra s'emet informe en quina part
bastant diu el següent:
«(...) 1-2. Per a la realització de les obres de col.locació del tub de 400 mm de clavegueram, i
la construcció de la càmara de formigó armat per connectar el pluvial a la rotonda de la Platja
Gran es pot considerar un retard d’una setmana no imputable al Contractista.
3. El temps dedicat a la sobre-excavació realitzada a la rotonda no es justifica, l’excavació
prevista en projecte és sobre roca dura, i en aquell indret gran part del terreny era reblert
compactat, més fàcil d’excavar.
4. Quant a l’afectació de l’obra degut al trànsit, es considera un retard addicional d’una
setmana no imputable al Contractista5. L’augment de la superfície de vorera a enrajolar, es considera un retard addicional d’una
setmana no imputable al Contractista.
6. S’entén que en una obra d’aquesta magnitut, la instal.lació de 120 metres de tuberia de
diàmetre 110 mm addicionals per aigua potable a un tram de vorera on s’han d’instal.lar altres
serveis, no és significatiu per justificar cap retard.
7. La realització de 245 metres de rasa i col.locació de 6 tubs de 40 mm, dins prisma de
formigó, per a la xarxa de fibra òptica del Consell Insular de Menorca, consideram que ha estat
un benefici i no un inconvenient per a l’optimització del temps d’execució, atès que realitzar
l’obra sense afectar la fibra òptica que ja es trobava instal.lada hagués estat molt més laboriós.
La facilitat donada pel Consell Insular, per demolir la seva xarxa de fibra òptica i restaurar-la
juntament amb la resta de serveis prevists ha estat una condició que podria haver propiciat un
estalvi de temps.
8. La xarxa de telefònica ja estava prevista al projecte, no es pot justificar cap retard.
9. Les connexions de pluvials particulars també es troben previstes al projecte i no es pot
justificar cap retard. Per tant, la Direcció Facultativa de les obres considera que el retard total
imputable a l’Administració és de tres (3) setmanes, per la qual cosa l’obra hauria d’estar
finalitzada el proper dia 27.06.2017.
Ara bé, en el darrer escrit remès pel Contractista, via correu electrònic, en data 20.06.2017,
proposa un nou calendari per a la finalització de les obres del carrer Mallorca (1ª fase), fixant
l’obertura del carrer al tràfic pel dia 20.07.2017.
Tenint en compte aquesta data, dia 20.07.2017, el retard imputable al Contractista és de
23 dies naturals. L’Ajuntament haurà d’atorgar una pròrroga per poder finalitzar l’obra el
dia 20.07.2017(...)».
Vist l'article 230 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant «TRLCSP»), les obres s'executaran
amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el Plec de clàusules administratives
particulars i al projecte que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en
interpretació tècnica d'aquest donin al contractista el director facultatiu de les obres i, en el seu
cas, el responsable del contracte, en els àmbits de la seva respectiva competència.
Vista la clàusula 8.1 del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen la licitació, el
termini d'execució total de les obres i, si escau, els terminis parcials són els que s'indiquen en la
lletra C del quadre de característiques del contracte, de conformitat amb el programa de treball
que conté el projecte d'obra aprovat per l'òrgan de contractació. Aquest termini és indicatiu i podrà
ser modificat com a conseqüència de la licitació(...)».
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Vist l'article 213.2 del TRLCSP, si el retard fos produït per motius no imputables al contractista i
aquest ofereix complir els seus compromisos donant-li pròrroga del temps que se li havia
assenyalat, es concedirà per l'administració un termini que serà, per almenys, igual al temps
perdut, a no ser que el contractista en demanés un altre menor.
Vist l'article 100 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, la petició de pròrroga per part
del contractista haurà de tenir lloc en un termini màxim de quinze dies des d'aquell en què es
produeixi la causa originària del retard, al·legant les raons per les quals considera que no li és
imputable i assenyalant el temps probable de la seva durada, als efectes que l'Administració pugui
oportunament, i sempre abans de l'acabament del termini d'execució del contracte, resoldre sobre
la pròrroga del mateix, sense perjudici que un cop desapareguda la causa es reajusti el termini
prorrogat al temps realment perdut.
Atès que si la petició del contractista es formula en l'últim mes d'execució del contracte,
l'Administració ha de resoldre sobre la petició abans dels quinze dies següents a la finalització del
mateix. Durant aquest termini de quinze dies, no podrà continuar l'execució del contracte, el qual
es considerarà extingit el dia en què expirava el termini previst si l'Administració denega la
pròrroga sol·licitada, o no resolgués sobre ella.
Atès que en el cas que el contractista no sol·licités pròrroga en el termini anteriorment assenyalat,
s'entendrà que renuncia al seu dret, i queda facultada l'Administració per concedir, dins del mes
últim del termini d'execució, la pròrroga que jutgi convenient, amb imposició, si escau, de les
penalitats que estableix l'article 95.3 de la Llei o, si s'escau, les que s'assenyalin en el plec de
clàusules administratives particulars, llevat que consideri més aconsellable esperar a l'acabament
del termini per procedir a la resolució del contracte.
Atès que el tècnic municipal director facultatiu de les obres ha manifestat que el retard produït en
l'execució de les obres es deu en part per causes atribuïbles a l'administració (tres setmanes) i
per altra part a causes atribuïbles a l'empresa contractista (23 dies naturals), tal com assenyala en
el seu informe de data 21.06.2017, tot proposant que es concedeixi una pròrroga que permeti la
finalització de l'execució de les obres fins al dia 20.07.2017, amb la corresponent penalització a
l'empesa contractista pels dies de retard que li són atribuïbles.
Atès que és necessària la finalització de les obres atenent a l'estat en el qual actualment es
troben.
Vistos els informes jurídics emesos en les dates 19.05.2017, 20.06,2017 i 27.06.2017, pel servei
jurídic municipal de la unitat de contractació.
Vist el decret d'alcaldia número 000161 del 2015 i 137 del 2015 de delegació de competències a
la junta de govern local.
Examinada la documentació i demés informes que obren en el present expedient, fent ús de les
facultats legalment conferides i a l'empara de la Disposició addicional segona del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, a la Junta de govern local, PROPÒS:
PRIMER. Estimar parcialment les al·legacions presentades per l'empresa «CONSTRUCCIONES
OLIVES, SL» (B07159676) en les dates 16.05.2017 i 6.06.2017, en el sentit que ha quedat acreditat
que no es pot atribuir la totalitat del retard en l'execució de les obres a l'empresa contractista,
resultant ser atribuïble un retard de tres setmanes a l'administració i un retard de 23 dies naturals a
l'empresa contractista, de conformitat amb l'informe emès pel director facultatiu de l'obra en data
21.06.2017 i que consta transcrit en el cos de la present resolució.
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SEGON. Autoritzar a l'empresa contractista «CONSTRUCCIONS OLIVES, SL» (B07159676) una
pròrroga del termini d'execució de les obres del contracte d'obra «Millora del carrer Mallorca (1a
Fase) de Ciutadella de Menorca», fins el dia 20 de juliol de 2017, a fi i efecte de que la totalitat de
dites obres puguin ser finalitzades, a l'empara de l'article 213.2 del Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre i article 100 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
Significan-li que durant aquest termini no es podran executar unitats d'obra no previstes en el
projecte i que no hagin estat autoritzades.
TERCER.- Remetre el present expedient a la unitat de contractació a efectes de la incoació d'un
expedient de penalització a l'empresa «CONSTRUCCIONS OLIVES, SL» amb motiu del retard en
l'execució de les obres del contracte d'obra de millora del carrer Mallorca (1a Fase) de 23 dies
naturals que li ha estat atribuït en l'anterior acord primer.
QUART.- Comunicar-ho a la direcció facultativa de les obres, a tresoreria i a intervenció, per al seu
coneixement i efectes.
CINQUÈ.- Notificar-ho a l'empresa «CONSTRUCCIONS OLIVES, SL» (B07159676).
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta d’Alcaldia.
23. Proposta d’aprovació del projecte de millor del paviment del camí de Cala Turqueta. (exp.
11263/2016).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei de Manteniment i
Millora de la Via Pública de dia 27/06/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: APROVAR EL PROJECTE DE MILLORA DEL PAVIMENT DEL CAMÍ DE CALAN
TURQUETA AMB DATA MAIG 2016
Vist l'informe jurídic emès per la secretària de l'ajuntament de Ciutadella de Menorca, de data
26.06.2017, el qual conclou el següent:
"Per tot l'exposat informo favorablement sobre l'adopció d'un acord per la Junta de Govern en el
sentit següent:
Primer. Aprovar el Projecte de Millora del Paviment del Camí de Calan Turqueta redactat pels
serveis tècnics municipals amb data maig 2016, amb un pressupost d'execució per contracta de
cent trenta-set mil sis-cents quaranta-sis euros i catorze cèntims, (137.646,14 €) IVA inclòs.
Segon. Complir les següent condicions indicades a l'informe de la Direcció General de Recursos
Hídrics i a l'informe del tècnic municipal de medi ambient:
1. Condicions :
i) S’ha de reposar els elements de la llera que travessen el Camí den Turqueta, en especial en la
confluència de les aigües amunt de la sínia (tributari de Mallaví), que es puguin veure afectats per a
l’execució del projecte. S’ha de tenir especial cura de mantenir-los ments al finalitzar les obres.
j) Els excedents de terres o dels elements de reposició i pavimentat emprats s’han de traslladar a
centre de reciclatge autoritzat periòdicament, evitant afeccions a la llera que travessa el camí.
S’ha d’evitar amb la nova configuració geomètrica que les aigües atorrentades s’arrosseguin per la
capa de rodadura.
k) El promotor és responsable del projecte, de l’execució de les obres, del posterior manteniment i
dels danys que es puguin produir al domini públic hidràulic o a tercers.
l) Es prohibeix cap tipus d’obra ni acumulació de material en domini públic hidràulic.
m) Qualsevol modificació de la documentació presentada s’ha de comunicara la Direcció General de
Recursos Hídrics.
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n) S’ha d’aplicar les mesures correctores adequades per tal de mantenir la seguretat de persones i
béns en cas d’inundació.
o) S’ha de disposar sempre a peu d’obra d’una còpia de l’autorització emesa per aquesta Direcció
General.
p) La finalització de l’obra s’ha de comunicar per escrit a la Direcció General de Recursos Hídrics, i
s’ha d’adjuntar un plànol de situació amb número de referència 1167/2017, amb la finalitat de
comprovar el compliment de les condicions establertes.
2. Prohibir el dipòsit de qualsevol tipus de material, que pugui dificultar el lliure transcurs de les
aigües o reduir la capacitat hidràulica, a la llera del torren. Són a càrrec del peticionari les obres de
neteja i els treballs que l’Administració hidràulica ordeni dur a terme.
3. Prohibir l’abocament o dipòsit a la llera de qualsevol substància susceptible de produir
contaminació de les aigües, tant superficial com subterrànies. L’incompliment d’aquesta prescripció
donarà lloc a la incoació de l’expedient sancionador corresponent.
A més, condicions del servei municipal de medi ambient :
- Prospecció prèvia del terreny per tal de localitzar possibles nius d'aus protegides, i en cas que es
localitzin:
• es prohibiran els treballs forestals dins un radi de 500 m de cada niu entre l'1 de febrer i 30 de juny
• s'evitarà qualsevol molèstia que pugui posar en risc l'èxit de la cria als nius, per la qual cosa no es
podrà realitzar l'aplec de materials, maquinària o residus en el mateix radi
• vigilància en les tasques de desbrossament de voreres per tal de comprovar la no afectació a cap
exemplar de tortuga
- Evitar acumulació de runa pels voltants i retirada ràpida de restes vegetals generades
- Control de possibles abocaments de material d'obra, de materials tòxics o de brutícia durant l'obra i
neteja en cas necessari - Maquinària al corrent de revisió i d'inspecció tècnica per evitar vessaments
d'olis o combustible.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER.- Aprovar el projecte de millora del paviment del camí de Calan Turqueta, redactat pels
serveis tècnics municipals amb data maig 2016, amb un pressupost d'execució per contracta de
cent trenta-set mil sis-cents quaranta-sis euros i catorze cèntims, (137.646,14 €) IVA inclòs.
SEGON.- Complir les condicions de l'informe jurídic emès al respecte.
TERCER.- Comunicar l'acord que es prengui al Consell Insular de Menorca.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Manteniment i
Millora de la Via Pública.
24. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell insular de Menorca i els
ajuntaments de Menorca per a la prestació del servei de formació cultural complementària
per a persones adultes (curs 2017-2018). (exp. 5816/2017)-Es dóna compte d’una proposta de
la regidora delegada del Servei d’Educació i Convivència de dia 20/06/2017, que literalment
copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i els
ajuntaments de Menorca per a la prestació del servei de formació cultural complementària
per a persones adultes (curs 2017-2018).
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Vist el conveni entre Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de l’illa per a la prestació del
servei d’ensenyament d’educació de persones adultes de Menorca per al període 2004-2008, signat
el dia 1.9.2004, el qual es va prorrogar per un període de 4 anys més i va estar vigent fins al dia 318-2012.
Vist que posteriorment s'han signat convenis, d'una durada d'un curs escolar, el darrer dels quals és
vigent fins al 31 d'agost de 2017.
Vist que el Consell Insular de Menorca va adjudicar a l’empresa Serveis Educatius de Menorca el
contracte de gestió mitjançant concessió del servei d’ensenyament d’educació de persones adultes
per concurs en procediment obert. El termini de la concessió era de 4 anys comptats des de la data
de la formalització (signat l’1-9-2004), sense perjudici que pogués ser prorrogat per acord exprés de
les parts abans que acabés el contracte fins a un màxim de 25 anys.
Atès que en data 1-9-2008 el CIM va acordar aprovar la pròrroga del contracte per un període de
quatre anys, i, posteriorment, s'han anat aprovant pròrrogues anuals, la darrera de les quals té
vigència fins a l'1 de setembre de 2017.
Vista la Memòria justificativa del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i els
ajuntaments de l'illa per a la prestació del servei de formació cultural complementària per a persones
adultes (curs 2017/18) signat per part de la tècnica de Cultura i Educació del CIM, i per part del
Conseller de Cultura i Educació del CIM, el 30 de maig de 2017.
Vist l'informe favorable de la tècnica del Servei d'Educació de l'Àrea Socioeducativa, Cati Sastre, de
data 7 de juny de 2017.
Atès l'interès municipal a donar continuïtat al servei de formació de persones adultes.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Que la Junta Municipal de Govern aprovi el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i els ajuntaments de l'illa de Menorca per a la prestació del servei de formació cultural
complementària per a persones adultes (curs 2017-2018), en el qual s'estableix que l'aportació
econòmica de l'Ajuntament de Ciutadella serà de 22.173,75 € (6.652,12 € el 2017 i 15.521,63 € el
2018).
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei d’Educació i
Convivència.
25. Proposta d’adjudicació del contracte menor de les obres per enllaçar la voravia del carrer
Murillo amb el paviment nou del carreró mitjançant formigó. (exp. 6467/2017).-Es dóna
compte d’una proposta del regidor delegat del Servei de Manteniment i Millora de la Via Pública de
dia 29/06/2017, que literalment copiada, diu:
Assumpte: Contracte menor d’obres
ADJUDICAR LES OBRES PER ENLLAÇAR LA VORAVIA DEL CARRER MURILLO AMB EL
PAVIMENT NOU DEL CARRERÓ MITJANÇANT FORMIGÓ.
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Atès que l’Ajuntament ha adjudicat a Juan Mora, SA, les obres de pavimentació mitjançant
aglomerat asfàltic del carreró que connecta la carretera de Cap d’Artrutx amb els carrers de
Velázquez, Murillo i el Camí de Sa Caleta. El pressupost d’adjudicació és de 9.875,72 € (IVA inclòs).
Atès que és necessari enllaçar la voravia del carrer Murillo amb el paviment nou previst del carreró,
s’ha demanat pressupost a la mateixa empresa perquè faci aquest enllaç per mitjà d’un paviment de
formigó reglejat.
Atès el pressupost presentat per Juan Mora, S.A., núm. 2017/117 de dia 16/06/2017, per import de
3.738,16 € (IVA inclòs).
Atès que s’ha sol·licitat oferta a la següent empresa: JUAN MORA, SA (A07****34).
Atès que s'ha presentat la següent oferta:
1.- JUAN MORA, SA, per un import total de 3.089,39 € ( 3.738,16 € + 21% d’IVA).
Atès que, d'acord amb l'informe tècnic municipal, la proposta presentada per JUAN MORA, SA,
per un import de 3.738,16 €, resulta ser la proposta més avantatjosa, pels següents motius:
- Ser la relació qualitat-preu adequada i ajustada a les necessitats de l’Ajuntament.
Atès l’apartat 3 de l’article 138 del TRLCSP, que assenyala que els contractes menors es
podran adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb
l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació, complint amb les normes fixades
en l’article 111 de la mateixa llei; considerant-se contractes menors aquells amb import inferior
a 50.000 euros, IVA exclòs, quan es tracti de contractes d'obres i amb import inferior a 18.000
euros, IVA exclòs, en la resta de contractes.
Atès que, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia núm. 161 del 2015, les competències
resolutives en matèria de contractacions i concessions d'import superior a 4.000 euros estan
delegades a la Junta de Govern.
Per tot l’exposat, qui subscriu, vist l'informe favorable a l'autorització de la despesa emès per
l'Interventora en data 28/06/2017.
PROPOSA:
Primer.- Adjudicar el contracte menor d’obres a l'empresa JUAN MORA, SA (A07****34), per
un import total de 3.738,16 € IVA (21%) inclòs, segons l’oferta presentada i que consta a
l’expedient; sense possibilitat de pròrroga ni de revisió de preus.
Segon.- El pagament s'efectuarà en el termini que legalment resulti aplicable prèvia
presentació de la corresponent factura en el Registre de factures de l'Ajuntament, d'acord amb
l'assenyalat a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, de factura electrònica i creació del Registre
comptable de factures en el sector públic.
Tercer.- Notificar la present resolució 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 Manteniment i Millora
de la Via Pública.
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26. Proposta d'adjudicació del contracte menor per l'arranjament de fissures i al pintat de
l'exterior de l'edifici del CEIP Pintor Torrent, a l'empresa Hermanos Moll. (exp. 6359/2017).Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del Servei d’Edificis Públics de dia
22/06/2017, que literalment copiada, diu:
Assumpte: Contracte menor d’obres Vist que l'exterior del Ceip Pintor Torrent ja es troba en molt mal
estat i es necessari procedir a l'arrenjament de les fisures i al pintat exterior.
Atès que s’han sol·licitat ofertes a les següents empreses: Hermanos Moll (J57****37), Decoració i
pintura Nito Cardona (B57981433), Atès que s'han presentat les següents ofertes:
1.- Hermanos Moll, per un import total de 8.630,62 € (7.132,75 + 21% d’IVA).
2.- Decoració i pintura Nito Cardona, per un import total de 10.024,85 € (8.285,00 + 21% d’IVA).
Atès que, d'acord amb l'informe tècnic municipal, la proposta presentada per Hermanos Moll, per un
import de 8.630,62 €, resulta ser la proposta més avantatjosa, pels següents motius:
- Ser la millor oferta econòmica
Atès l’apartat 3 de l’article 138 del TRLCSP, que assenyala que els contractes menors es podran
adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació
professional necessària per realitzar la prestació, complint amb les normes fixades en l’article 111 de
la mateixa llei; considerant-se contractes menors aquells amb import inferior a 50.000 euros, IVA
exclòs, quan es tracti de contractes d'obres i amb import inferior a 18.000 euros, IVA exclòs, en la
resta de contractes.
Atès que, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia núm. 161 de 2015, les competències resolutives en
matèria de contractacions i concessions d'import superior a 4.000 euros estan delegades a la Junta
de Govern.
Per tot l’exposat, qui subscriu, vist l'informe favorable a l'autorització de la despesa emès per
l'Interventor en data 21/06/2017
PROPOSA:
Primer.- Adjudicar el contracte menor d’obres a l'empresa Hermanos Moll (J57****37), per un import
total de 8.630,62 € IVA (21%) inclòs, segons l’oferta presentada i que consta a l’expedient; sense
possibilitat de pròrroga ni de revisió de preus.
Segon.- El pagament s'efectuarà en el termini que legalment resulti aplicable prèvia presentació de
la corresponent factura en el Registre de factures de l'Ajuntament, d'acord amb l'assenyalat a la Llei
25/2013, de 27 de desembre, de factura electrònica i creació del Registre comptable de factures en
el sector públic
Tercer.- Notificar la present resolució 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 de la regidora delegada del Servei d’Edificis Públics
27. Proposta d'adjudicació del contracte menor per pintat de l'interior de l'edifici del CEIP Joan
Benejam, a l'empresa Francisco Javier Moll Benejam. (exp. 6359/2017).-Es dóna compte
d’una proposta de la regidora delegada del Servei d’Edificis Públics de dia 27/06/2017, que
literalment copiada, diu:
Assumpte: Contracte menor d’obres
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Vist que les obres executades en diverses ocasions es totalment necessari efectuarà el pintat
interior de l'edifici del Ceip Joan Benejam, ja que es troba en molt mal estat, Atès que s’han sol·licitat
ofertes a les següents empreses: Francisco Javier Moll Benejam (41****00y), Pintura i decoració
Moll (J57****37), Miguel Gomila Roselló (41****19D).
Atès que s'han presentat les següents ofertes:
1.- Francisco Javier Moll Benejam, per un import total de 11.136,50 € (9.203,72 + 21% d’IVA).
2.- Pintura i decoració Moll, per un import total de 20.485,30 € (16.930,00 + 21% d’IVA).
3.- Miguel Gomila Roselló, per un import total de 36.300,00 € (30.000,00 + 21% d’IVA).
Atès que, d'acord amb l'informe tècnic municipal, la proposta presentada per Francisco Javier Moll
Benejam, per un import de 11.136,50 €, resulta ser la proposta més avantatjosa, pels següents
motius:
- Ser la millor oferta econòmica
Atès l’apartat 3 de l’article 138 del TRLCSP, que assenyala que els contractes menors es podran
adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació
professional necessària per realitzar la prestació, complint amb les normes fixades en l’article 111 de
la mateixa llei; considerant-se contractes menors aquells amb import inferior a 50.000 euros, IVA
exclòs, quan es tracti de contractes d'obres i amb import inferior a 18.000 euros, IVA exclòs, en la
resta de contractes.
Atès que, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia núm. 161 del 2015, les competències resolutives en
matèria de contractacions i concessions d'import superior a 4.000 euros estan delegades a la Junta
de Govern.
Per tot l’exposat, qui subscriu, vist l'informe favorable a l'autorització de la despesa emès per
l'Interventor en data 21/06/2017.
PROPOSA:
Primer.- Adjudicar el contracte menor d’obres a l'empresa Francisco Javier Moll Benejam
(41****00y), per un import total d’11.136,50 € IVA (21%) inclòs, segons l’oferta presentada i que
consta a l’expedient; sense possibilitat de pròrroga ni de revisió de preus
Segon.- El pagament s'efectuarà en el termini que legalment resulti aplicable prèvia presentació de
la corresponent factura en el Registre de factures de l'Ajuntament, d'acord amb l'assenyalat a la Llei
25/2013, de 27 de desembre, de factura electrònica i creació del Registre comptable de factures en
el sector públic Tercer.- Notificar la present resolució 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 de la regidora delegada del Servei d’Edificis Públics.
28. Proposta d'aprovació de la modificació del projecte pedagògic inicial i de la quantia
sol·licitada en la subvenció del projecte Joves Qualificats "Aquesta és la teva oportunitat!".
(exp. 9214/2016).-Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del Servei de Formació i
Ocupació de dia 14/06/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació de modificació de la subvenció del projecte Joves Qualificats
«Aquesta és la teva oportunitat!» dirigida a l'ocupació dels joves amb estudis de grau
superior a les Illes Balears cofinançada pel Fons Social Europeu, a través del Programa
Operatiu d'Ocupació Juvenil pel període 2014-2020 i de la iniciativa d'Ocupació Juvenil
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Vista la convocatòria de subvencions publicada al BOIB núm. 131, de 15 d'octubre de 2016,
Resolució del Conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB d'11 d'octubre de 2016
per la qual s’aprova, pel procediment d'urgència, en el marc del Programa Soib Jove, la
convocatòria de subvencions per a 2016 per finançar projectes d'experiència professional per a
l'ocupació dels joves amb estudis de grau superior a les Illes Balears cofinançada pel Fons Social
Europeu, a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil pel període 2014-2020 i de la iniciativa
d'Ocupació Juvenil.
Atès que en el projecte presentat SOIB es preveia la contractació d'un/a jove qualificat/da amb un
Cicle Formatiu de Grau Superior en Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia que
tingués coneixements en fotografia i artística per tal d’atendre l’interès general segon del projecte:
«El de potenciar activitats de lleure i promocionar el patrimoni arqueològic del municipi, oferint així,
una nova visió de Ciutadella com a destí d’oci i lleure alternatiu».
Vist que dins la plataforma de garantia juvenil no va ser possible comptar amb el perfil de jove
qualificat/da que respongués a la demanda esmentada en el projecte.
Atès que aquest fet ha esdevingut una modificació en el projecte pedagògic així com de la quantia
sol·licitada en el projecte inicial.
Vist l'informe de l'Agent d'ocupació i desenvolupament local, Natàlia Gomila Pons, de dia 1 de juny
de 2017.
Vist l'informe de la Tècnica del Servei de Formació de l'Àrea de Dinamització Econòmica Cati
Sastre, de data 14 de juny de 2016.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Que la Junta de Govern aprovi la modificació del projecte pedagògic inicial i de la quantia sol·licitada
en l'esmentada subvenció del projecte per a Joves Qualificats «Aquesta és la teva oportunitat!», la
qual, finalment, ascendeix a l'import de 317.066,13 €.
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 Formació i
Ocupació.
29. Proposta d'aprovació del projecte i sol·licitud de subvenció "SOIB Visibles 2017" (exp.
6432/2017).-Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del Servei d’Educació i
Ocupació de dia 22/06/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació projecte i sol·licitud de subvenció SOIB VISIBLES 2017.
Vista la convocatòria de subvencions publicada al BOIB núm. 72, de 13 De juny de 2017, mitjançant
resolució del Conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 6 de juny de 2017, per
la qual s’aprova la convocatòria de subvencions SOIB Visibles 2017.
Atès que l'estratègia econòmica d'activació per a l'ocupació 2014-2016 apunta que la població major
d'edat manté un ascens del nivell d'atur i presenta una forta incidència d'atur de llarga durada,
alguns motius dels quals són l'obsolescència dels coneixements tècnics, la manca d'experiència
professional...
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Vist que els objectius d'aquestes polítiques actives d'ocupació son millorar les possibilitats d'accés a
l'ocupació de les persones desocupades i l'adaptació de la formació i la seva requalificació per a
l'ocupació.
Vist que amb els programes d'aquestes subvencions es pretén la contractació de persones
treballadores de més de 35 anys aturades de llarga durada i preferentment sense prestacions de
subsidi d'atur, per tal que executin obres o serveis d'interès general i social per al municipi, a la
vegada millorar les seves oportunitats d'inserció.
Atès que el municipi de Ciutadella presenta una taxa significativa de persones majors de 35 anys
aturades.
Atès l'interès municipal en impulsar polítiques actives d'ocupació i noves vies de promoció laboral
per tal de millorar la qualitat formativa i professional dels ciutadans i afavorir les seves condicions
sociolaborals.
Atès que aquesta convocatòria de subvencions preveu dues línies d'ajuts:
Línia 1: Destinada a garantir que tots els municipis rebin una part dels recursos, distribuint entre tots
els municipis de la CAIB i a cada illa, un pressupost en funció del nombre de persones de més de
35 anys, aturades de llarga durada, inscrites en el seu territori, disposant el municipi de Ciutadella
d'un màxim de 120.380,17 €.
Línia 2: Destinada a aconseguir la inserció de les persones aturades en el mercat ordinari de treball,
tenint en compte els col·lectius més perjudicats per l'atur de llarga durada i com a mesura de xoc
per incrementar la inserció posterior al programa dels treballadors i aconseguir que hi participin més
dones.
Atès l'interès general i social dels projectes a presentar per part de l'Ajuntament de Ciutadella, tant
en la línia 1, espais comunitaris, com en la línia 2, Ciutadella Inclusiva.
Vist que en el projecte redactat per la línia 1 es preveu la contractació de 2 oficials CMO, 8 peons
d'obra pública i una auxiliar administrativa, la qual cosa fa que la quantia sol·licitada sigui de
114.182,88 €.
Vist que en el projecte redactat per la línia 2 es preveu la contractació d'1 oficial CMO, 2 peons
d'obra pública i 3 treballadores familiars, la qual cosa fa que la quantia sol·licitada sigui de
63.645,72€.
Vist l'informe de la tècnica del servei de Formació de l'Àrea de Dinamització Econòmica, Cati Sastre,
de data 21 de juny de 2017, favorable a l'aprovació del projecte i a la sol·licitud de la subvenció
corresponent.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Que la Junta Municipal de Govern acordi l'aprovació del projecte i la sol·licitud de la corresponent
subvenció per un import de:
Línia 1: Espais Comunitaris: 114.182,88 €
Línia 2: Ciutadella Inclusiva: 63.645,72 €
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
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Interversions:
La Secretaria posa de manifest, que segons informe de la Interventora, l'execució de les dues línies
d’aquest projecte implicarà l’aportació de fons propis municipals per la quantitat de 15.216,25 €,
atès que el SOIB no subvenciona totes les despeses de personal, i adverteix que el no estar
prevista aquesta despesa s’haurà d’imputar a la corresponent bossa de vinculació del pressupost.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei d’Educació i
Ocupació.
30. Proposta d'aprovació del conveni entre el Consell Insular de Menorca i els Ajuntaments de
Menorca per a la distribució d'ajudes per a l'educació infantil (0-3 anys) pel curs 2017-2018.
(exp. 6021/2017).-Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del Servei d’Educació i
Convivència de dia 14/06/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació del conveni entre el Consell Insular de Menorca i els Ajuntaments de
Menorca per a la distribució d'ajudes per a l'educació infantil (0-3 anys) pel curs 2017-2018.
Atès que el Consell Insular de Menorca ens ha remès un conveni entre el Consell Insular de
Menorca i els Ajuntaments de l'illa per la distribució d'ajudes per a l'educació infantil (0-3 anys).
Atès que l’objecte del present conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i els
diferents ajuntaments de Menorca és facilitar l’accés dels fillets que pertanyen a famílies amb
dificultats econòmiques a les escoletes infantils municipals.
Atès que aquest Ajuntament només ha de rebre aportació i justificar-la i no ha d'aportar cap quantia
econòmica.
Atès que la regidora que subscriu creu que és molt important tota la tasca educativa que es pugui
fer en tots els àmbits i que creu la tasca educativa és la millor inversió de qualsevol població pel seu
futur.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Primer.- Aprovar el conveni que s'adjunta entre Consell Insular de Menorca i el mateix Ajuntament.
Segon.- Facultar a l'alcaldessa per la signatura del conveni.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del servei d’Educació i
Convivència.
31. Proposta d'abonament als empleats públics municipals (personal laboral i funcionari) els
imports corresponents en concepte d’indemnitzacions per desplaçaments ocasionats per
la prestació de serveis municipals. (exp. 5650/2017).-Es dóna compte d’una proposta del
regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 11/06/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: ABONAMENT QUILOMETRATGES A ABONAR AMB LA NÒMINA DEL MES DE
JUNY 2017
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Vist l'informe emès per la secretària municipal, amb data 08/06/2017, que copiat literalment diu:
"Han arribat a l’àrea de recursos humans diverses peticions d’abonament d’indemnitzacions per
raó de desplaçaments (quilometratge) duts a terme per motiu dels serveis prestats com a
empleats públics. Totes elles han estat conformades pels respectius responsables de l’àrea. I
inclouen peticions de personal funcionari i també de personal contractat en règim laboral.
Pel que respecta al personal contractat en règim laboral, s’ha de dir que el vigent Conveni de
personal laboral municipal (BOIB nº 92 d'1.08.2002) disposa, en el seu art. 30.2 el següent:
«30.2.- Quilometratge. Si per necessitats del servei s'acorda la utilització de vehicle propi per a
desplaçaments originats per la perstació de serveis, s'abonarà a 40 ptes./km realitzat.»
I resulta que l'import de 40 pessetes, convertides en euros, són 0,24 € per quilòmetre de
desplaçament.
Ara bé, pel que fa al personal funcionari s’ha d’indicar que d'acord amb el que estableix l'art. 157
del RDL 781/1986 per mitjà del qual s'aprovà el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local (TRRL), i pel que fa als funcionaris de carrera de l'administració local, es
disposa que «(...) les indemnitzacions per raó del servei o per residència en certs llocs del
territori nacional del personal al servei de les corporacions locals que tenguin dret a elles, seran
les mateixes que les que corresponen al personal al servei de l'Administració de l'Estat».
Llavors, ens hem de fixar amb les indemnitzacions per raó del servei que corresponen als
funcionaris al servei de l'Estat. I resulta que actualment està en vigor el RD 462/2002, de 24 de
maig, sobre indemnitzacions per raó del servei. La DA1ª d'aquest decret disposa que aquest té
caràcter supletori per a tot el personal no inclòs en el seu àmbit d'aplicació.
En concret, i pel que respecta a la indemnització per despeses de viatge, l'art. 18è (que regula la
utilització dels vehicles particulars i altres mitjans especials de transport) preveu que es pugui
autoritzar, excepcionalment, la utilització de vehicles particulars i altres mitjans especials de
transports (taxis, autobusos, etc.); i que quan la seva utilització s'hagi autoritzat, seran també
indemnitzables aquestes despeses un cop justificades documentalment.
En addició, afegir que per mitjà de la vigent Ordre EHA/3770/2005, d'1 de desembre, es va revisar
i establir l'import de la indemnització per ús de vehicle particular establert en el RD 462/2002, de
24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei. En concret, l'art. 1 d'aquesta ordre diu el
següent: «S'actualitza l'import de la indemnització a percebre com a despesa de viatge per
l'ús de vehicle particular en comissió de serveis, previst a l'art. 18.1 del RD 462/2002, de 24 de
maig, sobre indemnitzacions per raó de serveis, que resta fixat en 0'19 euros per quilòmetre
recorregut per a l'ús d'automòbils (...)».
Llavors, i d’acord amb la normativa abans exposada, resulta que al personal laboral li és aplicable
una indemnització per raó dels desplaçaments (quilometratge) amb motiu del servei de 0,24 €/km;
en canvi, al personal funcionari, d’acord amb la normativa que és d’aplicació, li correspon un
import taxat normativament de 0,19 €/km.
Arribats aquí qui subscriu ha de dir que hi ha constància a la corporació municipal que en data
26.02.2002 es va subscriure un «acord» entre un anterior regidor de personal i la representació
sindical per mitjà del qual s’acordava que l’abonament del quilometratge per raó del servei seria,
també per al personal funcionari, a raó de 0,24 € per km de desplaçament. I d’aquesta manera
s’ha anat abonant amb el mateix import el quilometratge tant al personal laboral com funcionari,
fins l’actualitat.
S’ha d’advertir que l’acord abans esmentat és «extranormatiu», atès que -així i com abans s’ha
reproduït- les indemnitzacions per raó del servei del personal funcionari de l’Administració local
han de ser les mateixes que els de l’Administració de l’Estat (art. 157 del RDL 781/19886).
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Tot açò és cosa que es posa de manifest perquè la Junta de Govern, rere la prèvia fiscalització
per part de l’òrgan interventor, consideri la procedència d’adoptar el següent acord:
PRIMER (i únic).- Abonar a la relació d’empleats públics municipals (personal laboral i funcionari)
que s’adjunta els imports que en document adjunt es relacionen i que en total ascedeix a 310,32
euros en concepte d’indemnitzacions per desplaçaments ocasionats per la prestació de serveis
municipals, tots ells a raó de 0,24 €/km."
Vist l'informe favorable de la interventora municipal de data 20/06/2017, en què diu que existeix
consignació pressupostària suficient per tal de fer front a la despes proposada.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Abonar a la relació d’empleats públics municipals (personal laboral i funcionari) que s’adjunta els
imports que es relacionen i que en total ascedeix a 310,32 euros en concepte d’indemnitzacions
per desplaçaments ocasionats per la prestació de serveis municipals, tots ells a raó de 0,24 €/km.
"IMPORT "IMPORT
"TOTAL
EXEMPT
INCLOS
A
BASE
BASE
ABONAR
COTITZAC COTITZA
0,24
IÓ
CIO
CTS./KM
19
0,05
"
CTS./KM." CTS./KM"

"DEPARTAMENT
QUE
AUTORITZA EL
DESPLAÇAMENT"

"DATA
DESPLAÇ
AMENT"

M.J.A.M.

RRHH

22/05/2017

90

17,10 €

4,50 €

21,60 €

M.J.A.M.

RRHH

26/05/2017

90

17,10 €

4,50 €

21,60 €

F.A.S.

ESPORTS

11/03/2017

90

17,10 €

4,50 €

21,60 €

F.A.S.

ESPORTS

18/03/2017

64

12,16 €

3,20 €

15,36 €

X.C.C.

MEDI AMBIENT

30/03/2017

90

17,10 €

4,50 €

21,60 €

N.G.P.

AODL

04/04/2017

68,5

13,02 €

3,43 €

16,44 €

N.G.P.

AODL

06/04/2017

68,5

13,02 €

3,43 €

16,44 €

N.G.P.

AODL

19/04/2017

90

17,10 €

4,50 €

21,60 €

N.G.P.

AODL

25/04/2017

90

17,10 €

4,50 €

21,60 €

M.T.J.C.

SERVEIS SOCIALS 05/04/2017

48

9,12 €

2,40 €

11,52 €

M.T.J.C.

SERVEIS SOCIALS 10/05/2017

48

9,12 €

2,40 €

11,52 €

C.M.S.

SERVEIS SOCIALS 29/03/2017

90

17,10 €

4,50 €

21,60 €

C.M.S.

SERVEIS SOCIALS 07/04/2017

48

9,12 €

2,40 €

11,52 €

C.M.S.

SERVEIS SOCIALS 12/04/2017

90

17,10 €

4,50 €

21,60 €

C.M.S.

SERVEIS SOCIALS 25/04/2017

90

17,10 €

4,50 €

21,60 €

F.M.C.

SERVEIS SOCIALS 10/03/2017

90

17,10 €

4,50 €

21,60 €

F.M.C.

SERVEIS SOCIALS 09/05/2017

48

9,12 €

2,40 €

11,52 €

"FUNCIONARI/
TREBALLADOR"

TOTAL

KM.

310,32 €

Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
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32. Proposta d'abonament a la nòmina del mes de juny del personal laboral les quantitats
corresponents per les hores extraordinàries realitzades. (exp. 5706/2017).-Es dóna compte
d’una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 27/06/2017, que
literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: GRATIFICACIONS DEL PERSONAL LABORAL A PERCEBRE A LA NÒMINA
DEL JUNY 2017
Vist l'informe emès per la tècnica superior de Recursos Humans, amb data 15/06/2017, que copiat
literalment diu:
"Han arribat a l'àrea de recursos humans diverses peticions d'abonament d'hores extraordinàries
de diferent personal municipal contractat en règim laboral.
En concret, han arribat les següents peticions de les àrees corresponents (les quals es troben
incorporades a l’expedient 005706/2017):
-Petició subscrita per la regidora de salubritat, Alejandra Moll, per mitjà de la qual demana
l’abonament de 6 hores extraordinàries al caner municipal.
-Sol·licitud realitzada pel regidor de manteniment i millora de via pública, subscrita per tècnic
competent, en la que es demana l’abonament de diverses hores extraordinàries a personal divers
de la Brigada municipal (electricistes, B. d’obres).
-Demanda del regidor delegat en matèria de recursos humans, signada pel responsable del
departament, en el que es sol·licita l’abonament de diverses hores extraordinàries als fossers
municipals.
-Peticions d’abonament d’hores extres a dos fontaners i al cap de fontaners municipals, subscrita
pel regidor i tècnic competent.
-Tres demandes d’abonament d’hores extra de tres treballadores familiars, degudament subscrita
tant per la regidora delegada en la matèria com per la directora de Serveis Socials.
--Sol·licitud del regidor delegat en matèria de Policia local i seguretat ciutadana per mitjà de la
qual es demana l’abonament de diverses hores extraordinàries de diferent personal laboral
Cegem que en document incorporat a l’expedient es relacionen.
Al respecte, la normativa que és d'aplicació és la següent:
El vigent RDL 2/2015 per mitjà del qual s'aprovà el TR de l'Estatuts dels Treballadors diu el
següent:
Artículo 35 Horas extraordinarias
1. Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que se realicen
sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, fijada de acuerdo con el artículo
anterior. Mediante convenio colectivo o, en su defecto, contrato individual, se optará entre
abonar las horas extraordinarias en la cuantía que se fije, que en ningún caso podrá ser
inferior al valor de la hora ordinaria, o compensarlas por tiempos equivalentes de descanso
retribuido. En ausencia de pacto al respecto, se entenderá que las horas extraordinarias
realizadas deberán ser compensadas mediante descanso dentro de los cuatro meses siguientes a
su realización.
2. El número de horas extraordinarias no podrá ser superior a ochenta al año, salvo lo
previsto en el apartado 3. Para los trabajadores que por la modalidad o duración de su contrato
realizasen una jornada en cómputo anual inferior a la jornada general en la empresa, el número
máximo anual de horas extraordinarias se reducirá en la misma proporción que exista entre tales
jornadas.
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A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, no se computarán las horas extraordinarias
que hayan sido compensadas mediante descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su
realización.
El Gobierno podrá suprimir o reducir el número máximo de horas extraordinarias por tiempo
determinado, con carácter general o para ciertas ramas de actividad o ámbitos territoriales, para
incrementar las oportunidades de colocación de los trabajadores en situación de desempleo.
3. No se tendrá en cuenta, a efectos de la duración máxima de la jornada ordinaria laboral, ni
para el cómputo del número máximo de las horas extraordinarias autorizadas, el exceso de las
trabajadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, sin
perjuicio de su compensación como horas extraordinarias.
4. La prestación de trabajo en horas extraordinarias será voluntaria, salvo que su realización se
haya pactado en convenio colectivo o contrato individual de trabajo, dentro de los límites del
apartado 2.
5. A efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día
a día y se totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del
resumen al trabajador en el recibo correspondiente.
Per altra part, el vigent Conveni col·lectiu del personal laboral, en el seu article 20è, diu el
següent:
“20.1 - L’Ajuntament es compromet, com a mesura per aconseguir un major foment d’ocupació, a
suprimir la prestació de treball en hores extraordinàries.
20.2 - Cap treballador/a podrà excedir de 70 hores extraordinàries anuals, tret de raons
justificades de força major. En qualsevol cas, el Comitè o, si escau, els delegats de Personal
podran emetre un informe sobre aquest tema.”
Pel que respecta al règim retributiu/de compensació de les hores extraordinàries del personal
laboral, l'art. 29 (relatiu als complements salarials) del Conveni col·lectiu municipal regula en el
seu punt 8è els serveis extraordinaris dient que:
Tenint en compte l’article 20 d'aquest conveni, les hores extraordinàries realitzades s'hauran
d'abonar amb un recàrrec del 100 % sobre el preu de l’hora bruta, si no és que el/la treballador/a
opti per la compensació amb temps de descans.
Si la realització d’aquests serveis extraordinaris es realitza entre les 22.00 h i les 06.00 h, es
considerarà com a hora extraordinària nocturna i s'abonarà amb un recàrrec del 125% sobre el
preu de l’hora bruta, si no és que el/la treballador/a opti per la compensació amb temps de
descans.
Si la realització d’aquests serveis extraordinaris es fes en un dia de descans setmanal del
treballador/a es considerarà com a hora extraordinària festiva i seran abonades amb un recàrrec
del 150 % damunt el preu de l’hora bruta, a menys que el treballador/a opti per la seva
compensació amb temps de descans.
En cas d’horari nocturn el recàrrec serà del 175%. A l’efecte del còmput anterior, es considera
retribució anual el conjunt de conceptes retributius, exceptuant-ne el complement de productivitat.
En qualsevol cas, els serveis extraordinaris seran sempre de prestació voluntària per part del/de
la treballador/a.
Així i tot, per a la realització de serveis extraordinaris serà del tot necessària l’autorització prèvia i
per escrit del/de la regidor/a delegat/da de l’Àrea que correspongui. El Comitè o el/la delegat/da
de personal podrà emetre un informe referent a la realització de cadascun dels serveis
extraordinaris.
S’exclouen expressament del càlcul anterior els serveis extraordinaris realitzats durant les festes
de Sant Joan i/o Nadal, que seran objecte d’una gratificació especial prèviament acordada entre
les parts, i/o qualsevol altre servei extraordinari que sigui retribuït amb una gratificació especial.”
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Ara bé, arribats aquí s’ha de ressaltar i advertir del següent:
De les dades que obren a l’àrea de recursos humans, val a dir que cap dels empleats públics
municipals, contractats en règim laboral (excepte un), per als quals es demana l’abonament
d’hores extraordinàries sobrepassa el límit màxim anual permès d’hores extres.
De fet, consta a les dependències municipals que amb la documentació presentada, el caner
llacer municipal porta ja realitzades 86,25 hores extraordinàries (excedint-se tant del límit
previst al Conveni col·lectiu d’aplicació com del RDL 2/2015 del TRLET). Enlloc consta que
aquestes hores s’hagin dut a terme per raons de força major o bé per a prevenir o reparar
sinistres o altres danys extraordinaris i urgents (supòsits d’excepció d’aquest límit màxim).
Així les coses, s’ha de dir que el límit màxim d’hores extraordinàries previst per TRLET és una
norma de dret necessària i obligatòria que no pot ser objecte de variació ni per la via de la
negociació col·lectiva ni tampoc per acord inter partes.
I a més, transgredir el límit màxim d’hores extraordinàries és una infracció administrativa prevista
per l’art. 7.5 del RDL 5/2000, de 4 d’agost, per mitjà del qual s’aprovà el TRLISOS, el qual diu que
són infraccions greus -entre d’altres-: «La transgresión de las normas y los límites legales o
pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas
complementarias, descansos, vacaciones, permisos y, en general, el tiempo de trabajo a que se
refieren los artículos 12, 23 i 34 de l’Estatut dels Treballadors».
Ara bé açò no significa que l’empleat públic, Wilson Yepez, no hagi de cobrar i cotitzar per les
hores extraordinàries que li han estat encomanades i que ha realitzat en excés, atès que hom
entén que -si és així- es produiria un enriquiment injust per part de la corporació municipal. De fet,
per exemple, i entre d’altres, es pot esmentar la sentència del TSJ d’Andalusia (Sevilla), de
14.06.2007, la qual digué: «(...) el exceso del límite de las 80 horas anuales que como
extraordinarias pueden realizarse, según dispone el artículo 35.2 del Estatuto de los
Trabajadores, no ha de suponer un perjuicio para el trabajador que, sin su cómputo, vería
reducida su base reguladora a un importe inferior al que refleja la realidad del total de sus
retribuciones (...). Por otro lado, la incompatibilidad de este precepto con el artículo 35.2 del
Estatuto de los Trabajadores no se produce, pues el trabajar más horas extraordinarias al año
que las legalmente permitidas no implica que éstas dejen de abonarse y que hayan de cotizar
por ellas; todo sin perjuicio de las possibles sanciones sociales a que haya lugar al
transgredirse la norma prohibitiva referente al límite de horas extraordinarias anuales que
deben trabajarse».
I és que tot açò també podria donar lloc a responsabilitat patrimonial de l’Administració. A tall
d’exemple, la sentència nº 421/2011 de 18.02.2011 del TSJ de Castella i Lleó de Valladolid, sala
contenciosa administrativa (rec. 138872005) estimà parcialment una reclamació d’indemnització
per responsabilitat patrimonial a causa de les hores treballades en excés que, a més, no havien
estat abonades a empleat públic.
Finalment, indicar que l'import total corresponent a les hores extraordinàries presentades per a
cobrar per part del personal laboral que es relacionen en document adjunt, i que s’han d’abonar a
la nòmina del mes de juny, pugen en total 3.690,90 euros.
Per tot l'exposat, qui subscriu entén que, rere la corresponent fiscalització per part de l'òrgan
interventor, procedeix que la Junta de Govern municipal adopti el següent acord:
PRIMER: abonar al personal laboral que es relaciona en document adjunt les hores
extraordinàries sol·licitades de conformitat amb el previst a l'ET i al Conveni de personal laboral,
la totalitat de les quals ascendeix a l’import de 3.690,90 €.
SEGON.- advertir i recordar als responsables que encomanen la realització d’hores extra al
personal laboral municipal, que no poden encomanar la realització d’hores extraordinàries
que excedeixin del límit màxim anual establert normativament, atesa la responsabilitat en què
s’incorre per la transgressió d’aquestes limitacions de dret laboral."
Vist l'informe favorable de la interventora municipal, de dia 21/06/2017, en què diu que existeix
consignació suficient per tal de fer front a la despesa proposada.
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Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER: Abonar a la nòmina del mes de juny de 2017, del personal laboral relacionat a
continuació les quantitats indicades en concepte d'hores extraordinàries.
CEGEM

SERVEI ELECTRICISTES

G.P.P.

228,87

F.C.B.

361,90

N.S.G.

183,09

L.M.C.

28,63

TOTAL

411,96

C.S.B.

68,72

D.S.A.

59,33

TOTAL

518,58

CEMENTERI
J.B.B.

28,63

J.R.M.

128,85

SERVEI D'AIGUA

TOTAL

157,48

D.C.P.

286,34

L.C.S.

59,83

BRIGADA MUNICIPAL
J.B.C.

160,35

E.S.M.

198,19

J.A.B.M.

160,35

TOTAL

544,36

P.B.M.

34,36

SERVEIS SOCIALS

A.M.G.

81,61

E.C.M.

846,28

L.M.R.

63,63

F.C.M.

188,06

TOTAL

500,30

F.M.S.

523,89

CANER
W.Y.N.

TOTAL

1.558,23

137,44

SEGON: Advertir i recordar als responsables que encomanen la realització d’hores extra al
personal laboral municipal, que no poden encomanar la realització d’hores extraordinàries que
excedeixin del límit màxim anual establert normativament, atesa la responsabilitat en què s’incorre
per la transgressió d’aquestes limitacions de dret laboral.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
33. Proposta d'abonament a la nòmina del mes de juny, del personal funcionari (Policia Local i
Aux. Administratiu d'oficines) les quantitats corresponents en concepte de gratificacions
extraordinàries. (exp. 5707/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei
de Recursos Humans de dia 27/06/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: GRATIFICACIONS PERSONAL FUNCIONARI A ABONAR A LA NÒMINA DEL
MES DE JUNY 2017
Vist l'informe emès per la tècnica superior de Recursos Humans, amb data 15/06/2017, que copiat
literalment diu:
"Ha arribat a l'àrea de recursos humans un informe subscrit pel cap de la Policia local i pel regidor
delegat de l'àrea a efectes que es tramiti l'abonament de complements salarials de personal
laboral i funcionari adscrit a la prefectura de la Policia local. Amb l'informe, de data 02.06.2017, hi
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ha un quadrant-resum de les hores extraordinàries i dels serveis especials que s'han de retribuir
complementàriament als membres del cos de la Policia local i, en addició, també al personal
laboral que treballa a les dependències de la prefectura de la Policia local (operadors CEGEMS).
Atès que el règim jurídic aplicable al personal laboral i el del personal funcionari no és el mateix,
escau revisar la petició de manera fraccionada, per la qual cosa en aquest informe es passa a
revisar la petició efectuada respecte del serveis extraordinaris prestats pels efectius de la Policia
local.
Llavors, en aquest cas es presenta una relació d'efectius policials que han realitzat diversos
serveis (hores extraordinàries) durant el mes d’abril del 2017 a efectes que el personal de la
Policia local percebi les retribucions complementàries que pertoquin.
Així mateix, ha arribat una petició d’abonament de serveis extraordinaris prestats per una
funcionària de l’escala d’AG, subgrup C2, auxiliar administrativa municipal, corresponent a feines
realitzades durant dos capvespres a les oficines on s’hi ubica el servei d’abastament d’aigua
potable i obra pública municipal. Aquesta petició ve conformada pel regidor-delegat competent i el
tècnic responsable corresponent.
Al respecte, indicar que pel que fa a les retribucions dels funcionaris, l'art. 23è de l'encara vigent
Llei 30/1984 de mesures per a la reforma de la funció pública preveu com a retribucions
complementàries dels funcionaris -entre d'altres-: les gratificacions per serveis extraordinaris
(realitzats fora de la jornada normal, que en cap cas poden ser fixes en la seva quantia ni
periòdiques en la seva meritació).
L'art. 93 LRBRL ens adverteix que les retribucions complementaries dels funcionaris de
l'administració local (com és el nostre municipi) s'han d'atendre a la mateixa estructura i criteris de
valoració objectiva que els de la resta de funcionaris públics. La seva quantia global ha de ser
fixada pel Ple de la corporació dins dels límits màxims i mínims que es senyalin per l'Estat.
El mateix RD 861/1986 RRFAL, en el seu art. 6 è , i pel que respecta a les gratificacions per serveis
extraordinaris, repeteix que correspon al Ple de la corporació fixar en el pressupost la quantia
global designada a l'assignació de gratificacions dins dels límits màxims assenyalats a l'art. 7.2.c
del mateix RFFAL i és l'Alcalde qui les assigna de manera individual, amb subjecció als criteris
que, en el seu cas, hagués establert el Ple de la corporació municipal. I es recorda que les
gratificacions, en cap cas poden ser fixes en la seva quantia ni periòdiques a la seva meritació, i
han de correspondre a serveis extraordinaris realitzats fora de la jornada normal de treball.
Mitjançant el vigent Pacte aplicable al personal funcionari municipal, es pactà i aprovà
plenàriament un règim de gratificacions extraordinàries lligat a un valor/hora extra. En concret,
l'art. 47 del Pacte esmentat diu el següent:
47.1 Es consideren serveis extraordinaris en dies festius els realitzats fora de la jornada normal de
treball, el dissabte, els realitzats en diumenge, en dia de festa marcat en el calendari laboral o en
els dies de llicència indicats en aquest pacte.
47.2 Es tendirà a la supressió de les hores i dels serveis de caràcter extraordinari estructural fora
de la jornada normal de treball.
47.3 En qualsevol cas, i amb l’autorització prèvia de l’Alcaldia o del/de la regidor/a-delegat/a,
durant l’any només es permetrà un màxim de 70 hores per persona fora de la jornada
normal de treball.
47.4 Quan, per necessitats urgents o imprevisibles es realitzin hores extraordinàries fora de
l’horari normal de treball, el càlcul serà del següent:
Hora ordinària = Retribucions anuals : núm. hores jornada anual
Hora extraordinària = valor hora ordinària x 100 %
Hora extraordinària nocturna = valor hora ordinària x 125 %
Hora extraordinària festiva = valor hora ordinària x 150 %
Hora extra. festiva i nocturna = valor hora ordinària x 175 %
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Nota: (*) A l’efecte del còmput anterior, es considera retribució anual el conjunt de conceptes
retributius, exceptuant-ne el complement de productivitat i la indemnització per residència.
47.5 S’exclouen expressament del càlcul anterior els serveis extraordinaris realitzats durant les
festes de Sant Joan i Nadal, que seran objecte d’una gratificació especial, prèviament acordada
entre les parts, que es desenvoluparà de manera reglamentària per al seu compliment, i qualsevol
altre servei extraordinari que sigui retribuït amb una gratificació especial.
47.6 Les compensacions per treballs extraordinaris es podran efectuar en temps de la jornada
laboral, a elecció del funcionari, en les mateixes proporcions que l’indicat al punt 47.4. S'entén
que aquest punt s’acorda amb l’establert a l’art. 23.3.d) de la Llei 30/1984 i l’art. 6.3 del Reial
decret 861/1986, atès que no es refereix a gratificacions sinó a compensacions pels serveis
extraordinaris realitzats en temps de jornada laboral, en lloc de retribuir-los econòmicament.»
En resum, el Pacte de funcionaris preveu un règim de gratificacions per serveis extraordinaris,
establint diferents supòsits (nocturnitat, festius...). Aquests extrems han estat aprovats pel Ple de
l'Ajuntament.
Vist l'informe i document annex emès per part del cap de la Policia local, subscrit també pel
regidor delegat en la matèria, de data 02.06.2017, i la relació d'efectius-serveis-preu per servei i
totals que també s'ha incorporat a l'expedient administratiu corresponent; així i com la petició
d’abonament de serveis extraordinaris prestats per una funcionària, aux. adtiva. del servei
d’Aigües i O. Pública, i que tots aquests documents es troben incorporats a l’expedient de
referència; tot açò d'acord amb el text del Pacte de funcionaris abans reproduït, i que -en globalascendeix el següent import:
-Gratificacions extraordinàries: 622,80 €.
També s'ha de dir que cap efectiu funcionari de la relació adjunt s’ha excedit, de moment, del límit
anual per al 2017 de serveis extraordinaris per efectiu previst a l'art. 47 del Pacte de funcionaris.
Per tot l'exposat, aquesta tècnica en gestió de recursos humans estima que procedeix que -rere la
deguda fiscalització prèvia per part de l'òrgan interventor- la Junta de Govern adopti un acord amb
el següent contingut:
PRIMER.- Acordar abonar, als efectius policials que en document adjunt es relacionen, els imports
que en aquest s'indiquen i que -en global- ascendeix al següent import:
-Gratificacions extraordinàries: 622,80 €."
Vist l'informe favorable de la interventora municipal, de dia 21/06/2017, en què diu que existeix
consignació suficient per tal de fer front a la despesa proposada.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Abonar a la nòmina del mes de juny de 2017, dels funcionaris relacionats a continuació, les
quantitats que s'indiquen en concepte de gratificacions per serveis extraordinaris realitzats:
POLICIA

Pieres Marquès, José

34,44

Anglada Moll Francisco

19,37

Samaniego Gomila Francisco

31,21

Gutierrez Pulido Javier

23,68

Sanchez Jaen Manuel

23,68

Martínez Montes Miguel

21,53

TOTAL

470,21

64

WEB - ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE JUNTA DE GOVERN 29.06.2017

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
Morales Becana Miguel Angel
Pallicer Pons Francesc
Pavon Mohino Miguel

23,68

OFICINES GENERALS

268,94

Rossello Salord Antonia

152,59

23,68

Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
34. Proposta d'abonament a la nòmina del mes de juny del 2017 dels funcionaris relacionats a
continuació, les quantitats corresponents en concepte de complement de productivitat per
serveis realitzats en caps de setmana i X0 durant el mes de maig. (exp. 5713/2017).-Es dóna
compte d’una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 11/06/2017, que
literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: ABONAR A LA NÒMINA DE JUNY DE 2017 UN COMPLEMENT DE
PRODUCTIVITAT PER SERVEIS EN CAPS DE SETMANA I X0, DE LA POLICIA LOCAL.
Vist l'informe emès per la tècnica superior de Recursos Humans, amb data 15/06/2017, que copiat
literalment diu:
"Ha arribat a l'àrea de recursos humans un informe subscrit pel cap de la Policia local i pel regidor
delegat de l'àrea a efectes que es tramiti l'abonament de complements salarials de personal
laboral i funcionari adscrit a la prefectura de la Policia local. Amb l'informe, de data 02.06.2017, hi
ha un quadrant-resum de les hores extraordinàries i dels serveis especials que s'han de retribuir
complementàriament als membres del cos de la Policia local i, en addició, també al personal
laboral que treballa a les dependències de la prefectura de la Policia local (operadors CEGEMS).
Atès que el règim jurídic aplicable al personal laboral i el del personal funcionari no és el mateix,
escau revisar la petició de manera fraccionada, per la qual cosa en aquest informe es passa a
revisar la petició efectuada respecte dels efectius de la Policia local.
Llavors, en aquest cas es presenta una relació d'efectius policials que han realitzat diversos
serveis (complements de productivitat per la realització de serveis X0 o en cap de setmana i
festius) durant el mes de maig del 2017 a efectes que el personal de la Policia local percebi les
retribucions complementàries que pertoquin.
Així mateix, aquest mes de juny s’ha fet arribar a l’àrea de recursos humans un informe, datat de
18.04.2017, emès per part de la directora de Serveis Socials i subscrit per la regidora de l’àrea
corresponent, en el que es sol·licita que se li aboni a Francesc Marquès Mercadal dos dies (5 i 23
de gener de 2016) treballats en cap de setmana i/o festiu. Francesc Marquès Mercadal també és
efectiu policial en segona activitat que presta serveis, des del passat 1.01.2012, a la Casa
d’Acollida.
Al respecte, indicar que pel que fa a les retribucions dels funcionaris, l'art. 23è de l'encara vigent
Llei 30/1984 de mesures per a la reforma de la funció pública preveu com a retribucions
complementàries dels funcionaris -entre d'altres-: el complement de productivitat, el qual és
destinat a retribuir l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i l'interès o iniciativa amb que el
funcionari desenvolupa el seu treball.
L'art. 93 LRBRL ens adverteix que les retribucions complementàries dels funcionaris de
l'administració local (com és el nostre municipi) s'han d'atendre a la mateixa estructura i criteris de
valoració objectiva que els de la resta de funcionaris públics. La seva quantia global ha de ser
fixada pel Ple de la corporació dins dels límits màxims i mínims que es senyalin per l'Estat.
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Més en concret, l'art. 5 del RD 861/1986 RRFAL indica -entre d'altres coses- que les quanties que
percebi cada funcionari per aquest concepte seran de coneixement públic, tant dels demés
funcionaris de la corporació com dels representants sindicals. El Ple de la corporació ha de
determinar en el pressupost la quantia global destinada a l'assignació del complement de
productivitat dels funcionaris dins dels límits màxims assenyalats a l'art. 7.2.b) d'aquesta norma. I
correspon a l'Alcalde distribuir aquesta quantia entre els diferents programes o àrees i l'assignació
individual del complement de productivitat, amb subjecció als criteris que, en el seu cas, hagi
establert el Ple.
S'ha de tenir en compte que el Ple de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, en sessió ordinària
de data 10.05.2012, punt 8è, aprovà l'Annex de la Policia local del Pacte de funcionaris. En
aquest, es regula -entre d'altres coses- el següent:
PEL QUE RESPECTA ALS SERVEIS X0
«Article 14. Coordinador del servei o X0.
En el cas de que reglamentàriament es determini un coordinador de servei o XO, es retribuirà
l'import per dia establert en l'article 21.2, d'aspectes retributius, en el cas de que sigui duit a terme
per personal de l'escala bàsica. Per contra, si es du a terme per personal d'escales superiors, no
es retribuirà aquest concepte.
En concret, l'art. 21.2 de l'esmentat Annex de la Policia local preveu un complement de
productivitat per realitzar les esmentades funcions de coordinador d'un torn horari (X0) quan diu
literalment que: «Per cada servei diari efectivament treballat com a coordinador d'un torn horari
(X0) 7,22 €. (L'actualització econòmica en el temps d'aquest import a dia d'avui suposa una
quantia de 7,29 €, corresponent a la puja de l'1% en conceptes retributius).
PEL QUE RESPECTA ALS SERVEIS EN CAP DE SETMANA I FESTIUS
Així mateix, l'art. 21.1 de l'Annex de la Policia local del Pacte de funcionaris (que regula aspectes
retributius per treball en dissabtes, diumenges i festius) preveu també l'assignació d'un
complement de productivitat pel següent: «Pels caps de setmana i festius treballats per qualsevol
membre del cos de la Policia local durant 6 hores o més del servei en qüestió es percebran les
següents retribucions dins el complement de productivitat:
a)-Per cada dissabte treballat en horari diürn: 36,94 €.
b)-Per cada diumenge o festius treballat en horari diürn: 43,74 €.
c)-Per cada divendres de treball en horari nocturn: 43,74 €.
d)-Per caad dissabte o vigilia de festiu treballat en horari nocturn: 48,59 €.
(L'actualització econòmica dels imports abans esmentats, a dia d'avui, suposa unes quanties de
37,31 € (a), 44,18 (b), 44,18 (c) i 49,08 (d), respectivament, corresponent a la puja de l'1% en
conceptes retributius).»
En resum, l'Annex de Policia al Pacte de Funcionaris preveu diferents supòsits la verificació dels
quals dóna lloc a la percepció, per part dels efectius policials, de diferents complements de
productivitat, segons el cas concret. Aquests extrems han estat aprovats pel Ple de l'Ajuntament.
Per altra part, s'ha de dir que no existeix actualment cap relació de llocs de treball o instrument
anàleg d'ordenació dels llocs de treball del personal funcionari degudament aprovada, d'acord
amb la realitat existent, que valori tots els llocs de feina amb una visió global del conjunt del
personal, i que es trobi en vigor (tot i la seva obligatorietat, art. 74 TRLEBEP). En qualsevol cas,
els efectius policials perceben tots complement específic, si bé aquesta tècnica en gestió de
recursos humans no sap si quan es «determinà» aquest es va valorar i tenir en compte extrems
importants com per exemple les condicions particulars dels llocs de treball (tornicitat, nocturnitat,
treballs en caps de setmana i festius...) en atenció a la seva especial dificultat tècnica, dedicació,
incompatibilitat, responsabilitat, perillositat o penositat (elements propis del complement específic
d'acord amb l'art. 4 del RD 861/1986 RFAL).
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És a dir, en fer una valoració de llocs de feina, és possible valorar en el complement específic
circumstàncies particulars del lloc de treball quan aquestes es donen de manera habitual i
contínua (treball a torns, necessitat de treballar en caps de setmana i festius de manera periòdica,
etc.) i, en canvi, quan són circumstàncies no fixes, discontínues, es poden retribuir via
complement de productivitat, si s'estima que obeeixen a una activitat extraordinària (és a dir, fora
de les funcions ordinàries del concret lloc de treball).
Ara bé, no és tasca ara la d'aquesta tècnica considerar si s'estima procedent o no incloure els
factors de nocturnitat, treball en festius, etc. dins la valoració de cadascun dels llocs de feina dels
funcionaris (qüestió aquesta que haurà de ser avaluada en el marc del procediment de realització
del la RLT, que implica també tenir aquests extrems en consideració i valoració); i més tenint en
compte que el Ple de l'Ajuntament aprovà i, per tant, donà per bo els supòsits que donen lloc als
complements de productivitat i gratificacions extraordinàries abans esmentats.
Vists els dos informes abans esmentats, i el document annex emès per part del cap de la Policia
local, subscrit també pel regidor delegat en la matèria, de data 02.06.2017, i la relació d'efectiusserveis-preu per servei i totals que també s'ha incorporat a l'expedient administratiu corresponent;
tot açò d'acord amb les reglamentacions abans reproduïdes, i que -en global- ascendeix al
següent import:
- Complements de productivitat per realitzar feina en caps de setmana, festius i X0: 10.341,06 €.
Per tot l'exposat, aquesta tècnica en gestió de recursos humans estima que procedeix que -rere la
deguda fiscalització prèvia per part de l'òrgan interventor- la Junta de Govern adopti un acord amb
el següent contingut:
PRIMER.- Acordar abonar, als efectius policials que en document adjunt es relacionen, els imports
que en aquest s'indiquen i que -en global- ascendeix al següent import:
- Complements de productivitat per realitzar feina en caps de setmana, festius i X0: 10.341,06 €."
Vist l'informe favorable de la interventora municipal de data 20/06/2017, en què diu que existeix
consignació pressupostària suficient per tal de fer front a la despesa proposada.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Abonar a la nòmina del mes de juny de 2017 dels funcionaris relacionats a continuació, les
quantitats que s'indiquen en concepte de complement de productivitat per serveis realitzats en
caps de setmana i X0 durant el mes de maig, i que puja un total de 10.341,06 €:
FUNCIONARI

HORARI DIURN
DISSABTE

FESTIU DISSABTE

J.A.P.

1

1

M.A.P.

3

4

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

HORARI NOCTURN

2

4

J.B.M.

2

J.A.C.G.

2

3

J.D.C.P.

3

4

TOTAL €
81,49

2
2

VIGÍLIA

SERVEIS
X0

2

16

405,29

1

193,81

9

316,95

12

274,00

5

243,61
288,65
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F.C.M.

3

3

D.F.C.
J.L.F.R.

244,47
2

2

186,52

1

37,31

J.F.G.

3

3

279,78

M.G.G.

2

4

251,34

J.L.G.G.

1

3

169,85

J.G.J.

3

3

244,47

J.G.M.

2

2

186,52

C.G.F.

2

3

207,16

J.G.P.

2

2

162,98

J.J.M.

1

2

125,67

J.J.F.

2

1

137,44

A.L.P.

3

3

279,78

J.M.M.M.

3

2

200,29

L.M.M.

3

3

244,47

M.M.M.

2

3

207,16

J.A.M.R.

3

3

J.B.M.V.

2

3

207,16

A.M.G.

2

2

162,98

D.M.J.

3

3

244,47

M.M.G.

1

1

M.A.M.B.

3

4

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

11

3

2

4
2

3

3

15

398,00

12

323,08
244,47

1

A.P.C.

2

4

G.P.V.

3

3

161,68
186,52

3

J.P.M.

266,34

288,65
2

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

3

1

1

1

100,55
295,52

2

259,05

2

250,18

G.P.V.

2

3

S.R.M.

2

3

J.R.C.

2

2

1

193,81

A.R.F.

2

2

1

193,81

235,60

A.S.P.

1

2

125,67

J.S.S.

3

4

288,65

F.S.G.
M.S.J.

3
2

3

3

1

287,07
207,16
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V.S.Q.

2

M.S.P.

3

F.M.M.
TOTAL

74,62
4

288,65
2

88,36
10.341,06

Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
35. Proposta d'abonament a la nòmina del mes de juny del 2017 dels agents de la Policia Local
les quantitats corresponents en concepte de complement de productivitat per a la
realització de treball en horari nocturn durant el mes de maig. (exp. 5734/2017).-Es dóna
compte d’una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 21/06/2017, que
literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: ABONAMENT SERVEIS NOCTURNS DE FUNCIONARIS NO ADSCRITS A LA
UNITAT NOCTURNA A PERCEBRE A LA NOMINA DE JUNY 2017
Vist l'informe emès per la tècncia superior de Recursos Humans, amb data 15/06/2017, que copiat
"Ha arribat a l'àrea de recursos humans un informe subscrit pel cap de la Policia local i pel regidor
delegat de l'àrea a efectes que es tramiti l'abonament de complements salarials de personal
laboral i funcionari adscrit a la prefectura de la Policia local. Amb l'informe, de data 02.06.2017, hi
ha un quadrant-resum de les hores extraordinàries i dels serveis especials que s'han de retribuir
complementàriament als membres del cos de la Policia local i, en addició, també al personal
laboral que treballa a les dependències de la prefectura de la Policia local (operadors CEGEMS).
Atès que el règim jurídic aplicable al personal laboral i el del personal funcionari no és el mateix,
escau revisar la petició de manera fraccionada, per la qual cosa en aquest informe es passa a
revisar la petició efectuada respecte dels efectius de la Policia local, i més concretament, pel que
fa a la petició de pagament de retribucions complementàries per haver-se prestat, per part d’un
policia no adscrit a la unitat nocturna, serveis policials en nocturnitat durant el mes de maig de
2017.
Al respecte, indicar que pel que fa a les retribucions dels funcionaris l'art. 23è de l'encara vigent
Llei 30/1984 de mesures per a la reforma de la funció pública preveu com a retribucions
complementàries dels funcionaris -entre d'altres-: el complement de productivitat (destinat a
retribuir l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i l'interès o iniciativa amb que el funcionari
desenvolupa el seu treball).
L'art. 93 LRBRL ens adverteix que les retribucions complementàries dels funcionaris de
l'administració local (com és el nostre municipi) s'han d'atendre a la mateixa estructura i criteris de
valoració objectiva que els de la resta de funcionaris públics. La seva quantia global ha de ser
fixada pel Ple de la corporació dins dels límits màxims i mínims que es senyalin per l'Estat.
Més en concret, l'art. 5 del RD 861/1986 RRFAL indica -entre d'altres coses- que el complement
de productivitat està destinat a retribuir l’especial rendiment, l’activitat extraordinària i l’interès o
iniciativa amb que el funcionari desenvolupi la seva tasca. L’apreciació de la productivitat s’ha de
realitzar en funció de les circumstàncies objectives relacionades directament amb el
desenvolupament del lloc de feina i objectius assignats al mateix. En cap cas, les quanties
assignades per complement de productivitat durant un període de temps originaran cap tipus de
dret individual respecte a les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius.
Així mateix, les quanties que percebi cada funcionari per aquest concepte seran de coneixement
públic, tant dels demés funcionaris de la corporació com dels representants sindicals. El Ple de la
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corporació ha de determinar en el pressupost la quantia global destinada a l'assignació del
complement de productivitat dels funcionaris dins dels límits màxims assenyalats a l'art. 7.2.b)
d'aquesta norma. I correspon a l'Alcalde distribuir aquesta quantia entre els diferents programes o
àrees i l'assignació individual del complement de productivitat, amb subjecció als criteris que, en
el seu cas, hagi establert el Ple.
Val a dir que el Pacte de funcionaris i l'Annex de Policia esmentat preveu diferents supòsits la
verificació dels quals dóna lloc a la percepció, per part dels efectius policials, de complements de
productivitat o bé gratificacions per serveis extraordinaris, segons el cas concret.
Més en concret, s'ha de tenir en compte que el Ple de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, en
sessió ordinària de data 10.05.2012, punt 8 è, aprovà l'Annex de la Policia local del Pacte de
funcionaris. En aquest, es regula -entre d'altres coses- el següent:
PEL QUE FA ALS SERVEIS NOCTURNS
L'art. 21.5 de l'Annex de la Policia local del Pacte de funcionaris (que regula les retribucions
complementàries dels reforços de la unitat nocturna) preveu un tipus de complement de
productivitat per realitzar reforç a la unitat nocturna dient que: «La retribució del personal que
reforci la unitat per cobrir baixes de llarga durada o no pugui ser inclòs dins la pròpia unitat
cobrarà 20€ per dia realment treballat. Es considerarà dia real de treball el que hi hagi un mínim
de 6 hores de treball efectiu. Tota la resta de dies no es comptabilitzaran.
Els membres del cos que treballin de nit com servei extraordinari retribuït, no rebran aquesta
retribució, ja que va inclosa en el concepte de retribució de les hores extraordinàries nocturnes».
(L'actualització econòmica en el temps d'aquest import a dia d'avui suposa una quantia de
20,02€).
Per altra part, s'ha de dir que no existeix actualment cap relació de llocs de treball o instrument
anàleg d'ordenació dels llocs de treball del personal funcionari degudament aprovada, d'acord
amb la realitat existent, que valori els llocs de feina amb una visió global del conjunt del personal, i
que es trobi en vigor (tot i la seva obligatorietat, art. 74 TRLEBEP). En qualsevol cas, els efectius
policials perceben tots complement específic, si bé aquesta tècnica en gestió de recursos humans
no sap si quan es «determinà» aquest es va valorar i tenir en compte extrems importants com per
exemple les condicions particulars dels llocs de treball (tornicitat, nocturnitat, treballs en caps de
setmana i festius...) en atenció a la seva especial dificultat tècnica, dedicació, incompatibilitat,
responsabilitat, perillositat o penositat (elements propis del complement específic d'acord amb
l'art. 4 del RD 861/1986 RFAL).
És a dir, en fer una valoració de llocs de feina, és possible valorar en el complement específic
circumstàncies particulars del lloc de treball quan aquestes es donen de manera habitual i
contínua (treball a torns, necessitat de treballar fent caps de setmana i festius, etc.) i, en canvi,
quan són circumstàncies no fixes, discontínues, es poden retribuir via complement de
productivitat, si s'estima que obeeixen a una activitat extraordinària (és a dir, fora de les funcions
ordinàries del concret lloc de treball).
Si bé no és tasca ara la d'aquesta tècnica considerar si s'estima procedent o no incloure els
factors de nocturnitat, treball en festius, etc. dins la valoració de cadascun dels llocs de feina dels
funcionaris (qüestió aquesta que haurà de ser avaluada en el marc del procediment de realització
del la RLT, que implica també tenir aquests extrems en consideració i valoració); i més tenint en
compte que el Ple de l'Ajuntament aprovà i, per tant, donà per bo els supòsits que donen lloc als
complements de productivitat abans esmentats.
Per tant, atès l'informe i document annex emès per part del cap de la Policia local, subscrit també
pel regidor delegat en la matèria, de data 02.06.2017, i la relació d'efectius-serveis-preu per servei
i totals que també s'ha incorporat a l'expedient administratiu corresponent, tot açò d'acord amb les
reglamentacions abans reproduïdes, i que -en global- apuja el següent import:
-Complements de productivitat per la realització de serveis nocturns: 20,02 €.
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Per tot l'exposat, aquesta tècnica en gestió de recursos humans estima que procedeix que -rere la
deguda fiscalització prèvia per part de l'òrgan interventor- la Junta de Govern adopti un acord amb
el següent contingut:
PRIMER.- Acordar abonar, a l’efectiu policial A. Pons Català el següent import:
-Complement de productivitat per la realització de serveis nocturns: 20,02 €."
Vist l'informe favorable de la interventora municipal de data 20/06/2017, en què diu que existeix
consignació pressupostària suficient per tal de fer front a la despesa proposada.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Abonar a la nòmina del mes de juny de 2017 dels agents de la Policia Local relacionats a
continuació, les quantitats que s'indiquen en concepte de complement de productivitat per
realització de treball en horari nocturn durant el mes de maig:
FUNCIONARI
A.P.C.

NÚM. SERVEIS
1

TOTAL €
20,02

Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
36. Proposta d'abonament a la nina del mes de juny del 2017 del personal laboral (operadors
cegem) de la Policia Local les quantitats corresponents en concepte de feines en cap de
setmana i festius del mes de maig. (exp. 5735/2017).-Es dóna compte d’una proposta del
regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 21/06/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: ABONAMENT DE FEINES EN CAP DE SETMANA I FESTIUS DEL MES DE MAIG
DE 2017 A ABONAR A LA NÒMINA DE JUNY, DEL PERSONAL LABORAL (OPERADORS
CEGEM) DE LA POLICIA LOCAL
Vist l'informe emès per la tècnica superior de Recursos Humans, amb data 15/06/2017, que copiat
literalment diu:
''Ha arribat a l'àrea de recursos humans un informe subscrit pel cap accidental de la Policia local i
pel regidor delegat de l'àrea a efectes que es tramiti l'abonament de complements salarials de
personal laboral i funcionari adscrit a la prefectura de la Policia local. Amb l'informe, de data
02.06.2017, hi ha un quadrant-resum de les hores extraordinàries i dels serveis especials que
s'han de retribuir complementàriament als membres del cos de la Policia local i, en addició, també
al personal laboral que treballa a les dependències de la prefectura de la Policia local (operadors
CEGEMS).
Atès que el règim jurídic aplicable al personal laboral i el del personal funcionari no és el mateix,
escau revisar la petició de manera fraccionada, per la qual cosa en aquest informe es passa a
revisar la petició efectuada respecte del personal contractat en règim laboral (operadors CEGEM).
Llavors, en aquest cas es presenta una relació de personal laboral (operadors CEGEM) que ha
treballat en dissabtes, diumenges i festius durant el mes de maig del 2017 a efectes de percebre
un complement salarial al respecte.
Al respecte de la petició abans esmentada, es demana a aquesta tècnica en gestió de recursos
humans que revisi les sol·licituds d’acord amb la normativa que és d’aplicació.
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S'han revisat resolucions de personal i acords emesos per la Junta de Govern, per mitjà dels
quals es deixa constància (per exemple, a l'acord de la Junta de Govern de dia 26.10.2016) que
des de fa anys divers personal contractat en règim laboral percep retribucions complementàries,
en aquest cas concret en concepte de complement de productivitat per la realització de
treballs en caps de setmana i festius, pagant-se aquestes en funció del número de serveis per
dia prestats. No es tracta d'hores extraordinàries, sinó de complements salarials per motiu de
treballar en dissabtes, diumenges o bé en dies festius. No consta que aquest concret complement
(concepte retributiu i import) hagi estat previst al Conveni col·lectiu, aprovat per òrgan competent i
d'acord amb el procediment escaient, no obstant açò, sembla ser que es ve pagant des del 2011,
a rel d'un acord d'una comissió negociadora per a l'estudi de les condicions del personal laboral.
De fet, l'acord de Junta de Govern de data 26.10.2016 el justifica amb la següent dicció literal:
«Atès l'acord de la Comissió per a l'estudi de les condicions de personal laboral i millora del
servei de dia 21.01.2011, on es va acceptar la proposta d'abonament de 17'50€ per dia
treballat en caps de setmana i festius del personal laboral (...). Aquesta justificació serveix de
base a decisions anteriors (des del 2011) emeses en principi per qui ostentava la regidoria de
personal i, atès el règim de delegacions corresponent, posteriorment per decisió de la Junta de
Govern (si bé no s'ha trobat constància d'informes tècnico-jurídics previs ni d'intervenció que
avaluïn aspectes com els que seguidament s'indicaran):
S'ha detectat el següent:
Revisat el vigent Conveni col·lectiu del personal laboral (BOIB núm. 92 de dia 01.08.2002) a l'art.
22 (que regula el treball en festius) diu el següent: «El treball que s'hagi de realitzar en dies
festius que no siguin diumenges, a excepció dels que percebin plus per aquest fet, suposarà el
dret a gaudir, a opció del treballador, de:
a) dos dies de descans per cada festiu treballat,
b) o bé un dia de descans i el recàrrec del 100% sobre el preu de l'hora bruta.»
El mateix règim s'aplicarà als tercers diumenges si, per raó de l'organització del treball, el
treballador es trobàs obligat a prestar els seus serveis, excepcionalment durant tres diumenges
consecutius.
Així mateix, cal advertir del següent:
1) S'han revisat diversos contractes de treball subscrits per part dels operadors CEGEM de
referència, i resulta que, per exemple al contracte subscrit per S.A.M., com a clàusules
addicionals, s'estableix que: a) s'ha d'estar al disposat als punts 1 r i 2n de la resolució de personal
nº 327/2004 i la nº 226/2009; b) també s'ha d'estar al disposat a les bases de l'OPO en tot allò
que afecta al lloc de treball (BOIB nº 169 de 04.12.2009).
2) En concret, la resolució nº 226/2009 esmentada indica expressament les condicions laborals i
d'horari: a) treball a torns de 6 a 14 h. i de 14 a 22 h. amb rotació; b) un cap de setmana lliure
de cada tres; c) flexibilitat de canvi d'horari en dies lliures per necessitats del servei i per
cobrir els dies amb major necessitats puntes de treball, etc. per la qual cosa, les condicions del
lloc de treball, quan es van contractar els operadors CEGEM sembla ser que ja incorporaven
la circumstància de treball en caps de setmana i festius a més del requisit de tornicitat.
3) De fet, les bases específiques dels llocs de treball CEGEM publicades en el BOIB nº 169 de
04.12.2008 ja disposen (pàg. 185) que l'objecte del lloc de treball és: (...) la selecció de 9
persones per ser contractades com a personal laboral fix per al lloc de treball d'operador CEGEM,
del torn diürn i nocturn. La distribució de les persones entre els tres torns horaris (matí,
capvespre i vespre) es farà per l'administració municipal, es tindrà en compte la puntuació
obtinguda en el resultat del concurs oposició.»
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4) S'ha detectat també la resolució número 327 de 29.04.2004 (anterior a l'oferta pública
d'ocupació fixe de personal operador CEGEM) en que la l'alcaldessa acctal. resolgué assignar
diversos complements de productivitat; en concret, a diversos operadors CEGEM: a) La quantitat
de 2.391'90 €/any com a complement de productivitat per la realització de la jornada de 40 hores
setmanals; b) 862'96 €/any com a complement de productivitat pel concepte de tornicitat; c) i la
quantitat de 1.393'42 €/any pel concepte de complement de productivitat per a la disponibiltat fora
de la jornada laboral establerta.
5) La quantia del complement de productivitat, sembla ser que ha variat en el temps, en atenció a
resolucions diferents (i que no deixen de sorprendre), com ara:
-Consta la resolució 275/2008, subscrita per l'anterior regidora de personal Antònia Salord, per
mitjà de la qual es diu: Als antecedents, entre d'altres coses: «(....) Atesa la negociació entre la
regidoria de Policia i el seu personal i els representants dels treballadors, es va acordar
concedir al personal adscrit al CEGEM en horari nocturn, un complement de productivitat
de 4.340 €/any (...) I a la part dispositiva: «(...) SEGON.- Concedir a J.P.H. amb efectes d'inici del
seu contracte, les quantitats assignades als operadors CEGEM en concepte de complements de
productivitat per la realització de la jornada de 40 hores setmanals i tornicitat. TERCER.- Concedir
a J.P.H., amb efectes de l'inici del seu contracte, la quantitat de 4.340 €/any en concepte de
complements de productivitat per realitzar la seva jornada de treball en horari nocturn».
Resta palès aquí (per la manera i com resta redactada la resolució) que, sembla ser que amb una
reunió d'una regidora i el seu personal (que no en Mesa negociadora i amb ulterior acord
reglamentari previ els informes corresponents), es modificaven condicions de treball, s'acordaven
tipus nous de complements i els seus imports, i seguidament -sense constar informe jurídic ni
fiscalització prèvia- directament s'aprovaven amb una resolució administrativa i s'aplicaven en
nòmina.
-Consta també la resolució de personal 30/2011, de 31 de gener, per mitjà de la qual es diu que:
en els antecedents: «atès que de les actes de les reunions de la comissió d'estudi de les
condicions de personal laboral i millora del servei de 28.10.2010 i 21.01.2011 es desprèn
l'existència d'acord en incrementar el complement de productivitat per perllongació de
jornada dels operadors CEGEM fins als 3.309,69€ anuals, amb efectes de 01.01.2001» i a la
part dispositiva: «modificar el complement de productivitat concedit pel concepte de realització de
jornada laboral de 40 hores setmanals, mitjançant el primer punt de la resolució de personal
número 327/2004 de 29 de juliol, per tal que s'incrementi fins als 3.303,69 € anuals amb efectes
de l'1.01.2011 als operadors CEGEM relacionats a continuació (...)».
-Més endavant, i a rel que la DA72 a LPGE per a l'any 2012 va establir una jornada general de
treball del personal del sector públic no inferior a 37 hores i mitja setmanals de treball efectiu en
còmput anual, la resolució de personal nº 237/12 decidí, a banda d'aplicar la jornada mínima de
37,5 hores setmanals, al punt 2n de la part dispositiva: «Modificar amb efectes de 1.102.12, els
complements de productivitat per perllongació de jornada concedits a diferents llocs de treball, de
manera que quedin establerts en les quantitats anuals que s'indiquen per a cada cas per la
perllongació de les 37,5 hores fins les 40 hores setmanals que realitzen: OPERADORS CEGEM:
1.651,69 €/any.
-De l'anterior es dedueix que si 1.651,79 €/any es corresponen a la perllongació de jornada, la
resta 907,83 €/any es correspon a un complement de productivitat per tornicitat (ja que per als
operadors Cegem diürns el desembre del 2012 percebien 2.559,62 €/any de complement de
productivitat fixe).
-Consta també, i a tall d'exemple, que en contractar nou personal CEGEM (diürn) s'han aplicat els
següents complements de productivitat: resolució de l'àrea d'OiSC nº 291 de 6.08.2015, per mitjà
de la qual es concedeix a M.A.M.C. els complementsde productivitat per tornicitat i perllongació de
jornada equivalents a la resta de treballadors de la seva categoria.
6) Revisades diverses nòmines de personal operador CEGEM, es desprèn que actualment
aquests perceben -de manera fixa- dos tipus de complements salarials: els CEGEMs que
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treballen de nit tenen de manera fixa un complement d'import mensual de 488,96 € per 14
pagues/any (6.845'44 €/any); i els que treballen en torns diürns tenen un complement fixe de
184,67 € mensuals per 14 pagues (2.585,38 €/any), que sembla ser que es correspondrien amb
els conceptes retributius de la resolució nº 327/2004 abans indicada, en concret: per treballar a
torns, per tenir disponibilitat fora de la jornada laboral i per la perllongació de jornada). Sembla
ser que el treball a torns implicava ja el 2004 el treball en caps de setmana i festius (almenys així
es desprèn de la resolució de contractació de 9 Cegems abans esmentada, que indicava
expressament que corresponia un diumenge lliure de cada tres).
Llavors, s'ha de dir que no concorda tot l'abans esmentat (llocs de feina ofertats que ja tenien com
a condició a les bases i en el contracte la realització de feina per torns i caps de setmana, els
complements salarials que es perceben de manera fixa per raó dels torns, disponibilitat, etc.) amb
per exemple l'acord adoptat en Junta de Govern en sessió de dia 26.10.2016, on es raona
l'abonament d'un complement de productivitat per feina en caps de setmana i festius (concepte
aquest que com a tal no és previst al Conveni col·lectiu i que es pot entendre que està implícit
dins del treball a torns) per raó d'un acord d'una «Comissió per a l'estudi de les condicions del
personal laboral... de data 21.01.2011» on es diu que «s'acceptà» la proposta d'abonar 17,50 €
per dia treballat en caps de setmana i festius del personal laboral (...). Com s'ha dit, no s'ha
trobat constància que ni el concepte de complement de productivitat per treball en caps de
setmana i festius, tal i com s'especificica, ni l'import d'aquest, hagi estat aprovat pel
procediment legalment establert i per òrgan competent per a fer-ho, atès que una «comissió
d'estudi» no ho és de competent, sens perjudici que se li pugui atorgar competència per a emetre
informes o propostes en el marc d'un procediment negociador.
I a més, tot açò tenint en compte que abans d'adoptar l'acord la Comissió d'estudi en qüestió (és
a dir, ja abans de l'any 2011) els CEGEM ja estaven duent a terme les seves tasques durant
caps de setmana i/o festius i a torns, treball aquest que era implícit al lloc de feina des de,
com a mínim, l'any 2009, atès que s'ha detectat la resolució nº 226/2009 de personal, de
contractació de 9 persones per ocupar els llocs de CEGEM (en relació a l'OPO de 2008 abans
esmentada), a la que es diu clarament que les condicions laborals i d'horari són -entre d'altres:
“treballaran en torns d'horaris (...) un cap de setmana lliure de cada tres (...) flexibilitat de
canvi d'horari i de dies lliures(...)”.
Es pot afegir també que el concepte de «complement de productivitat» (així i com l'entenem al
règim aplicable als funcionaris), en si mateix, no existeix en el vigent Conveni col·lectiu aplicable
al personal laboral municipal. En canvi, els complements salarials que hi són previstos són:
antiguitat; CIF (que vindria a ser molt parescut al C. Específic dels funcionaris); per residència; per
treballs tòxics, perillosos o excepcionalment penosos; per torns; per nocturnitat; gratificacions
extraordinàries i per serveis extraordinaris. Llavors, no es preveu al conveni del personal laboral
municipal cap complement per la realització de feines en caps de setmana, festius i laborals.
No obstant açò, tot i no estar regulat al Conveni col·lectiu el concepte de complement de
productivitat, es poden detectar supòsits en què aquest Ajuntament ha assignat aquests tipus de
complement a personal contractat en règim laboral, atribuint-li al complement retributiu un règim
anàleg o similar al complement de productivitat aplicable als funcionaris: assignació per part de
l'Alcalde o òrgan delegat, caràcter no fix, etc.
Arribats aquí i demanada aquesta tècnica en gestió de recursos humans si procedeix abonar als
CEGEM, a més del salari i els complements que perceben de manera fixa cada més (i tenint en
compte que el contracte de treball porta implícit el treball a torns i en caps de setmana i festius, a
banda del complement que perceben de manera fixa per treballar a torns -cosa que implica torns
en cap de setmana i festius-), un complement de productivitat addicional per serveis prestats en
caps de setmana i festius, es poden fer les següents consideracions:
PRIMER.- Recordar que és obligació de la corporació local disposar d'una relació de llocs de
treball o instrument d'ordenació del personal similar (art. 74 TREBEP), i que aquest Ajuntament
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actualment no en té cap de degudamet aprovada per òrgan competent, publicada i en vigor, la
qual ha d'estar adaptada a la realitat, comptar amb la descripció de cada lloc, funcions, sistemes
de provisió, requisits, etc. de tots els llocs de feina (cosa que implica que, prèviament, també
s'han d'haver considerat i negociat les condicions de treball, la seva valoració, etc.).
Per tant, per començar ja es detecta la mancança d'una eina fonamental (i obligada) per a la
corporació per tal de revisar les concretes circumstàncies que s'han tingut en compte a
efectes de valorar els llocs de feina en qüestió (els de Cegem). De fet, açò comporta
inseguretat jurídica, atès que no es pot fer una valoració objectiva i ben fonamentada al respecte.
SEGON.- En segon terme, el fet que els contractes de treball dels CEGEM (així també les bases
aprovades per a proveir els llocs de treball) ja portin implícita la condició de treball a torns i en
caps de setmana aboca -en principi- a pensar que en el salari ja hi havia d'haver valorades
aquestes circumstàncies.
Ara bé, el fet que, paral·lelament al salari, en contractar el personal s'hagués subscrit
sistemàticament una resolució per part de qui ostentava la regidoria de personal atorgant un
complement de productivitat al nou personal CEGEMs (com per exemple la nº 327 de 29.04.04,
que tingué en compte 862'96 €/any per tornicitat i 1.393'42 €/any per disponiblitat, entre d'altres
aspectes), cosa que sembla ser que està integrada en els complements de productivitat fixes que
perceben avui dia els CEGEMs (6.845,58 €/any els qui fan torn de vespre i 2.585 €/any els que
presten servei diürn), aboca a pensar que el salari no preveia aquests aspectes (no ho sabem
atès que no disposem d'una valoració explicativa aprovada i en vigor), cosa que potser es va
intentar pal·liar amb sengles complements de productivitat fixes -que, recordem, a dia d'avui,
segueixen percebent el personal CEGEM-.
TERCER.- Per acabar el “quadre” sobre el qual se m'ha demanat que informi, dir que el fet que
una “comissió per a l'estudi de les condicions del personal laboral” accepti una proposta
d'abonament de 17,50 € per dia treballat en cap de setmana i festius del personal laboral (en
general) i -sense considerar res més- s'apliqui a les nòmines del personal laboral (en general,
sense distingir llocs de treball i categories, sense informes jurídics i econòmics, d'intervenció) i
des de l'any 2011, hom ho considera totalment desencertat i irregular tant del punt de vista tècnic
com administratiu.
-Des del punt de vista administratiu, perquè, així i com s'ha argumentat reiteradament, el
procediment per a valorar els llocs de treball i les seves condicions ha de ser el previst
normativament (i, evidentment, no s'han seguit les passes procedimentals adequades). De fet, de
valoració de llocs de treball de tot personal laboral, degudament aprovada, publicada i d'acord
amb la realitat i en vigor no en disposem de cap.
-Des del punt de vista tècnic, perquè, a banda que el complement salarial de productivitat per
feines en caps de setmana i festius no està previst al Conveni col·lectiu municipal; també s'ha de
dir que -com a mínim- no és fàcil d'entendre el fet que per un costat el contracte de treball del
personal CEGEM dugui implícit el treball a torns i en caps de setmana, i que per altre costat es
percebin -sembla ser- complements de productivitat fixes al respecte ab initio de cada contracte a
fi de rescabalar -entre d'altres coses- el treball a torns i que aquest impliqui lliurar un diumenge de
cada tres; i que, en addició i des de l'any 2011, i sense que es justifiqui que han variat les
condicions dels llocs de treball, s'apliqui per decisió d'una comissió d'estudi de condicions
de treball un complement de productivitat addicional cada dia que es treballa en caps de
setmana i festius sense que s'expliqui res més. Al respecte, poden sorgir moltes preguntes, com
per exemple:
-Com s'explica el complement addicional si abans del 2011 ja treballaven en caps de setmana i
festius?
-Com s'explica si no tenim constància que hagin variat les condicions de feina dels CEGEM des
d'ençà?
-Era intenció de la comissió d'estudi “valorar” d'una manera sui generis els llocs de treball CEGEM
a fi de pal·liar la manca de RLT i per tant d'una correcta valoració dels llocs en qüestió?
Aquestes són preguntes (i potser d'altres que ens poden anar sorgint) a les quals no pot contestar
aquesta tècnica en gestió de recursos humans perquè desconeix les respostes. Potser les podria
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contestar el personal tècnico-jurídic i econòmic que havia de revisar-ho -si és que es va fer- abans
de l'aplicació d'aquestes noves retribucions....
Ara bé, com a mínim s'ha de dir que -en principi i sens perjudici de prova en contra- pot
semblar ser que hi ha una duplicitat de complements retributius: els contractes de treball
dels CEGEM duen implícit el treball a torns i en cap de setmana, es rescabala -entre d'altres
coses- pel treball a torns (cosa que inclou caps de setmana i festius) amb un complement de
productivitat fixe des de l'inici dels contractes, i, a més, s'aplica un complement de productivitat
addicional per cada servei en cap de setmana i/o festiu.
QUART.- Si bé, recordem, no hem d'oblidar que aquesta corporació local encara no ha complert
amb la seva obligació de disposar d'una RLT o instrument d'ordenació del personal similar o
anàloga, no obstant la seva previsió pressupostària i inici de redacció dels plecs per a la
subscripció d'un contracte de serveis al respecte. En el marc d'aquesta RLT s'han de fixar les
concretes retribucions de cada lloc de treball tenint en compte les concretes circumstàncies
d'aquests (treball a torns, jornada continuada, treball en caps de setmana i festius, perillositat i
penositat, etc.). I, a més, s'hauria d'aprofitar l'avinentesa perquè, paral·lelament, es revisés el
corresponent conveni col·lectiu, a fi d'esmenar-lo en tot allò que sigui procedent i als efectes que
sigui coherent i racional, de conformitat amb l'esmentada valoració dels llocs de treball.
En definitiva, és evident que hi ha irregularitats en la fixació i l'evolució de les retribucions del
personal laboral (d'acord amb tot l'abans exposat), i que aquestes o bé contenen factors duplicats
o bé no estan ben explicades i argumentades; però també és evident que la corporació municipal
no disposa d'una adequada descripció i valoració d'aquests llocs de feina, que hagi passat pel
procediment legalment establert (descripció, negociació dels extrems necessaris...) i aprovació
per òrgan competent i publicació, d'on es puguin discernir les circumstàncies dels llocs de treball i
la seva valoració. I açò sens perjudici de la necessària revisió/esmena del Conveni col·lectiu
corresponent.
I no hem d'oblidar que aquests nous conceptes retributius es venen aplicant, sense que hi hagi
constància d'informes previs ni jurídics ni econòmics; cosa que s'ha fet tant per anteriors regidors
delegats amb matèria de personal com, en els darrers dos anys, per mitjà d'acords d’abonament
adoptats en Junta de govern.
A banda que no hem d'oblidar que el personal contractat com a CEGEM, te actualment la
confiança legítima que mensualment se li abonarà un complement més per cada dia de servei
prestat en cap de setmana i/o festiu de 17'68 euros/servei a banda dels complements de
productivitats fixes; perquè hem de recordar que aquesta corporació local (via resolucions i via
acords en Junta de Govern), sense posar-hi cap objecció, ho ve abonant des de fa 6 anys
(concretament des del gener del 2011) encara que sigui per mor d'una «acceptació» dels imports i
conceptes per part d'una comissió d'estudi.
Per tant, en primer lloc s'aconsella a la corporació municipal que, en el temps mínim
imprescindible, hauria d'engegar ja l'inici de la confecció de la RLT o instrument similar
d'ordenació del personal, a efectes de descriure i valorar el lloc de treball; atès que un cop la
RLT estigui aprovada es podran aplicar els imports retributius corresponents que hauran estat
establerts dins d'uns paràmetres valoratius igualitaris per a la globalitat del personal municipal.
Paral·lelament, s'haurien de revisar els conceptes retributius que ara mateix estan prevists al
Conveni col·lectiu del personal laboral municipal, a efectes d'introduir les esmenes que puguin
correspondre al respecte.
A banda de l'anteriorment exposat, i en segon terme, s'hauria de considerar la procedència de
seguir abonant els complements retributius (els complements de productivitat per treballar en cap
de setmana i festius a raó de 17,50 €/servei) si -com sembla ser dels contractes de treball (i resol.
nº 226/2009)- els llocs de treball Cegem ja porten com a condició el treball a torns i en caps de
setmana des d'abans del 2011, a banda que duen aparellat un complement de productivitat fix de
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6.845'44 €/any i de 2.585,38 €/any (segons el treball a torns nocturn i diürn, respectivament), per
rescabalar -entre d'altres coses- aquesta tornicitat que sembla ser que incloia els caps de
setmana i festius,(almenys així va ser del 2009 al 2011).
Per l'exposat, fora bo que mentrestant no es confecciona i aprova definitivament la RLT, s'hauria
d'esmenar l'embull de complements retributius que percep el personal Cegem. És a dir,
mentrestant no s'aprova la RLT, hom entén que caldria revisar i esmenar en primer lloc els
conceptes retributius del Conveni col·lectiu de personal laboral (cosa que haurà de ser objecte de
submissió a Mesa negociadora i ulterior aprovació plenària); així i com també s'haurien d'esmenar
i concretar (ben justificant-los) els imports i contraprestacions incloses en els complements
retributius del personal laboral Cegem.
Tenint en compte tot l'exposat, i previ informe de l'òrgan interventor, hom entén que procedeix
que la Junta de Govern municipal adopti -si ho considera oportú- el següent acord:
PRIMER.- Abonar als treballadors municipals, contractats en règim laboral, que es relacionen en
document adjunt (operadors CEGEM i personal laboral porter/subaltern del Pavelló municipal
d’esports), un complement de productivitat per haver realitzat treballs en caps de setmana i
festius, d'acord amb els imports que al document s'esmenten i que es corresponen al mes de
maig del 2017 (operadors Cegem), la qual cosa ascendeix al total de 777,92 €; sens perjudici que
s'hagin de prendre les mesures adients a fi de valorar correctament les funcions que exerceix
aquest col·lectiu laboral i abonar-les conseqüentment.
SEGON.- Acordar impulsar, sense més dilació, els expedients necessaris per a la descripció,
valoració i aprovació de la RLT així i com la revisió i esmena del Conveni de personal laboral i
Pacte de personal funcionari a efectes que tots aquests instruments siguin coherents entre sí, de
conformitat amb la normativa que és d'aplicació i atenent a uns paràmetres igualitaris de valoració
que s'hagin establert per a la globalitat del personal, d'acord amb les seves funcions,
responsabilitats, concretes condicions de treball i categories.
TERCER.- Acordar ordenar que s'incoin expedients sobre el següent: a) Revisió i esmena dels
conceptes retributius establerts al Conveni col·lectiu del personal laboral (amb la inclusió del
complement de productivitat i la seva regulació); i b) Revisió i concreció de les retribucions del
personal laboral en el sentit de concretar i justificar les seves quanties, motius i
contraprestacions.''
Vist l'informe favorable de la interventora municipal de data 20/06/2017, en què diu que existeix
consignació pressupostària suficient per tal de fer front a la despesa proposada.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER.- Abonar als treballadors municipals, contractats en règim laboral, que es relacionen a
continuació (operadors CEGEM), les quantitats indicades en concepte de complement de
productivitat per haver realitzat treballs en caps de setmana i festius durant el mes de maig de
2017, per un import total de 777,92 €.
NOM

NÚM. SERVEIS

TOTAL €

S.A.M.

5

88,40

C.R.G.

4

70,72

J.F.G.

6

106,08

M.T.M.C.

7

123,76
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J.P.H.

5

88,40

G.P.P.

6

106,08

E.R.O.

7

123,76

N.S.G.

4

70,72

TOTAL

777,92

SEGON: Acordar impulsar, sense més dilació, els expedients necessaris per a la descripció,
valoració i aprovació de la RLT així i com la revisió i esmena del Conveni de personal laboral i
Pacte de personal funcionari a efectes que tots aquests instruments siguin coherents entre sí, de
conformitat amb la normativa que és d'aplicació i atenent a uns paràmetres igualitaris de valoració
que s'hagin establert per a la globalitat del personal, d'acord amb les seves funcions,
responsabilitats, concretes condicions de treball i categories.
TERCER: Acordar ordenar que s'incoin expedients sobre el següent: a) Revisió i esmena dels
conceptes retributius establerts al Conveni col·lectiu del personal laboral (amb la inclusió del
complement de productivitat i la seva regulació); i b) Revisió i concreció de les retribucions del
personal laboral en el sentit de concretar i justificar les seves quanties, motius i contraprestacions.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
37. Proposta d'abonament a la nòmina del mes de juny del 2017 al/a la treballador/a T.M.N la
quantitat corresponent en concepte d'hores complementàries realitzades durant el mes de
maig del 2017. (exp. 5858/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei de
Recursos Humans de dia 21/06/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: ABONAMENT DE LES HORES COMPLEMENTÀRIES REALITZADES EL MES
DE MAIG PER T.M.N. A LA NOMINA DE JUNY 2017
Vist l'informe emès per la tècncia superior de Recursos Humans, amb data 16/05/2017, que copiat
literalment diu:
"Ha arribat a l'àrea de recursos humans una petició d'abonament d'hores complementàries
realitzades per T.M.N., degudament subscrita pel tècnic responsable i per la regidora de l'àrea
corresponent. En concret, es demana l'abonament de 24 hores complementàries realitzades
durant el mes de maig de 2017.
Val a dir que T.M.N. és persona contractada en règim laboral en categoria de titulat mitjà per
ocupar un lloc d'educadora social en règim laboral a temps parcial amb un coeficient de 0,267
sobre la jornada completa (10 hores setmanals).
Llavors, cal tenir en compte el que estableix l'art. 12 del vigent RDL 2/2015, per mitjà del qual
s'aprovà el text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors pel que fa als contractes a temps
parcial i els límits relatius a les hores complementàries.
Envers aquestes limitacions, es pot dir que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de 19 de
maig, acordà modificar el Conveni col·lectiu de personal laboral (afegint un article 20 bis) en
relació a la realització d'hores complementàries. Aquest nou precepte -entre d'altres coses- mana
que sols es podran realitzar hores complementàries si existeix un pacte escrit amb el treballador i
en cap cas el pacte d'hores extraordinàries podrà ser superior al 60% de les hores ordinàries de
treball objecte de contracte.
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De fet, existeix un pacte exprés amb la treballadora, aprovat per mitjà de resolució número 1493,
de data 06.07.2016, en el qual la treballadora s'ha compromès a realitzar fins un màxim de 6
hores complementàries setmanals (el seu contracte és de 10 h./set.). Les hores efectivament
realitzades s'han de retribuir com a ordinàries i s'han de computar a l'efecte de bases de cotització
a la Seguretat Social, períodes de carència i bases reguladores de les prestacions.
Llavors, i atès que el còmput total d'hores mensuals complementàries presentades (24 hores en 1
mes) no sobrepassa el límit màxim permès d'acord amb la normativa abans esmentada, hom
entén que rere la corresponent fiscalització prèvia per part de l'òrgan interventor, procedeix que la
Junta de Govern adopti el següent acord:
PRIMER (i únic): abonar a T.M.N. 383,04 euros en concepte d'hores complementàries (24 hores)
realitzades durant el de mes de maig de 2017, de conformitat amb el que disposa el TRLET i l'art.
20 bis del vigent Conveni col·lectiu de personal laboral."
Vist l'informe favorable de la interventora municipal de dia 20/06/2017, en què diu que existeix
consignació pressupostària suficient per fer front a la despesa proposada.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Abonar a la nòmina del mes de juny de T.M.N. 383,04 euros en concepte d'hores
complementàries (24 hores) realitzades durant el mes de maig de 2017, de conformitat amb el
que disposa el TRLET i l'art. 20 bis del vigent Conveni col·lectiu de personal laboral.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
38. Proposta d'abonament a la nòmina del mes de juny del 2017, de les quantitats
corresponents en concepte de complement salarial per haver realitzat tasques de
manteniment de la xarxa de clavegueram durant el mes de maig. (exp. 5908/2017).-Es dóna
compte d’una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 21/06/2017, que
literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: COMPLEMENT PRODUCTIVITAT A ABONAR A LA NÒMINA DE JUNY 2017 PER
TREBALLS PENOSOS REALITZATS EL MES DE MAIG
Vist l'informe emès per la tècnica superior de Recursos Humans, amb data 15/06/2017, que
copiat literalment diu:
"El cap de la Brigada municipal, en data 7.06.2017, ha fet arribar a l'àrea de recursos humans un
informe per mitjà del qual es deixa constància d'una relació de personal de la Brigada municipal
que ha realitzat diferent percentatge de temps durant el mes de maig de 2017 dedicat al
manteniment de la xarxa de clavegueram.
Envers la petició, resulta que la Junta de Govern municipal, en sessió de data 03.08.2016, punt
15è, acordà que el percentatge de complement salarial que havia de percebre cada empleat per
raó d'haver realitzat treballs penosos relacionats amb feines de clavegueram havia de ser
presentat pel cap de la Brigada municipal mensualment, indicant el nom i llinatges de cada
empleat, el número de dies que havia realitzat feines a la xarxa de clavegueram i el percentatge
que açò suposava respecte del mes en qüestió. La quantia econòmica a percebre aprovada fou
de 230 euros mensuals per al 100% de dedicació, havent-se d'aplicar les variacions
corresponents d'acord amb el percentatge de temps efectivament realitzat (actualment 232,3
euros per al 100% de dedicació per raó de la puja de l'1% salarial corresponent a l'exercici de
2016).
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Aquest complement salarial s’acordà en virtut del que preveu l’art. 29.4 del Conveni col·lectiu del
personal laboral (BOIB nº 92 de 01.08.2002) en relació als complements al salari pel motiu de la
realització de treballs tòxics, perillosos o excepcionalment penosos.
D'acord amb l'esmentat, s'adjunta document on hi ha la relació de persones que han efectuat
tasques de clavegueram durant el mes de maig, el percentatge de dedicació que açò suposa
respecte de la jornada total i la seva traducció en euros. La totalitat de les tasques puja un import
de 752,65 euros que s'haurien d'abonar a la nòmina de cada treballador, en concepte de
complement salarial, en proporció als percentatges efectivament realitzats d'acord amb l'informe
tècnic abans esmentat i el quadre adjunt.
En addició, es pot indicar que el cap de la Brigada municipal, en el seu informe del mes de maig
de 2017, considera «imprescindible» establir una Brigada de manteniment de clavegueram i
demana que es replantegi el sistema de remuneració d’aquests empleats públics municipals.
Cosa que es posa en coneixement de la corporació local a efectes que en tengui coneixement.
Per tot l'exposat, qui subscriu estima que, rere de la corresponent fiscalització prèvia per part de
l'òrgan interventor, procedeix que la Junta de Govern adopti el següent acord:
PRIMER (i únic): abonar a la relació de treballadors municipals que s’adjunta, tots ells contractats
en règim laboral, els imports que en document adjunt es relacionen en concepte de complement
salarial per haver realitzat tasques de manteniment de la xarxa de clavegueram durant el mes de
maig de 2017, cosa que ascendeix a un import de 752,65 € per a tot el personal esmentat en el
seu conjunt."
Vist l'informe favorable de la interventora municipal, de dia 20/06/2017, en què diu que existeix
consignació pressupostària suficient per fer front a la despesa proposada.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Abonar a la nòmina de juny 2017, dels treballadors municipals relacionats a continuació, les
quantitats indicades en concepte de complement salarial per haver realitzat tasques de
manteniment de la xarxa de clavegueram durant el mes de maig de 2017, cosa que ascendeix a
un import total de 752,65 €:
NOM

% JORNADA IMPORT €

L.M.R.

23%

53,43

R.C.C.

95%

220,69

T.M.G.

23%

53,43

P.B.M.

18%

41,81

I.M.S.

23%

53,43

J.B.M.

27%

62,72

L.M.B.

18%

41,81

F.C.B.

32%

74,34

L.M.C.

18%

41,81

D.S.A.

18%

41,81

C.F.S.

5%

11,62
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C.L.G.

5%

11,62

J.V.B.

5%

11,62

J.C.S.

14%

32,52

TOTAL

752,65

Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
39. Proposta d'abonament al/a la Sr./Sra. M.R.S.P. la quantitat corresponent en concepte del
seu dret a vacances que no ha pogut gaudir abans de la finalització del contracte per raó
de la reincorporació sobrevinguda de la persona a la qual substituïa. (exp. 6260/2017).-Es
dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 27/06/2017,
que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: LIQUIDACIÓ VACANCES PENDENTS DE LA TREBALLADORA FAMILIAR R.S.P.
Vist l'informe emès per la tècnica superior de Recursos Humans, amb data 22/06/2017, que copiat
literalment diu:
"D’acord amb la resolució de l’àrea d’organització i seguretat ciutadana número 1221 de
11.05.2017, aquest Ajuntament contractà R.S.P. per a prestar serveis com a professional del
treball familiar, amb efectes des del 16 de maig de 2017, de manera temporal, a jornada
complerta, de dilluns a divendres, i mentre durés la situació de baixa per ILT de la treballadora
familiar E.M.B.
E.M.B. presentà la seva alta mèdica el passat dia 16.06.2017, amb la qual cosa R.S.P. acabà la
seva relació laboral amb aquesta corporació local atesa la reincorporació de la treballadora a la
qual substituïa R.S.P.
Per l’abans exposat, procedeix que l'Ajuntament dugui a terme l'aprovació de la seva liquidació
(quitança), havent d’abonar a R.S.P. les vacances meritades que no ha pogut gaudir per la
reincorporació sobrevinguda de la treballadora a la qual substituïa.
Respecte del dret a la contraprestació dinerària de les vacances no gaudides per part de M.
Ángeles Moscoso, s’ha de dir el següent:
1) Amb caràcter general, l'art. 38 del RDL 2/2015 per mitjà del qual s'aprovà el text refós de
l'Estatut dels Treballadors, disposa que el període de vacances anuals retribuïdes no és
substituible per una compensació ecocòmica.
2) Ara bé, l'art. 7.2 de la Directiva 2003/88/CE del Parlament Europeu i del Consell, que regula
determinats aspectes d'ordenació del temps de treball, disposa que: «El període mínim de
vacances anuals retribuïdes no podrà ser substituït per una compensació financera, excepte
en cas de conclusió de la relació laboral». En aquest sentit, el TJUE, en sentència de
10.09.2009 (assumpte C-2077/08, Vicente Pereda) declarà que: «a fi d'una protecció eficaç de la
seguretat i de la salut, el treballador normalment ha de poder gaudir d'un descans efectiu, ja que
l'art. 7.2 de la Directiva 2003/88/CE sols permet que el dret de vacances anuals retribuïdes
sigui substituit per una compensació econòmica en cas que conclogui la relació laboral»;
així i com en el cas que ens ocupa en què Rosa causa baixa de la relació laboral sense que se li
hagi pogut donar opció a realitzar les vacances que merità pel temps de treball realitzat.
3) Per tant, arran de l'abans expressat, diversa és la jurisprudència espanyola que ha admès el
dret a una compensació econòmica per vacances que no s'han pogut gaudir pel fet que la
relació laboral ha finalitzat abans que el treballador hagués tingut ocasió de fer ús d'aquest
dret a un descans anual (per exemple SSTS 30.04.1996 i 25.02.2003, entre d'altres).
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Llavors, resulta que R.S.P. te dret a ser compensada econòmicament per les vacances no
gaudides i que d’acord amb el temps treballat per part de R.S.P., i segons quadre explicatiu que
s’adjunta a l’expedient administratiu corresponent, li correspon a R.S.P. el gaudi de 3 dies de
vacances la qual cosa suposa que ha de percebre un import econòmic de 121,65 € que han de
ser inclosos dins la seva liquidació (quitança).
Per tot l’exposat, i sens perjudici de l’informe corresponent per part de l’òrgan d’intervenció, i de
qualsevol altre que l’autoritat competent pugui sol·licitar/fer servir, hom considera que procedeix
que la Junta de Govern adopti una resolució administrativa amb el següent contingut:
PRIMER.- Incloure dins la quitança-liquidació de R.S.P. 121,65 euros en concepte del seu dret a
vacances que no ha pogut gaudir abans de la finalització del contracte per raó de la
reincorporació sobrevinguda de la persona a la qual substituïa.
SEGON.- Comunicar aquesta resolució tant a la part interessada i a la representació del personal
laboral."
Vist l'informe favorable de la interventora municipal, de dia 22/06/2017, en què diu que existeix
consignació suficient per tal de fer front a la despesa proposada.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER: Incloure dins la quitança-liquidació de R.S.P. 121,65 euros en concepte del seu dret a
vacances que no ha pogut gaudir abans de la finalització del contracte per raó de la
reincorporació sobrevinguda de la persona a la qual substituïa.
SEGON: Comunicar aquesta resolució tant a la part interessada i a la representació del personal
laboral.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
40. Proposta d'abonament de la indemnització als membres i assessors del tribunal metge
reunit el dia 13/06/2017, per al pas a segona activitat de la funcionària P.O.P. (exp.
6356/2017).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de
dia 27/06/2017, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: ABONAMENT INDEMNITZACIÓ ALS MEMBRES DEL TRIBUNAL I ASSESSORS
DEL TRIBUNAL METGE PER AL PAS A 2A ACTIVITAT A P.O.P., DUT A TERME EL 13.06.2017
Vist l'informe emès per la secretària municipal, amb data 13/06/2017, que copiat literalment diu:
"El dia 13.06.2017 ha tingut lloc la constitució i dictamen del Tribunal facultatiu per al pas a 2a
activitat de l'efectiu policial P.O.P.
Els membres i assessors de l'esmentat Tribunal van ser nomenats per mitjà de resolució de l'àrea
d'OiSC nº 1361 de 25.05.2017. Els components assistents han estat els següents, d'acord amb
l'acta aixecada al respecte i les resolucions de nomenament: Tribunal: J.P.V. (representant de la
part interesada), F.J.S.C. (metge designat per la Conselleria de Salut ) i E.M.G.C (designat per
l'Ajuntament); i els assessors assistents han estat el cap de la Policia local, I.C.M.; i la tècnica en
gestió de recursos humans, M.J.A.M. (funcionària que també ha actuat de secretària, aixencant
acta).
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Vist el que preveu el Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del
servei, i en concret, les quanties previstes a l'annex IV de l'esmentat RD pel que fa a assistències
per participació en tribunals d'oposició o concurs o altres òrgans encarregats de personal, d'acord
amb cada categoria de tribunal i la seva assistència en qualitat de president, secretari o bé vocal.
Qui subscriu considera que la Junta de Govern, prèvia fiscalització per part de l'òrgan interventor,
hauria d'adoptar el següent acord:
PRIMER (i únic).- Abonar a les següents persones, que han assistit com a membres o assessors
integrants del Tribunal metge per al pas a segona activitat de P.O.P., els imports que seguidament
s'indiquen en concepte d'indemnitzacions per assistències de participació en tribunals metges en
matèria de personal d'acord amb el Decret 462/2002 sobre indemnitzacions per raó del servei:
proves pas
membre tribunal o assessor tribunal
2a activitat

categ.
tribunal

en
qualitat
de

quanti
a en €

-2%
IRPF

P.Olives

J.P.V.

2ª

vocal T.

39,78

38,98

P.Olives

F.J.S.C.

2ª

vocal T.

39,78

38,98

P.Olives

E.M.G.C.

2ª

vocal T.

39,78

38,98

P.Olives

I.C.M.

2ª

vocal as.

39,78

38,98

P.Olives

M.J.A.M.

2ª

Vocal as. 39,78

38,98

Vist l'informe favorable de la interventora municipal, de dia 22/06/2017, en què diu que existeix
consignació suficient per tal de fer front a la despesa proposada.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Abonar a les següents persones, que han assistit com a membres o assessors integrants del
Tribunal metge per al pas a segona activitat de Pilar Olives Pérez, els imports que seguidament
s'indiquen en concepte d'indemnitzacions per assistències de participació en tribunals metges en
matèria de personal d'acord amb el Decret 462/2002 sobre indemnitzacions per raó del servei:
proves pas
membre tribunal o assessor tribunal
2a activitat

categ.
tribunal

en
qualitat
de

quantia -2%
en € IRPF

P.Olives

J.P.V.

2a

vocal T.

39,78

38,98

P.Olives

F.J.S.C.

2a

vocal T.

39,78

38,98

P.Olives

E.M.G.C.

2a

vocal T.

39,78

38,98

P.Olives

I.C.M.

2a

vocal as.

39,78

38,98

P.Olives

M.J.A.M.

2a

Vocal as.

39,78

38,98

Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
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41. Proposta de denegació d'un ajut econòmic no periòdic en concepte d'habitatge a Sr./Sra.
M.A.G.C. (exp. 714/2017).-Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del Servei
d’Atenció Social de dia 11/06/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. M.A.G.C., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
30/01/2017 i amb registre d’entrada núm. 001429, demanant ajut econòmic no periòdic pel concepte
d'habitatge.
Atès que en data 22 de maig de 2017, la comissió tècnica de valoració dels ajuts econòmics, tal
com resta reflectit al certificat de l'acord que consta a l'expedient, emet proposta de denegació d'un
ajut econòmic no periòdic pel concepte d'habitatge al/a la Sr./Sra. M.A.G.C., atès que supera el límit
d'ingressos econòmics establert en el barem (article 9 punt 3r) de les Bases que han de regir la
concessió d'ajudes econòmiques dirigides a persones i/o famílies en situació d'especial necessitat
actualment vigents.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
La denegació d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte d'habitatge al/a la Sr./Sra. M.A.G.C., pel
motiu assenyalat.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei d’Atenció Social.
42. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte de manutenció al
Sr./Sra. F.M.A. (exp. 2926/2017).-Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del
Servei d’Atenció Social de dia 03/06/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. F.M.A., enregistrada en aquest Ajuntament el
dia 28/03/2017 i amb registre d’entrada núm. 005102, demanant ajut econòmic no periòdic pel
concepte de manutenció.
Atès que en data 15 de maig de 2017, la comissió tècnica de valoració dels ajuts econòmics,
tal com resta reflectit a l'acord que consta a l'expedient, emet proposta favorable per la
concessió d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte de manutenció per un import total de
600,00 € al/a la Sr./Sra. F.M.A.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Primer.- la concessió d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte de manutenció per un import
total de 600,00 € al/a la Sr./Sra. F.M.A.
Segon.- l'ingrés al compte bancari, segons dades bancàries que s'adjunten.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei d’Atenció Social.
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43. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte de motius
sociosanitaris al Sr./Sra. C.C.L.V. (exp. 3198/2017).-Es dóna compte d’una proposta de la
regidora delegada del Servei d’Atenció Social de dia 02/05/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. C.C.L.V., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
03/04/2017 i amb registre d’entrada núm. 005453, demanant ajut econòmic no periòdic pel concepte
de motius sociosanitaris.
Atès que en data 10 d'abril de 2017, la comissió tècnica de valoració dels ajuts econòmics, tal com
resta reflectit a l'acord que consta a l'expedient, emet proposta favorable per la concessió d'un ajut
econòmic no periòdic pel concepte de motius sociosanitaris per un import total de 105,31 € al/a la
Sr./Sra. C.C.L.V.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Primer.- la concessió d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte sociosanitari per un import total de
105,31,00 € al/a la Sr./Sra. C.C.L.V.
Segon.- l'ingrés al compte bancari, segons dades bancàries que s'adjunten.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei d’Atenció Social.
44. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte de motius
sociosanitaris al Sr./Sra. A.M.C.B. (exp. 3826/2017).-Es dóna compte d’una proposta de la
regidora delegada del Servei d’Atenció Social de dia 11/06/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. A.M.C.B., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
20/04/2017 i amb registre d’entrada núm. 006604, demanant ajut econòmic no periòdic pel concepte
de motius sociosanitaris.
Atès que en data 22 de maig de 2017, la comissió tècnica de valoració dels ajuts econòmics, tal
com resta reflectit a l'acord que consta a l'expedient, emet proposta favorable per la concessió d'un
ajut econòmic no periòdic pel concepte de motius sociosanitaris per un import total de 900,00 € al/a
la Sr./Sra. A.M.C.B.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Primer.- la concessió d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte de motius sociosanitaris per un
import total de 900,00 € al/a la Sr./Sra. A.M.C.B.
Segon.- l'ingrés al compte bancari, segons dades bancàries que s'adjunten.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei d’Atenció Social.
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45. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives
al Sr./Sra. Y.A.A.(exp. 4214/2017).-Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del
Servei d’Atenció Social de dia 11/06/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. Y.A.A., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
27/04/2017 i amb registre d’entrada núm. 007090, demanant ajut econòmic no periòdic pel concepte
d'activitats educatives.
Atès que en data 29 de maig de 2017, la comissió tècnica de valoració dels ajuts econòmics, tal
com resta reflectit a l'acord que consta a l'expedient, emet proposta favorable per la concessió d'un
ajut econòmic no periòdic pel concepte d'activitats educatives per un import total de 444,00 € al/a la
Sr./Sra. Y.A.A., dins el marc específic del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i els Ajuntaments de Menorca per a la promoció de l'esport educatiu a la infància i la
joventut, aprovat per junta de govern en data 30.11.16.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Primer.- la concessió d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte d'activitats educatives per un
import total de 444,00 € al/a la Sr./Sra. Y.A.A.
Segon.- l'ingrés al compte bancari, segons dades bancàries que s'adjunten.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei d’Atenció Social.
46. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte de manutenció al
Sr./Sra. L.A.M.B. (exp. 4220/2017).-Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del
Servei d’Atenció Social de dia 03/06/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. L.A.M.B., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
27/04/2017 i amb registre d’entrada núm. 007096, demanant ajut econòmic no periòdic pel concepte
de manutenció.
Atès que en data 15 de maig de 2017, la comissió tècnica de valoració dels ajuts econòmics, tal
com resta reflectit a l'acord que consta a l'expedient, emet proposta favorable per la concessió d'un
ajut econòmic no periòdic pel concepte de manutenció per un import total de 480,00 € al/a la Sr./Sra.
L.A.M.B.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Primer.- la concessió d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte de manutenció per un import total
de 480,00 € al/a la Sr./Sra. L.A.M.B.
Segon.- l'ingrés al compte bancari, segons dades bancàries que s'adjunten.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei d’Atenció Social.
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47. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte de manutenció al
Sr./Sra. P.C.C.R. (exp. 4226/2017).-Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del
Servei d’Atenció Social de dia 03/06/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. P.C.C.R., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
27/04/2017 i amb registre d’entrada núm. 007106, demanant ajut econòmic no periòdic pel concepte
de manutenció.
Atès que en data 15 de maig de 2017, la comissió tècnica de valoració dels ajuts econòmics, tal
com resta reflectit a l'acord que consta a l'expedient, emet proposta favorable per la concessió d'un
ajut econòmic no periòdic pel concepte de manutenció per un import total de 360,00 € al/a la Sr./Sra.
P.C.C.R.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Primer.- la concessió d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte de manutenció per un import
total de 360,00€ al/a la Sr./Sra. P.C.C.R.
Segon.- l'ingrés al compte bancari, segons dades bancàries que s'adjunten.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei d’Atenció Social.
48. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’habitatge al Sr./Sra.
M.T.B.R. (exp. 4453/2017).-Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del Servei
d’Atenció Social de dia 03/06/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. M.T.B.R., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
04/05/2017 i amb registre d’entrada núm. 007450, demanant ajut econòmic no periòdic pel concepte
d'habitatge.
Atès que en data 15 de maig de 2017, la comissió tècnica de valoració dels ajuts econòmics, tal
com resta reflectit a l'acord que consta a l'expedient, emet proposta favorable per la concessió d'un
ajut econòmic no periòdic pel concepte d'habitatge per un import total de 700,00 € al/a la Sr./Sra.
M.T.B.R.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Primer.- la concessió d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte d'habitatge per un import
total de 700,00 € al/a la Sr./Sra. M.T.B.R.
Segon.- l'ingrés al compte bancari, segons dades bancàries que s'adjunten.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei d’Atenció Social.
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49. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte de motius
sociosanitaris al Sr./Sra. A.M.M. (exp. 4775/2017).-Es dóna compte d’una proposta de la
regidora delegada del Servei d’Atenció Social de dia 13/06/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. A.M.M., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
11/05/2017 i amb registre d’entrada núm. 007885, demanant ajut econòmic pel concepte de motius
sociosanitaris.
Atès que en data 22 de maig de 2017, la comissió tècnica de valoració dels ajuts econòmics, tal
com resta reflectit a l'acord que consta a l'expedient, emet proposta favorable per la concessió d'un
ajut econòmic no periòdic pel concepte de motius sociosanitaris per un import total de 702,00€ al/a
la Sr./Sra. A.M.M.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Primer.- la concessió d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte de motius sociosanitaris per un
import total de 702,00 € al/a la Sr./Sra. A.M.M.
Segon.- l'ingrés al compte bancari, segons dades bancàries que s'adjunten.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei d’Atenció Social.
50. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’habitatge al Sr./Sra.
M.C.G.A. (exp. 4790/2017).-Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del Servei
d’Atenció Social de dia 11/06/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/la Sr./Sra. M.C.G.A., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
11/05/2017 i amb registre d’entrada núm. 007909, demanant ajut econòmic no periòdic pel
concepte d'habitatge.
Atès que en data 22 de maig de 2017, la comissió tècnica de valoració dels ajuts econòmics, tal
com resta reflectit a l'acord que consta a l'expedient, emet proposta favorable per la concessió d'un
ajut econòmic no periòdic pel concepte d'habitatge (lloguer) per un import total de 720,00€ al/a la
Sr./Sra. M.C.G.A.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Primer.- la concessió d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte d'habitatge per un import
total de 720,00 € al/a la Sr./Sra. M.C.G.A.
Segon.- l'ingrés al compte bancari, segons dades bancàries que s'adjunten.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei d’Atenció Social.
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51. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’habitatge al Sr./Sra.
F.C.T.N. (exp. 4818/2017).-Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del Servei
d’Atenció Social de dia 11/06/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. F.C.T.N., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
12/05/2017 i amb registre d’entrada núm. 007968, demanant ajut econòmic no periòdic pel concepte
d'habitatge.
Atès que en data 08 de maig de 2017, la comissió tècnica de valoració dels ajuts econòmics, tal
com resta reflectit a l'acord que consta a l'expedient, emet proposta favorable per la concessió d'un
ajut econòmic no periòdic pel concepte d'habitatge per un import total de 261,32 € al/a la Sr./Sra.
F.C.T.N.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Primer.- la concessió d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte d'habitatge per un import total de
261,32 € al/a la Sr./Sra. F.C.T.N.
Segon.-l'ingrés al compte bancari, segons dades bancàries que s'adjunten.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei d’Atenció Social.
52. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’emergència social al
Sr./Sra. J.C.R.T. (exp. 4824/2017).-Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del
Servei d’Atenció Social de dia 13/06/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr/Sra. J.C.R.T., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
12/05/2017 i amb registre d’entrada núm. 007991, demanant ajut econòmic no periòdic pel concepte
d'emergència social (habitatge).
Atès que en data 22 de maig de 2017, la comissió tècnica de valoració dels ajuts econòmics, tal
com resta reflectit a l'acord que consta a l'expedient, emet proposta favorable per la concessió d'un
ajut econòmic no periòdic pel concepte d'emergència social per un import total de 82,80€ al/a la
Sr./Sra. J.C.R.T.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Primer.- la concessió d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte d'emergència social per un import
total de 82,80 € al Sr. J.C.R.T.
Segon.- l'ingrés al compte bancari, segons dades bancàries que s'adjunten.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei d’Atenció Social.
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53. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’emergència social al
Sr./Sra. J.C.R.T. (exp. 4852/2017).-Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del
Servei d’Atenció Social de dia 13/06/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. J.C.R.T., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
12/05/2017 i amb registre d’entrada núm. 008005, demanant ajut econòmic no periòdic pel concepte
d'emergència social (desplaçament)
Atès que en data 22 de maig de 2017, la comissió tècnica de valoració dels ajuts econòmics, tal
com resta reflectit a l'acord que consta a l'expedient, emet proposta favorable per la concessió d'un
ajut econòmic no periòdic pel concepte d'emergència social per un import total de 312,00 € al/a la
Sr./Sra. J.C.R.T.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Primer.- la concessió d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte d'emergència social per un import
total 312,00 € al Sr. J.C.R.T.
Segon.- l'ingrés al compte bancari, segons dades bancàries que s'adjunten.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei d’Atenció Social.
54. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte de motius
sociosanitaris al Sr./Sra. C.L.C. (exp. 5153/2017).-Es dóna compte d’una proposta de la regidora
delegada del Servei d’Atenció Social de dia 11/06/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. C.L.C., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
19/05/2017 i amb registre d’entrada núm. 008478, demanant ajut econòmic no periòdic pel concepte
de motius sociosanitaris.
Atès que en data 22 maig del 2017, la comissió tècnica de valoració dels ajuts econòmics, tal com
resta reflectit a l'acord que consta a l'expedient, emet proposta favorable per la concessió d'un ajut
econòmic no periòdic pel concepte de motius sociosanitaris per un import total de1.436,40€ al/a la
Sr./Sra. C.L.C.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Primer.- la concessió d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte de motius sociosanitaris per un
import total de 1.436,40 € al/a la Sr./Sra. C.L.C.
Segon.- l'ingrés al compte bancari, segons dades bancàries que s'adjunten.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei d’Atenció Social.
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55. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives
al Sr./Sra. M.M.M. (exp. 5403/2017).-Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del
Servei d’Atenció Social de dia 20/06/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. M.M.M., enregistrada en aquest Ajuntament el
dia 25/05/2017 i amb registre d’entrada núm. 008824, demanant ajut econòmic no periòdic pel
concepte d'activitats educatives.
Atès que en data 12 de juny, la comissió tècnica de valoració dels ajuts econòmics, tal com
resta reflectit a l'acord que consta a l'expedient, emet proposta favorable per la concessió d'un
ajut econòmic no periòdic pel concepte d'activitats educatives per un import total de 345,00 al/a la
Sr./Sra. M.M.M., dins el marc específic del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i els Ajuntaments de Menorca per a la promoció de l'esport educatiu a la infància i la
joventut, aprovat per junta de govern en data 30.11.16.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Primer.- la concessió d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte d'activitats educatives per un
import total de 345,00 € al/a la Sr./Sra. M.M.M.
Segon.- l'ingrés al compte bancari, segons dades bancàries que s'adjunten.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei d’Atenció Social.
56. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives
al Sr./Sra. J.L.P.L. (exp. 5538/2017)-Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del
Servei d’Atenció Social de dia 20/06/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. J.L.P.L, enregistrada en aquest Ajuntament el dia
29/05/2017 i amb registre d’entrada núm. 009007, demanant ajut econòmic no periòdic pel concepte
d'activitats educatives.
Atès que en data 19 de juny, la comissió tècnica de valoració dels ajuts econòmics, tal com resta
reflectit a l'acord que consta a l'expedient, emet proposta favorable per a la concessió d'un ajut
econòmic no periòdic pel concepte d'activitats educatives per un import de 345,00 € al/a la Sr./Sra.
J.L.P.L., dins el marc específic del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i els Ajuntaments de Menorca per a la promoció de l'esport educatiu a la infància i la
joventut, aprovat per junta de govern en data 30.11.16.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Primer.- la concessió d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte d'activitats educatives per un
import total de 345,00 € al/a la Sr./Sra. J.L.P.L.
Segon.- l'ingrés al compte bancari, segons dades bancàries que s'adjunten.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei d’Atenció Social.
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57. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives
al Sr./Sra. B.L.R. (exp. 5755/2017).-Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del
Servei d’Atenció Social de dia 20/06/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. B.L.R., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
02/06/2017 i amb registre d’entrada núm. 009357, demanant ajut econòmic no periòdic pel
concepte d'activitats educatives.
Atès que en data 12 de juny, la comissió tècnica de valoració dels ajuts econòmics, tal com
resta reflectit a l'acord que consta a l'expedient, emet proposta favorable per a la concessió
d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte d'activitats educatives per un import total de
313,50 € al/a la Sr./Sra. B.L.R., dins el marc específic del conveni de col·laboració entre el Consell
Insular de Menorca i els Ajuntaments de Menorca per a la promoció de l'esport educatiu a la
infància i la joventut, aprovat per junta de govern en data 30.11.16.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Primer.- la concessió d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte d'activitats educatives per un
import total de 313,50 € al/a la Sr./Sra. B.L.R.
Segon.- l'ingrés al compte bancari, segons dades bancàries que s'adjunten.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei d’Atenció Social.
58. Proposta de concessió d’un ajut econòmic no periòdic en concepte d’activitats educatives
al Sr./Sra. D.M.M. (exp. 5756/2017).-Es dóna compte d’una proposta de la regidora delegada del
Servei d’Atenció Social de dia 20/06/2017, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada pel/r la Sr./Sra. D.M.M., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
02/06/2017 i amb registre d’entrada núm. 009369, demanant ajut econòmic no periòdic pel concepte
d'activitats educatives.
Atès que en data 12 de juny, la comissió tècnica de valoració dels ajuts econòmics, tal com resta
reflectit a l'acord que consta a l'expedient, emet proposta favorable per a la concessió d'un ajut
econòmic no periòdic pel concepte d'activitats educatives per un import total de 285,00 al/a la
Sr./Sra. D.M.M., dins el marc específic del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i els Ajuntaments de Menorca per a la promoció de l'esport educatiu a la infància i la
joventut, aprovat per junta de govern en data 30.11.16.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Primer.- la concessió d'un ajut econòmic no periòdic pel concepte d'activitats educatives per un
import total de 285,00 € al/a la Sr./Sra. D.M.M.
Segon.- l'ingrés al compte bancari, segons dades bancàries que s'adjunten.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei d’Atenció Social.
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I, en no haver-hi més assumptes a tractar, l'alcaldessa aixeca la sessió, de la qual s'estén aquesta
acta, que, com a secretaria, certific.

La secretària
Caterina Barceló Martí

Vist i plau
L'alcaldessa
Joana M. Gomila Lluch
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