ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 28-02-2018

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
Identificació de la sessió:
Núm.: 6/2018
Caràcter: Ordinària
Dia: 28 de febrer de 2018.
Hora: de 9.30 h a 11.3
0 h, en primera convocatòria
Lloc: Sala d'alcaldia d'aquestes Cases Consistorials
Assistents:
Presideix:

Sr. Joana Maria GOMILA LLUCH (PSM)

Regidors i regidores:

Secretaria:
Interventora:

Sra. Noemí CAMPS VILLALONGA (PSOE)
Sr. Josep Antoni JUANEDA MERCADAL (PSM).
Sr. José LÓPEZ BOSCH (PSM).
Sr. Sergio SERVERA MORENO (GxC)

Sra. Caterina BARCELÓ MARTÍ
Sra. Elvira CAPO GARCIA

Excusen la seva absència:

Sra. Gràcia MERCADAL MARQUÉS (PSOE)
Sra. Natividad BENEJAM BAGUR (GxC)

Ordre del dia:
1.

APROVACIÓ ACTES ANTERIORS CORRESPONENTS A LES SESSIONS:
EXTRAORDINÀRIA DE DIA 19-01-2018, EXTRAORDINÀRIA DE DIA 26-01-2018,
ORDINÀRIA DE 31-01-2018, ORDINÀRIA DE DIA 07-02-2018, ORDINÀRIA DE DIA 1402-2018.

2.

COMUNICACIONS D'ALCALDIA.

3.

LLICÈNCIES D’OBRA DE NOVA PLANTA, AMPLIACIÓ I REFORMA:
3.1 PISCINA A URB.TORRE DEL RAM, SIVINES, CARRER DE SES, 104
(PROMOTOR/A C.R.M., TÈCNIC REDACTOR/A PONS FEDELICH, SEBASTIA I
CONTRACTISTA TSAM CIUTADELLA, SL). (EXP. 10060/2017).
3.2 HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AMB PISCINA A BAIX, CAMÍ DE, 67
(PROMOTOR/A F.F.S. I A.P.S., TÈCNIC REDACTOR/A PONS SALORT, FRANCISCA I
CONTRACTISTA OBRES DAGA, SL). (EXP. 6771/2016)
3.3 AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A URB.ELS DELFINS, ERCILLA,
CARRER D', 4/ PG. MARÍTIM, 22 (TORRE DEL RAM II) (PROMOTOR/A P.F.C., TÈCNIC
REDACTOR/A VIVO DE SALORT, ANTONIO I CONTRACTISTA MESQUIDA BAGUR,
DAMIA). (EXP. 4897/2017).

4.

LEGALITZACIÓ DE TRASTER, MARQUESINA, EDIFICACIÓ AUXILIAR I AMPLIACIÓ
D'HABITATGE A URB.TORRE DEL RAM, SIVINES, CARRER DE SES, 104
(PROMOTOR/A C.R.M. I TÈCNIC REDACTOR/A PONS FEDELICH, SEBASTIA).
(EXP.10059/2017).
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5.

DENEGACIÓ DE L’APROVACIÓ DE L’ESTUDI DE DETALL DE LA PARCEL·LA UBICADA
AL CARRER VIA GAYARRE 2,4 I 6. PROMOTOR: B.M.V (Exp. 10876/2016).

6.

DENEGACIÓ DE PERMÍS D'INSTAL·LACIÓ I OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ
PAER A HOTEL D'INTERIOR A VILA JUANEDA, CARRER, 2-C (PROMOTOR/A
S'ANTIGA FABRICA SL, TÈCNIC REDACTOR/A VIVO DE SALORT, ANTONIO I
CONTRACTISTA OBRA NOVA CIUTADELLA SL). (Exp. 1030/2017).

7.

RELACIÓ DE FACTURES 2/2018 (Exp. 2082/2018)

8.

RELACIÓ DE FACTURES 5/2018 DE CRÈDIT RECONEGUT (Exp. 2083/2018)

9.

PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PARQUÍMETRES PERIODE DEL 01.11.17 AL
30.11.17 (Exp.12640/2017)

10. PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PARQUÍMETRES PERIODE DEL 01.12.17 AL

29.12.17 (Exp. 492/2018)
11. PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ 1,5% OCUPACIÓ DEL SOL, VOL I SUBSOL

EXERCICI 2017, GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA. (Exp.1847/2018)
12. PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PARQUÍMETRES PERIODE DEL 01.01.18 AL

31.01.18 (Exp.2042/2018)
13. PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDCIÓ INGRESSOS EN CONCEPTE DE PAGAMENT

MITJANÇANT L'APLICACIÓ DEL MÒBIL DE LES TRIFES PER A LA UTILTIZACIÓ DELS
PARQUÍMETRES, DURANT EL PERIODE DE MAIG A DESEMBRE DE 2017. (Exp.
2069/2018)
14. PROPOSTA DESESTIMACIÓ DE RECURS REPOSICIÓ CONTRA NOTIFICACIÓ

DILIGÈNCIA EMBARGAMENT COMUNICADA A SOFIA LUXCO, SARL PELS DEUTES
DE PRISOLES MEDITERRÁNEO, SA (Exp.7499/2017)
15. PROPOSTA

APROVACIÓ
CONCESSIÓ
MINUSVALIDESA. (Exp. 6835/2017)

EXEMPCIÓ

IVTM,

100%

PER

16. PROPOSTA APROVACIÓ CONCESSIÓ BONIFICACIÓ DE L'IVTM, 100% PER VEHICLE

DE MÉS DE 30 ANYS. (Exp.10957/2017)
17. PROPOSTA APROVACIÓ CONCESSIÓ BONIFICACIÓ DE L'IVTM, 50% PER SER

VEHICLE HÍBRID. (Exp.11002/2017)
18. PROPOSTA

APROVACIÓ
CONCESSIÓ
MINUSVALIDESA. (Exp. 11003/2017)

EXEMPCIÓ

IVTM,

100%

PER

19. PROPOSTA

EXEMPCIÓ

IVTM,

100%

PER

20. PROPOSTA

EXEMPCIÓ

IVTM,

100%

PER

21. PROPOSTA

EXEMPCIÓ

IVTM,

100%

PER

22. PROPOSTA

EXEMPCIÓ

IVTM,

100%

PER

APROVACIÓ
CONCESSIÓ
MINUSVALIDESA. (Exp. 11011/2017)
APROVACIÓ
CONCESSIÓ
MINUSVALIDESA. (Exp. 11030/2017)
APROVACIÓ
CONCESSIÓ
MINUSVALIDESA. (Exp. 11261/2017)
APROVACIÓ
CONCESSIÓ
MINUSVALIDESA. (Exp. 11263/2017)
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23. PROPOSTA APROVACIÓ CONCESSIÓ BONIFICACIÓ DE L'IVTM, 50% PER SER

VEHICLE HÍBRID. (Exp. 11297/2017)
24. PROPOSTA

APROVACIÓ
CONCESSIÓ
MINUSVALIDESA. (Exp. 11299/2017)

EXEMPCIÓ

IVTM,

100%

PER

25. PROPOSTA

EXEMPCIÓ

IVTM,

100%

PER

26. PROPOSTA

EXEMPCIÓ

IVTM,

100%

PER

APROVACIÓ
CONCESSIÓ
MINUSVALIDESA. (Exp, 11636/2017)
APROVACIÓ
CONCESSIÓ
MINUSVALIDESA. (Exp. 11769/2017)

27. PROPOSTA APROVACIÓ CONCESSIÓ EXEMPCIÓ IVTM, 100% PER ÚS AGRÍCOLA

(Exp. 11831/2017)
28. PROPOSTA APROVACIÓ CONCESSIÓ EXEMPCIÓ IVTM, 100% PER ÚS AGRÍCOLA

(Exp. 11832/2017)
29. PROPOSTA APROVACIÓ CONCESSIÓ BONIFICACIÓ DE L'IVTM, 100% PER VEHICLE

DE MÉS DE 30 ANYS. (Exp. 11931/2017)
30. PROPOSTA

APROVACIÓ
CONCESSIÓ
MINUSVALIDESA. (Exp. 11932/2017)

EXEMPCIÓ

IVTM,

100%

PER

31. PROPOSTA

EXEMPCIÓ

IVTM,

100%

PER

APROVACIÓ
CONCESSIÓ
MINUSVALIDESA. (Exp. 12140/2017)

32. PROPOSTA APROVACIÓ CONCESSIÓ BONIFICACIÓ DE L'IVTM, 50% PER SER

VEHÍCLE HÍBRID. (Exp. 12141/2017)
33. SOL·LICITUD BONIFICACIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE MATRÍCULA

9571-KDV PER SER VEHICLE HÍBRID (Exp. 12163/2017)
34. SOL·LICITUD BONIFICACIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE MATRÍCULA

0035-JVJ PER SER VEHICLE HÍBRID (Exp.12194/2017)
35. SOL·LICITUD BONIFICACIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE MATRÍCULA B-

8015-DX PER TENIR MÉS DE 30 ANYS (Exp. 12308/2017)
36. PROPOSTA APROVACIÓ CONCESSIÓ BONIFICACIÓ DE L'IVTM, 100% PER VEHÍCLE

DE MÉS DE 30 ANYS. (Exp. 12309/2017)
37. PROPOSTA APROVACIÓ CONCESSIÓ BONIFICACIÓ DE L'IVTM, 100% PER VEHÍCLE

DE MÉS DE 30 ANYS. (Exp. 12382/2017)
38. PROPOSTA APROVACIÓ CONCESSIÓ BONIFICACIÓ DE L'IVTM, 100% PER VEHÍCLE

DE MÉS DE 30 ANYS. (Exp.12383/2017)
39. PROPOSTA APROVACIÓ CONCESSIÓ BONIFICACIÓ DE L'IVTM, 100% PER VEHÍCLE

DE MÉS DE 30 ANYS. (12383/17)PROPOSTA APROVACIÓ CONCESSIÓ EXEMPCIÓ
IVTM, 100% PER ÚS AGRÍCOLA (Exp. 12414/2017)
40. PROPOSTA APROVACIÓ CONCESSIÓ BONIFICACIÓ DE L'IVTM, 100% PER VEHÍCLE

DE MÉS DE 30 ANYS. (Exp. 12415/2017)
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41. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE

MATRÍCULA 2632-KFD PER SER VEHICLE HÍBRID (Exp.12516/2017)
42. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE

MATRÍCULA 4905-JMG PER SER VEHICLE HÍBRID (Exp.12614/2017)
43. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE AMB

BASTIDOR MR1187 PER SER D'ÚS AGRÍCOLA (Exp.12615/2017)
44. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE AMB

BASTIDOR ZKDDF602WOTS10106 PER SER D'ÚS AGRÍCOLA (Exp.12617/2017)
45. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE AMB

BASTIDOR MR1182 PER SER D'ÚS AGRÍCOLA (Exp. 12820/2017)
46. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE

MATRÍCULA 2630-KFY PER SER VEHICLE HÍBRID (Exp.12822/2017)
47. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE

MATRÍCULA PM-3447-AL PER TENIR MÉS DE 30 ANYS (Exp. 12861/2017)
48. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE

MATRÍCULA IB-3455-CU PER TENIR MÉS DE 30 ANYS (Exp. 39/2018)
49. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE

MATRÍCULA IB-066840 PER TENIR MÉS DE 30 ANYS (Exp. 44/2018)
50. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE

MATRÍCULA IB-5746-AP PER TENIR MÉS DE 30 ANYS (Exp. 79/2018)
51. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE

MATRÍCULA 3317-HXD PER TENIR UNA MINUSVALIDESA

(Exp. 374/2018)

52. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE

MATRÍCULA PM-1823-AP PER TENIR MÉS DE 30 ANYS (Exp. 399/2018)
53. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE

MATRÍCULA 6580-FCW PER TENIR UNA MINUSVALIDESA

(Exp. 432/2018)

54. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE

MATRÍCULA 2243-HHG PER MINUSVALIDESA (Exp. 505/2018)
55. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE

MATRÍCULA 6604-BBC PER MINUSVALIDESA (Exp. 592/2018)
56. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE

MATRÍCULA 2225-HTT PER MINUSVALIDESA (Exp. 601/2018)
57. PROPOSTA APROVACIÓ PADRÓ IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA DE

L'EXERCICI 2018 (Exp. 1943/2018)
58. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ DEL 10% DE LES ACTUALS TARIFES DE

RECOLLIDA DE
(Exp.1262/2018)

FEMS

I

TRACTAMENT

DE

RESIDUS

SÒLIDS

URBANS.
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59. PROPOSTA APROVACIÓ RELACIÓ REBUTS INGRÉS DIRECTE GENER 2018 (2ª

QUINZENA. APROVACIÓ CÀRREC 28/2018. (Exp.1436/2018)
60. PROPOSTA APROVACIÓ RELACIÓ D'AUTOLIQUIDACIONS DE TAXES DIVERSES

SATISFETES VIA ON-LINE. APROVACIÓ CÀRREC 30/2018. (Exp.1550/2018)
61. PROPOSTA APROVACIÓ

PADRÓ DE LIQUIDACIONS SERVEIS ASSISTÈNCIA
DOMICILIÀRIA I MENJAR A DOMICILI GENER 2018. APROVACIÓ CÀRREC 31.2018.
(Exp.1946/2018)

62. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE

RECOLLIDA, EMMAGATZEMATGE EN PLANTA INTERMITJA, TRANSPORT I DIPÒSIT
EN PLANTA AUTORITZADA D'ELIMINACIÓ O TRANSFORMACIÓ DE SUBPRODUCTES
ANIMALS NO DESTINATS AL CONSUM HUMÀ (SANDACH) GENERATS A
L'ESCORXADOR DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA, PER
PROCEDIMENT OBERT, SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, TRAMITACIÓ
ORDINÀRIA, OFERTA MÉS AVANTATJOSA I DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
(Exp.
9139/2017)
63. PROPOSTA

PER DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE
D'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL DE L'AJUNTAMENT
DE CIUTADELLA DE MENORCA (Exp. 474/2018)

64. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES

CORRESPONENTS A LA SEPARATA DEL PROJECTE DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM DE CALA MORELL (1ª FASE), PER PROCEDIMENT OBERT,
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA/URGENT?, ÚNIC CRITERI D'ADJUDICACIÓ: EL PREU (Exp..
2103/2018)
65. PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE FEINES D'ELABORACIÓ DEL CATÀLEG DE

CAMINS RURALS DE CIUTADELLA (Exp. 1380/2018)
66. PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REFORMA DE LES

INFRAESTRUCTURES DEL CARRER MOSSÈN JOSEP SALORD I FARNÉS (Exp.
12755/2017)
67. PROPOSTA ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER MILLORA

DEL SERVEI D'AIGUA POTABLE A LA URBANITZACIÓ DE CALA BLANCA PG. B (Exp.
1615/2018)
68. PROPOSTA D'APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER

MILLORA I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
(Exp. 6106/2017).
Desenvolupament de la sessió:
1.

APROVACIÓ ACTES ANTERIORS CORRESPONENTS A LES SESSIONS:
EXTRAORDINÀRIA DE DIA 19-01-2018, EXTRAORDINÀRIA DE DIA 26-01-2018,
ORDINÀRIA DE 31-01-2018, ORDINÀRIA DE DIA 07-02-2018, ORDINÀRIA DE DIA 1402-2018. 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 29
de novembre de 2017, i no oposant-s'hi cap dels membres presents, la declaren aprovada
per unanimitat.

2.

COMUNICACIONS D'ALCALDIA.
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COMUNICACIONS D 'ALCALDIA. Es dóna compte de la següent informació, sobre la qual els
presents resten assabentats.
1.1 De l'escrit del Jutjat Contenciós Administratiu de Palma de Mallorca, amb registre d'entrada en
aquest Ajuntament núm. 002407 de dia 14-02-2018, respecte del procediment ordinari PO
000121/2013 referent al requeriment del pagament del procurador
3.

LLICÈNCIES D’OBRA DE NOVA PLANTA, AMPLIACIÓ I REFORMA:
3.1 PISCINA A URB.TORRE DEL RAM, SIVINES, CARRER DE SES, 104
(PROMOTOR/A C.R.M., TÈCNIC REDACTOR/A PONS FEDELICH, SEBASTIA I
CONTRACTISTA TSAM CIUTADELLA, SL). (EXP. 10060/2017). Es dóna compte d'una
proposta del regidor delegat del Servei d'Ordenament del Municipi de dia 21-02-2018, que
literalment copiada, diu:

Atès que en data 06/10/2017 (RE 168897), Sebastià Pons Fedelich, en representació de C.R.M.,
sol·licita telemàticament llicència d'obres per a la construcció d’una piscina d’ús privat annexa a
l’habitatge ubicat al carrer Ses Sivines, núm. 104 de la Urb. Cales Piques de Ciutadella, d’acord
amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Sebastià Pons Fedelich, visat pel
COAIB en data 29 de setembre de 2017, núm. 12/01207/17.
Atès que el projecte es desenvoluparà a un sòl classificat com a sòl urbà, zona residencial
extensiva, clau 17f, arts. 311 i concordants del PGOU de Ciutadella.
Atès que consta a l'expedient l'informe favorable de l’arquitecte municipal de data 24 de gener de
2018, per ser conforme el projecte presentat amb la normativa urbanística vigent.
Atès que l'informe tècnic municipal descriu el projecte de la següent manera:
«Es projecte consisteix en sa construcció d’una piscina per un habitatge existent. El projecte
es situa a una finca urbana de 879,47m², segons sa cartografia cadastral, a un entorn totalment
urbanitzat i amb tots ets serveis bàsics.»
Atesos els fonaments de dret obrants a l’informe jurídic signat electrònicament dia 20.02.2018, següents:
“FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- Atès que els actes pels quals s’ha sol·licitat la llicència estan tipificats com a
subjectes a l’article 146.1.d) de la LUIB, a l’assenyalar que estaran subjecte a llicència
prèvia, sempre i quan no estiguin subjectes al règim previst a l’article 148 d’aquesta llei,
les obres de construcció i d’edificació de nova planta, i qualsevol intervenció en els
edificis existents, sempre que els sigui exigible projecte tècnic d’acord amb la Llei
38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. En aquests casos, les llicències
han de contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
S’entendran per intervencions en els edificis existents les definides com a tals en el
Codi tècnic de l’edificació.
SEGON.- D'acord amb l'article 151.2 de la LUIB, juntament amb la sol·licitud
s’aportaran les autoritzacions o els informes que la legislació aplicable exigeixi amb
caràcter previ a la llicència.
En el present cas no es precisa cap informe o autorització del Departament de Costes
al no ubicar-se la piscina en zona de protecció de costes.
TERCER.- Atès que l’informe jurídic té per objecte assegurar únicament que el projecte
s’ha tramitat conforme al que disposa la normativa vigent i que compta amb aquella
documentació necessària per a sol·licitar llicència d’obres, donat que prèviament ja s’ha
emès un informe tècnic revisant el compliment de les condicions urbanístiques del
projecte.
QUART.- Atès que consta a l’expedient la següent documentació:
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1) Projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Sebastià Pons Fedelich, visat
pel COAIB en data 29 de setembre de 2017, núm. 12/01207/17.
2) Full d’Estadística d’edificació i habitatge.
3) Estudi bàsic de seguretat i salut.
4) Programa de control de qualitat.
5) Assumpció de direcció d’obra de l’arquitecte Sebastià Pons Fedelich, visat pel
COAIB en data 29 de setembre de 2017, núm. 12/01207/17.
6) Valoració de la gestió de residus de construcció o demolició i contracte amb el
gestor autoritzat Excavaciones Moll, S.L.
7) Pressupost signat pel contractista Tsam Ciutadella, S.L.
8) Justificant d’inscripció al REA l’empresa constructora amb el núm. 04/02/0009416.
9) Justificant del pagament de la taxa per a llicència urbanística (0,5% del pressupost
de l’obra sense iva), per import de 151,09 €.
10) Autorització de representació signada per la promotora a favor de l’arquitecte
Sebastià Pons Fedelich, amb còpia del DNI de la representada.
CINQUÈ.- L’article 12 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de
juny de 1955, estableix que les llicències i autoritzacions s’entendran atorgades, salvat
el dret de propietat i sense perjudici del dret de tercers.
Aquest precepte ha estat ratificat en l’article 181 de la Llei 20/2006 municipal i de règim
local de les Illes Balears, que determina que les llicències i autoritzacions s’entenen
atorgades salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers, ja que la concessió es
fa als promotors de les mateixes.
SISÈ.- Vist que l’expedient s’ha tramitat de conformitat al que disposa la legislació de
règim local i disposicions aplicables, a saber, l’article 9 i següents del Reglament de
Serveis de les Corporacions Locals, la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme
de les Illes Balears, l’art. 33 i ss. del PGOU de Ciutadella, aprovat definitivament en
data 23.03.1988 i posteriors modificacions, així com també conté tota la documentació
requerida legalment per a sol·licitar llicència d’obres.
SETÈ.- D'acord amb l'article 150 de la LUIB, la competència per atorgar les llicències
urbanístiques correspon a l'òrgan municipal que determini la legislació i la normativa
aplicable en matèria de règim local.
Per altra banda, l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim
Local (LRBRL) assenyala que l'òrgan municipal competent per a l'atorgament de
llicències és l'Alcalde – president de la Corporació, a no ser que la legislació sectorial
corresponent atorgui aquesta atribució de forma expressa al Ple o a la Junta de Govern.
A l'Ajuntament de Ciutadella, però, s'ha d'estar a la Resolució de l'Alcaldia núm. 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.
VUITÈ.- D’acord amb l’article 16.1 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova
el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, les llicències quedaran sense
efecte si s'incompleixen les condicions a què estigueren subordinades, i hauran de ser
revocades si desapareixen les circumstàncies que van motivar el seu atorgament o
sobrevingueren altres que, d'haver existit en aquell temps, haurien justificat la
denegació i podran ser-ho si s’adopten nous criteris d'apreciació.
En el mateix sentit es regula a l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186 de 27 de desembre de
2006).
Tot i estar permès l’atorgament de llicències sotmeses a condició, existeixen certs límits
fitxats per la jurisprudència i la doctrina. Les condicions que es proposen incorporar a
l’atorgament de la present sol·licitud de llicència urbanística, a criteri de qui subscriu,
s’ajusten als límits indicats per la doctrina i la jurisprudència.”
PROPOS:
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PRIMER: Concedir la llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic per PISCINA a Urb.Torre del
Ram, SIVINES, carrer de ses, 104, (registre d’entrada núm. 16897 de dia 06/10/2017, visat del
projecte núm. 12/01207/17 de dia 29/09/17).
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Residencial turística extensiva, clau 17f.
Referència cadastral número 9087210EE6298N0001ZG
Ús: Piscina per a habitatge.
Superfície de la piscina: 45m².
El pressupost del projecte presentat és de 30218,18 euros.
La promotora és C.R.M. (Nif núm. 417*****-S), l’arquitecte és PONS FEDELICH, SEBASTIA i
el contractista és TSAM CIUTADELLA, SL.
CONDICIONADA al compliment del següent:
1. El començament de l'obra requerirà, en tot cas, comunicació al municipi amb almenys deu
dies d'antelació (article 151.5 de la LUIB).
2. Pagament de l'import corresponent en concepte d'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (Ordenança fiscal núm. 4 / BOIB núm. 72 de 17.05.2011).
3. Dipositar el material sobrant a un centre de tractament de residus autoritzat i complir amb
l’establert en l’estudi de gestió de residus que s’inclou al projecte de conformitat amb l’article 28
del Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus no perillosos de Menorca (BOIB núm. 109
de data 3.8.2006).
4. 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, 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 30218,18 x 3’2% …….……. 966,98€
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del servei d’Ordenament
del municipi.
3.2 HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AMB PISCINA A BAIX, CAMÍ DE,
67 (PROMOTOR/A F.F.S. I A.P.S., TÈCNIC REDACTOR/A PONS SALORT, FRANCISCA
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I CONTRACTISTA OBRES DAGA, SL). (EXP. 6771/2016) Es dóna compte d'una
proposta del regidor delegat del Servei d'Ordenament del Municipi de dia 22-02-2018, que
literalment copiada, diu:
Atès que en data 28.07.2016 (RE 11641), Francisca Pons Salort, en representació de F.F.S. i
A.P.S., va presentar sol·licitud de llicència d'obres per a la construcció d’habitatge unifamiliar entre
mitgeres i piscina, al carrer Camí de Baix, núm. 67, de Ciutadella, d’acord amb el projecte bàsic i
d’execució redactat per l’arquitecte Francisca Pons Salort, visat pel COAIB en data 22 de juliol de
2016, núm. 12/00908/16.
Atès que el projecte es desenvoluparà a un sòl classificat com urbà, zona d'eixample (clau
12a/18, arts. 178 i concordants del PGOU de Ciutadella).
Atès que en data 12 de febrer de 2018, el Conseller executiu del Departament de Cultura i
Educació, mitjançant Resolució núm. 2018/20, ha resolt autoritzar l’obra de construcció d’un
habitatge i piscina en el Camí de Baix núm. 67 de Ciutadella, amb prescripcions.
Atès que consta a l'expedient l'informe favorable, amb condicions, de l’arquitecte municipal emès
en data 20 de febrer de 2018, per ser conforme el projecte presentat amb la normativa urbanística
vigent. D’acord amb l'informe tècnic municipal l’objecte del projecte és la construcció d’un
habitatge unifamiliar entre mitgeres de planta baixa, planta primera, planta segona i sota-coberta, i
piscina exterior.
Atès que consta relacionat amb el present expedient l’expedient núm. 2849/2016 de sol·licitud de
tramitació d’Estudi de Detall, al ubicar-se el solar objecte del projecte d’obres dins la zona de
servitud de protecció de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, pel que s’ha hagut de tramitar
el mateix d’acord amb l’establert a la Disposició Transitòria tercera.
Atès que després de la corresponent tramitació, i obtinguts els informes preceptius i vinculants
favorables, en data 16.11.2017 el Ple de l’Ajuntament de Ciutadella ha adoptat l’acord d’aprovar
definitivament l’Estudi de Detall per possibilitar la construcció d’un habitatge unifamiliar entre
mitgeres amb piscina al Camí de Baix, núm. 67 de Ciutadella.
Atesos els fonaments de dret obrants a l’informe jurídic signat electrònicament dia 22.02.2018,
següent:
“FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- Atès que els actes pels quals s’ha sol·licitat la llicència estan tipificats com a
subjectes a l’article 146.1.d) de la LUIB, a l’assenyalar que estaran subjecte a llicència
prèvia, sempre i quan no estiguin subjectes al règim previst a l’article 148 d’aquesta llei,
les obres de construcció i d’edificació de nova planta, i qualsevol intervenció en els
edificis existents, sempre que els sigui exigible projecte tècnic d’acord amb la Llei
38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. En aquests casos, les llicències
han de contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
S’han d’entendre per intervencions en els edificis existents les definides com a tals en
el Codi tècnic de l’edificació.
SEGON.- D'acord amb l'article 151.2 de la LUIB, juntament amb la sol·licitud
s’aportaran les autoritzacions o els informes que la legislació aplicable exigeixi amb
caràcter previ a la llicència.
En el present expedient s’ha sol·licitat l’autorització del Departament de Patrimoni del
CIMe atès que l’obra té afectació arqueològica ja que es troba a l’interior del nucli antic
de Ciutadella amb sigles CIU- 02 (Camí de Baix i Passeig Sant Nicolau) al Catàleg
insular de patrimoni històric i Registre de Béns d'interès cultural. Dins el Pla de
Protecció del Conjunt històric-artístic.
D’acord amb l’Informe Arqueològic Previ de Intervenció Preventiva, signat per
l’arqueòloga Silvia Villalonga García, que consta a l’expedient, la causa de la seva
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intervenció és que l’obra afectarà al subsòl per a la construcció de 8 cales, d’un màxim
de 0.85x0.85x0.50 m. per a la fonamentació.
En data 12 de febrer de 2018, el Conseller executiu del Departament de Cultura i
Educació, mitjançant Resolució núm. 2018/20, ha resolt autoritzar l’obra de construcció
d’un habitatge i piscina en el Camí de Baix núm. 67 de Ciutadella, amb les següents
prescripcions:
«1 – Un arqueòleg/a, a compte del promotor, farà els el control arqueològic preventiu
amb la preceptiva autorització d’acord amb l’establert al Decret 14/2011 que aprova el
Reglament d’intervencions arqueològiques.
2 – S’avisarà al Servei de Patrimoni Històric del CIM del començament de les obres per
poder fer les oportunes inspeccions. En tot cas, l’arqueòleg/a, responsable del
seguiment avisarà al Servei de patrimoni del CIM de l’inici del seu treball.
3 – En el cas que apareguessin restes arqueològiques in situ que recomanessin
realitzar una excavació arqueològica, s'adoptaran les mesures per permetre
desenvolupar els treballs, a compte del promotor, i amb l’autorització del Departament
de Cultura del CIM.
4 – Les restes mobles aparegudes s’hauran de dipositar en el Museu Municipal de
Ciutadella des Bastió de Sa Font.
5 - Finalitzats els treballs el promotor lliurarà al Departament de Cultura del CIM,
l’informe elaborat i signat per l’arqueòleg/a responsable de les intervencions
arqueològiques».
TERCER.- Atès que l’informe jurídic té per objecte assegurar únicament que el projecte
s’ha tramitat conforme al que disposa la normativa vigent i que compta amb aquella
documentació necessària per a sol·licitar llicència d’obres, donat que prèviament ja s’ha
emès un informe tècnic revisant el compliment de les condicions urbanístiques del
projecte.
QUART.- Atès que a l’expedient consta la següent documentació:
Projecte bàsic i d’execució per a la construcció d’un habitatge unifamiliar entre
mitgeres i piscina, al Camí de Baix, núm. 67 de Ciutadella, redactat per
l’arquitecte Francisca Pons Salort, visat pel COAIB en data 22 de juliol de
2016, núm. 12/00908/16, i plànols modificats visats pel COAIB en data 26
d’octubre de 2017, núm. 12/01317/17.
Full d’Estadística d’edificació i habitatge.
Estudi bàsic de seguretat i salut.
Programa de control de qualitat.
Assumpció de direcció d’obra de l’arquitecte Francisca Pons Salort, visat pel
COAIB en data 22 de juliol de 2016, núm. 12/00908/16.
Comunicació d’encàrrec professional de l’arquitecte tècnic Mar Rovira Arqué,
visat pel COAATEM en data 14 de juliol de 2016, núm. 5543.
Valoració de la gestió de residus de construcció o demolició i contracte amb
elgestor autoritzat Excavaciones Moll, S.L.
Pressupost signat pel contractista Obres Daga, S.L.
Justificant d’inscripció al REA del contractista amb el núm. 04/02/0006187.
Justificant del pagament de la taxa per a llicència urbanística (0,5% del
pressupost de l’obra sense iva), per import de 1.051,58 €.
Autorització de representació signada per la promotora a favor de l’arquitecte
Francisca Pons Salort, amb còpies del DNI dels representats i de la
representant.
CINQUÈ.- L’article 12 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de
juny de 1955, estableix que les llicències i autoritzacions s’entendran atorgades, salvat
el dret de propietat i sense perjudici del dret de tercers.
Aquest precepte ha estat ratificat en l’article 181 de la Llei 20/2006 municipal i de règim
local de les Illes Balears, que determina que les llicències i autoritzacions s’entenen
atorgades salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers, ja que la concessió es
fa als promotors de les mateixes.
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SISÈ.- Vist que l’expedient s’ha tramitat de conformitat al que disposa la legislació de
règim local i disposicions aplicables, a saber, l’article 9 i següents del Reglament de
Serveis de les Corporacions Locals, la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme
de les Illes Balears, l’art. 33 i ss. del PGOU de Ciutadella, aprovat definitivament en
data 23.03.1988 i posteriors modificacions, així com també conté tota la documentació
requerida legalment per a sol·licitar llicència d’obres.
SETÈ.- D'acord amb l'article 150 de la LUIB, la competència per atorgar les llicències
urbanístiques correspon a l'òrgan municipal que determini la legislació i la normativa
aplicable en matèria de règim local.
Per altra banda, l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim
Local (LRBRL) assenyala que l'òrgan municipal competent per a l'atorgament de
llicències és l'Alcalde – president de la Corporació, a no ser que la legislació sectorial
corresponent atorgui aquesta atribució de forma expressa al Ple o a la Junta de Govern.
A l'Ajuntament de Ciutadella, però, s'ha d'estar a la Resolució de l'Alcaldia núm. 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.
VUITÈ.- D’acord amb l’article 16.1 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova
el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, les llicències quedaran sense
efecte si s'incompleixen les condicions a què estigueren subordinades, i hauran de ser
revocades si desapareixen les circumstàncies que van motivar el seu atorgament o
sobrevingueren altres que, d'haver existit en aquell temps, haurien justificat la
denegació i podran ser-ho si s’adopten nous criteris d'apreciació.
En el mateix sentit es regula a l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186 de 27 de desembre de
2006).
Tot i estar permès l’atorgament de llicències sotmeses a condició, existeixen certs límits
fitxats per la jurisprudència i la doctrina. Les condicions que es proposen incorporar a
l’atorgament de la present sol·licitud de llicència urbanística, a criteri de qui subscriu,
s’ajusten als límits indicats per la doctrina i la jurisprudència.”
Atès que el pressupost del projecte, revisat pels serveis tècnics municipals de conformitat amb la
modificació de l’annex de la Ordenança Municipal sobre l’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres, publicat en el BOIB núm. 55 de dia 19.04.2012, és de 218.149,82€.
PROPOS:
PRIMER: Concedir la llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic per HABITATGE
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AMB PISCINA a BAIX, camí de, 67, (registre d’entrada núm.
11641 de dia 28/07/2016, visat del projecte núm. 12/00908/16 - 12/01317/17 de dia 22/07/2016 26/10/17).
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Subzona clau 12a/18, zona d’eixample.
Referència cadastral número 1383147EE7218S0001EY
Ús: Residencial.
Superfície de parcel·la: 112m² segons cadastre.
Superfícies projectades: Total 262,06m² (Pbaixa 77,02m²; P1ª 70,50m²; P2ª 71,40m²;
Psotacoberta 43,14m²). Piscina 13,72m².
El pressupost del projecte presentat és de 210.316,25€.
El pressupost del projecte, revisat pels serveis tècnics municipals de conformitat amb la
modificació de l’annex de la Ordenança Municipal sobre l’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres, publicat en el BOIB núm. 55 de dia 19.04.2012, és de 218.149,82€.
Els promotors són F.F.S. I A.P.S. (Nif núm. 200*****Y I 417*****R), l’arquitecte és PONS
SALORT, FRANCISCA, l’arquitecte tècnica és ROVIRA ARQUE, MAR i el contractista és OBRES
DAGA, SL.
CONDICIONADA al compliment del següent:
1. Complir amb les prescripcions establertes a la Resolució núm. 2018/20, de data 12 de febrer
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de 2018, del Conseller executiu del Departament de Cultura i Educació, i que són les següents:
«1 – Un arqueòleg/a, a compte del promotor, farà els el control arqueològic preventiu amb la
preceptiva autorització d’acord amb l’establert al Decret 14/2011 que aprova el Reglament
d’intervencions arqueològiques.
2 – S’avisarà al Servei de Patrimoni Històric del CIM del començament de les obres per poder
fer les oportunes inspeccions. En tot cas, l’arqueòleg/a, responsable del seguiment avisarà al
Servei de patrimoni del CIM de l’inici del seu treball.
3 – En el cas que apareguessin restes arqueològiques in situ que recomanessin realitzar una
excavació arqueològica, s'adoptaran les mesures per permetre desenvolupar els treballs, a
compte del promotor, i amb l’autorització del Departament de Cultura del CIM.
4 – Les restes mobles aparegudes s’hauran de dipositar en el Museu Municipal de Ciutadella
des Bastió de Sa Font.
5 - Finalitzats els treballs el promotor lliurarà al Departament de Cultura del CIM, l’informe
elaborat i signat per l’arqueòleg/a responsable de les intervencions arqueològiques».
2. D’acord amb l’informe tècnic municipal, emès en data 20.02.2018, s’ha d’integrar les
instal·lacions de les plaques solars amb l’edifici de manera que en cap cas no podran
sobresortir dipòsits o altres elements per damunt dels panells de la coberta.
3. El començament de l'obra requerirà, en tot cas, comunicació al municipi amb almenys deu
dies d'antelació (article 151.5 de la LUIB).
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 les corresponents liquidacions:
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Impost sobre Construccions i Obres: Pressupost 218.149,82 x 3’2% …….…….. 6.980,79€
Taxa per llicències urbanístiques: Pressupost 218.149,82-210.316,25-x 0,5%....
39,17€
Total
……………...........
7.019,96€
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del serveid’Ordenament
del municipi.
3.3 AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A URB.ELS DELFINS, ERCILLA,
CARRER D', 4/ PG. MARÍTIM, 22 (TORRE DEL RAM II) (PROMOTOR/A P.F.C., TÈCNIC
REDACTOR/A VIVO DE SALORT, ANTONIO I CONTRACTISTA MESQUIDA BAGUR,
DAMIA). (EXP. 4897/2017). Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei
d'Ordenament del Municipi de dia 22-02-2018, que literalment copiada, diu:
Atès que en data 12.05.2017 (RE 8026), Antoni Vivó de Salort, en representació de P.F.C., va
sol·licitar telemàticament llicència d'obres per a l’ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat, al carrer
Ercilla, núm. 4 / Passeig Marítim, núm. 22, Urb. Torre del Ram II de Ciutadella, d’acord amb el
projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Antoni Vivó de Salort, visat pel COAIB en data
09.05.2017, núm. 12/00498/17.
Atès que el projecte es desenvoluparà a un sòl classificat com a sòl urbà, zona residencial
extensiva, clau 17y, regulat al arts. 379 i concordants del PGOU de Ciutadella.
Atès que consta a l'expedient l'informe favorable de l’arquitecte municipal emès en data 15 de
febrer de 2018, per ser conforme el projecte presentat amb la normativa urbanística vigent.
L'informe tècnic descriu el projecte de la següent manera:
«Consisteix en l’elevació de part de la coberta inclinada per tal d’aprofitar el sotacoberta. La superfície de coberta modificada és de 58,40m², inferior a 1/3 de la totalitat
de la coberta inicial ( 344,80m²).
El sota-coberta és existent, però amb alçada insuficient pel seu ús. L’ús objecte és el de
sala d’estar i estudi, amb un lavabo i un traster. L’accés és per una escala exterior
existent».
Indica el tècnic municipal que s’han esmenat les deficiències assenyalades al seu
informe tècnic emès en data 08.01.2018.
Atès que en data 13.12.2017 es va emetre Nota Jurídica on es va assenyalar la necessitat d’esmenar les següents deficiències:
1.- S’ha d’aportar comunicació d’actuació professional per part d’arquitecte tècnic i
programa de control de qualitat signat pel mateix.
2.- Certificat d’autoria signat electrònicament per part de l’arquitecte redactor Antoni Vivó de
Salort.
3.- S’ha de rectificar i justificar quina és la valoració dels residus correcta, i aportar el
document rectificat que pertoqui.
Atès que s’ha comprovat per part dels serveis jurídics que en data 13.02.2018 (RE 2317) es va
presentar telemàticament la documentació assenyalada a la Nota Jurídica, pel que es consideren
esmenades les mancances documentals.
Atesos els fonaments de dret obrants a l’informe jurídic signat electrònicament dia 22.02.2018, següents:
“FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- Atès que els actes pels quals s’ha sol·licitat la llicència estan tipificats com a
subjectes a l’article 146.1.d) de la LUIB, a l’assenyalar que estaran subjecte a llicència
prèvia, sempre i quan no estiguin subjectes al règim previst a l’article 148 d’aquesta llei,
les obres de construcció i d’edificació de nova planta, i qualsevol intervenció en els
edificis existents, sempre que els sigui exigible projecte tècnic d’acord amb la Llei
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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.
SEGON.- D'acord amb l'article 151.2 de la LUIB, juntament amb la sol·licitud
s’aportaran les autoritzacions o els informes que la legislació aplicable exigeixi amb
caràcter previ a la llicència.
En el present expedient no es requereix cap autorització ni informe previ a l’atorgament
de la llicència.
TERCER.- Atès que l’informe jurídic té per objecte assegurar únicament que el projecte
s’ha tramitat conforme al que disposa la normativa vigent i que compta amb aquella
documentació necessària per a sol·licitar llicència d’obres, donat que prèviament ja s’ha
emès un informe tècnic revisant el compliment de les condicions urbanístiques del
projecte.
QUART.- Atès que a l’expedient consta la següent documentació:
Projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Antoni Vivó de Salort, visat
pel COAIB en data 09.05.2017, núm. 12/00498/17, i documentació modificada
del projecte bàsic i d’execució redactada per l’arquitecte Antoni Vivó de Salort,
visat pel COAIB en data 08.02.2018, núm. 12/00182/18.
Full d’Estadística d’edificació i habitatge.
Estudi bàsic de seguretat i salut, visat pel COAIB en data 08.02.2018, núm.
12/00182/18.
Programa de control de qualitat., visat pel COAATEM en data 02.02.2018, núm.
38349.
Assumpció de direcció d’obra de l’arquitecte Antoni Vivó de Salort, visat pel
COAIB en data 09.05.2017, núm. 12/00498/17.
Comunicació d’encàrrec professional dels arquitectes tècnics Juan Camps
Juaneda i Xavier Marqués Allés.
Valoració de la gestió de residus de construcció o demolició i contracte amb el
gestor autoritzat J. Taltavull, S.L. (contracte 71/17).
Pressupost signat pel contractista Damià Mesquida Bagur.
Justificant del pagament de rebut recent d’autònom del contractista, i certificat
d’alta a l’IAE del mateix.
Justificant del pagament de la taxa per a llicència urbanística (0,5% del
pressupost de l’obra sense iva), per import de 173,89 €.
Autorització de representació signada pel promotor a favor de l’arquitecte
Antoni Vivó de Salort, amb còpia del DNI del representant i representat.
CINQUÈ.- L’article 12 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de
juny de 1955, estableix que les llicències i autoritzacions s’entendran atorgades, salvat
el dret de propietat i sense perjudici del dret de tercers.
Aquest precepte ha estat ratificat a l’article 181 de la Llei 20/2006 municipal i de règim
local de les Illes Balears, que determina que les llicències i autoritzacions s’entenen
atorgades salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers, ja que la concessió es
fa als promotors de les mateixes.
SISÈ.- Vist que l’expedient s’ha tramitat de conformitat al que disposa la legislació de
règim local i disposicions aplicables, a saber, l’article 9 i següents del Reglament de
Serveis de les Corporacions Locals, la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme
de les Illes Balears, l’art. 33 i ss. del PGOU de Ciutadella, aprovat definitivament en
data 23.03.1988 i posteriors modificacions, així com també conté tota la documentació
requerida legalment per a sol·licitar llicència d’obres.
SETÈ.- D'acord amb l'article 150 de la LUIB, la competència per atorgar les llicències
urbanístiques correspon a l'òrgan municipal que determini la legislació i la normativa
aplicable en matèria de règim local.
Per altra banda, l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim
Local (LRBRL) assenyala que l'òrgan municipal competent per a l'atorgament de
llicències és l'Alcalde – president de la Corporació, a no ser que la legislació sectorial
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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.
VUITÈ.- D’acord amb l’article 16.1 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova
el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, les llicències quedaran sense
efecte si s'incompleixen les condicions a què estigueren subordinades, i hauran de ser
revocades si desapareixen les circumstàncies que van motivar el seu atorgament o
sobrevingueren altres que, d'haver existit en aquell temps, haurien justificat la
denegació i podran ser-ho si s’adopten nous criteris d'apreciació.
En el mateix sentit es regula a l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186 de 27 de desembre de
2006).
Tot i estar permès l’atorgament de llicències sotmeses a condició, existeixen certs límits
fitxats per la jurisprudència i la doctrina. Les condicions que es proposen incorporar a
l’atorgament de la present sol·licitud de llicència urbanística, a criteri de qui subscriu,
s’ajusten als límits indicats per la doctrina i la jurisprudència.”
PROPOS:
PRIMER: Concedir la llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic per AMPLIACIÓ
D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT a Urb.els Delfins, ERCILLA, carrer d', 4/ PG. MARÍTIM, 22
(TORRE DEL RAM II), (registre d’entrada núm. 8026 de dia 12/05/2017, visat del projecte núm.
12/00182/18 de dia 08/02/2018).
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Residencial extensiva, clau 17y.
Referència cadastral número 8881306EE6288S0001QL
Ús: Habitatge.
Superfície de coberta modificada: 58,40m².
El pressupost del projecte presentat és de 34778,96 euros.
El promotor és P.F.C. (Nif núm. 417*****-S), l’arquitecte és VIVO DE SALORT, ANTONIO, els
arquitectes tècnics són MARQUES ALLES, XAVIER I CAMPS JUANEDA, JOAN i el contractista és
MESQUIDA BAGUR, DAMIA.
CONDICIONADA al compliment del següent:
1. El començament de l'obra requerirà, en tot cas, comunicació al municipi amb almenys deu
dies d'antelació (article 151.5 de la 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, 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
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s'incompleixen les condicions a les que està subordinada.
3. La Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la
Construcció (LSC), estableix que totes les empreses i els treballadors autònoms amb
assalariats, que vulguin esser contractades o subcontractades per a la realització de feines a
una obra de construcció hauran d’estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades (REA).
En el present cas s’ha comprovat que el contractista Damià Mesquida Bagur no consta inscrit
al REA, però ha acreditat que és treballador autònom, no obstant, des del moment en que
contracti personal assalariat s’haurà d’inscriure obligatòriament al REA.
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 34778,96 x 3’2% …….……. 1.112,93€
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del servei d’Ordenament
del municipi.
4.

LEGALITZACIÓ DE TRASTER, MARQUESINA, EDIFICACIÓ AUXILIAR I AMPLIACIÓ
D'HABITATGE A URB.TORRE DEL RAM, SIVINES, CARRER DE SES, 104
(PROMOTOR/A C.R.M. I TÈCNIC REDACTOR/A PONS FEDELICH, SEBASTIA).
(EXP.10059/2017). Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei
d'Ordenament del Municipi de dia 21-02-2018, que literalment copiada, diu:

Atès que en data 06/10/2017 (RE 16891), Sebastià Pons Fedelich, en representació de C.R.M.,
ha presentat telemàticament sol·licitud de llicència per a la legalització de traster, marquesina,
edificació auxiliar i ampliació a primer pis d’habitatge unifamiliar aïllat, ubicat al carrer Ses Sivines,
núm. 104, urb. Cales Piques de Ciutadella, d’acord amb el projecte de legalització redactat per
l’arquitecte Sebastià Pons Fedelich, visat pel COAIB en data 3 d’octubre de 2017, núm.
12/01221/17.
Atès que la parcel·la on s’ubica l’habitatge i les construccions a legalitzar es troba ubicada a un
sòl classificat com a sòl urbà, zona residencial extensiva (clau 17f, arts. 311 i concordants del
PGOU de Ciutadella).
Atès que consta a l'expedient l'informe favorable dels Serveis Tècnics de la Corporació de data 9
de febrer de 2017, per ser conforme el projecte presentat amb la normativa urbanística vigent.
L'informe tècnic descriu el projecte de la següent manera:
«El projecte es situa a Cales Piques, exactament es C/ Ses Sivines,104 i consisteix en sa
legalització de s’ampliació en planta primera de s’habitatge i en planta baixa legalització
d’una construcció auxiliar aïllada amb porxada i sa legalització d’un traster adossat a
s’habitatge. Ses construccions que es volen legalitzar no tenen cap expedient de disciplina
urbanística».
Atesos els fonaments de dret obrants a l’informe jurídic signat electrònicament dia 19.02.2018,
següents:
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“FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- Sent l'objecte del present expedient la legalització d’obres realitzades sense
llicència, la present sol·licitud de llicència de legalització d’obres ja executades es
tramitarà amb el mateix procediment per a l’atorgament de les llicències d’obres de
nova planta, o intervenció en edificis i que els hi sigui exigible projecte tècnic d’acord
amb la LOE.
D’acord amb el projecte presentat i visat pel COAIB en data 03.10.2017, núm.
12/01221/17, l’objecte del projecte de legalització és el següent:
«Se recibe por parte del promotor el encargo de redactar expediente de legalización de
ampliación de vivienda en planta primera, legalización de una construcción auxiliar con
marquesina y legalización de un trastero.
El edificio principal fue construido al amparo de licencia de obras número 007207 de dia
30 de enero de 1979.
Las construcciones objeto de legalización no disponen de ningún expediente de disciplina
en curso».
S’ha comprovat per part de qui subscriu, que les obres objecte de legalització apareixen
a l’ortofoto de l’any 2008 de la web IDE Menorca, pel que es pot afirmar que han
transcorregut més de vuit anys des de la finalització de les mateixes, i que ha prescrit tant
l’exercici de la potestat de protecció de la legalitat urbanística com el de la potestat
sancionadora per prescripció de la infracció (articles 196 i 205 de la LUIB).
SEGON.- D'acord amb l'article 151.2 de la Llei 12/2017, juntament amb la sol·licitud
s’aportaran les autoritzacions o els informes que la legislació aplicable exigeixi amb
caràcter previ a la llicència.
En el present expedient no es requereix cap autorització ni informe previ a l’atorgament
de la llicència.
TERCER.- Atès que l’informe jurídic té per objecte assegurar únicament que el projecte
s’ha tramitat conforme al que disposa la normativa vigent i que compta amb aquella
documentació necessària per a sol·licitar llicència d’obres, donat que prèviament ja s’ha
emès un informe tècnic revisant el compliment de les condicions urbanístiques del
projecte.
QUART.- Atès que a l’expedient consta la següent documentació:
Projecte de legalització redactat per l’arquitecte Sebastià Pons Fedelich, visat
pel COAIB en data 3 d’octubre de 2017, núm. 12/01221/17, i documentació
complementària visada pel COAIB en data 7 de febrer de 2018, núm.
12/00176/18.
Certificat de les condicions de seguretat, funcionalitat i estabilitat de les obres a
legalitzar, signat per l’arquitecte Sebastià Pons Fedelich, visat pel COAIB en
data 3 d’octubre de 2017, núm. 12/01221/17.
Certificat signat electrònicament en data 06.10.2017, per part de l’arquitecte
Sebastià Pons Fedelich, on afirma que al present projecte de legalització no és
preceptiu la inclusió dels documents següents: Estudi de Seguretat, Programa
de Control de Qualitat, Assumeix d’Obra, Fitxa i contracta amb gestor de
residus.
Full d’Estadística de l’edificació i habitatge.
Autorització de representació a favor de l’arquitecte Sebastià Pons Fedelich
(les còpies del DNI estan a l’expedient relacionat núm. 10060/2017).
Justificant del pagament de la taxa per a llicència urbanística (0,5% del
pressupost de l’obra sense iva), per import de 192,80 €.
CINQUÈ.- L’article 12 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de
juny de 1955, estableix que les llicències i autoritzacions s’entendran atorgades, salvat
el dret de propietat i sense perjudici del dret de tercers.
Aquest precepte ha estat ratificat en l’article 181 de la Llei 20/2006 municipal i de règim
local de les Illes Balears, que determina que les llicències i autoritzacions s’entenen
atorgades salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers, ja que la concessió es
fa als promotors de les mateixes.
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SISÈ.- Vist que l’expedient s’ha tramitat de conformitat al que disposa la legislació de
règim local i disposicions aplicables, a saber, l’article 9 i següents del Reglament de
Serveis de les Corporacions Locals, la Llei 12/2017 de 29 de desembre, d’urbanisme
de les Illes Balears, l’art. 33 i ss. del PGOU de Ciutadella, aprovat definitivament en
data 23.03.1988 i posteriors modificacions, així com també conté tota la documentació
requerida legalment per a sol·licitar llicència d’obres.
SETÈ.- D'acord amb l'article 150 de la LUIB, la competència per atorgar les llicències
urbanístiques correspon a l'òrgan municipal que determini la legislació i la normativa
aplicable en matèria de règim local.
Per altra banda, l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim
Local (LRBRL) assenyala que l'òrgan municipal competent per a l'atorgament de
llicències és l'Alcalde – president de la Corporació, a no ser que la legislació sectorial
corresponent atorgui aquesta atribució de forma expressa al Ple o a la Junta de Govern.
A l'Ajuntament de Ciutadella, però, s'ha d'estar a la Resolució de l'Alcaldia núm. 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.
VUITÈ.- D’acord amb l’article 16.1 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova
el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, les llicències quedaran sense
efecte si s'incompleixen les condicions a què estigueren subordinades, i hauran de ser
revocades si desapareixen les circumstàncies que van motivar el seu atorgament o
sobrevingueren altres que, d'haver existit en aquell temps, haurien justificat la
denegació i podran ser-ho si s’adopten nous criteris d'apreciació.
En el mateix sentit es regula a l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears (BOIB núm. 186 de 27 de desembre de
2006).
Tot i estar permès l’atorgament de llicències sotmeses a condició, existeixen certs límits
fitxats per la jurisprudència i la doctrina. Les condicions que es proposen incorporar a
l’atorgament de la present sol·licitud de llicència urbanística, a criteri de qui subscriu,
s’ajusten als límits indicats per la doctrina i la jurisprudència.”
PROPOS:
PRIMER: Concedir la llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic per LEGALITZACIÓ DE
TRASTER, MARQUESINA, EDIFICACIÓ AUXILIAR I AMPLIACIÓ D'HABITATGE a Urb.Torre del
Ram, SIVINES, carrer de ses, 104, (registre d’entrada núm. 16891 de dia 06/10/2017, visat del
projecte núm. 12/01221/17 i 12/00176/18 de dia 03/10/17 i 07/02/18).
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Residencial turística extensiva, clau 17f.
Referència cadastral número 9087210EE6298N0001ZG
Ús: Residencial.
Superfícies de legalització: 75,50m².
El pressupost del projecte presentat és de 38559,52 euros.
La promotora és C.R.M. (Nif núm. 417*****-S) i l’arquitecte és PONS FEDELICH, SEBASTIA.
CONDICIONADA al compliment del següent:
1. 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).
2. 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
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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 38559,52 x 3’2% …….……. 1.233,90€
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del servei d’Ordenament
del municipi.
5.

DENEGACIÓ DE L’APROVACIÓ DE L’ESTUDI DE DETALL DE LA PARCEL·LA
UBICADA AL CARRER VIA GAYARRE 2,4 I 6. PROMOTOR: B.M.V. (Exp. 10876/2016).
Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d'Ordenament del Municipi
de dia 21-02-2018, que literalment copiada, diu:

Atès que en data 7 de desembre de 2016, RE núm. GE/019667/2016, el Sr. B.M.V. presentà per a
la seva tramitació i aprovació un document en format electrònic d’estudi de detall corresponent a
la parcel·la amb referència cadastral 1476103EE7217N0001SQ, ubicada a la Via Gayarre, 2, 4 i 6
de la urbanització de Son Oleo de Ciutadella. El document d’estudi de detall no estava signat per
l’arquitecte redactor.
Atès que el mateix dia, amb RE núm. GE/019672/2016, el Sr. B.M.V. presentà per a la seva
tramitació i aprovació un document en format electrònic d’estudi de detall corresponent a la
parcel·la amb referència cadastral 1476103EE7217N0001SQ, ubicada a la Via Gayarre, 2, 4 i 6
de la urbanització de Son Oleo de Ciutadella. Aquesta vegada, el document d’estudi de detall es
presentà signat electrònicament per l’arquitecte redactor, el mateix B.M.V..
Atès que en data 14 de desembre de 2016, l'arquitecta municipal va emetre informe tècnic
desfavorable pels motius següents:
1. Un estudi de detall no és l’instrument adequat per fer una agregació de parcel·les.
2. La disposició addicional quart de la Llei 8/2012, a l’apartat 1, es refereix a establiments
turístics existents, en aquest projecte no és el cas.
3. No s’aporta l’informe preceptiu i vinculant de l’administració turística competent a què es
refereix l’apartat 1 d’aquesta disposició (no es compliria la condició d’informe preceptiu).
4. En els casos en què l’ampliació dels establiments es produeixi per agregació de parcel·les
confrontants, l’edificabilitat de la parcel·la agregada incrementarà la de la resultant i podrà
destinar-se a qualsevol tipus d’ús turístic.
En cap cas es podran dur a terme aquests supòsits amb parcel·les a agregar que estiguin
classificades com a sòl rústic o qualificades com a espais lliures o equipaments públics
(aquest punt seria d’aplicació).
5. El punt 9 d’aquesta disposició diu: La totalitat d’aquesta disposició addicional, i en concret,
l’increment de l’edificabilitat i ocupació, així com l’aprofitament del subsòl, és d’aplicació
també a nous establiments turístics. Aquest punt no serà aplicable fins que no s’aprovi la
modificació d’aquesta disposició, o com a màxim fins dia 31 de desembre del 2017, si
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abans no s’hagués fet efectiva la modificació indicada, conforme al que estableix l’apartat
4 de la disposició addicional única del Decret llei 1/2016, de 12 de gener de mesures
urgents en matèria urbanística (no seria d’aplicació).
Ateses les Consideracions Jurídiques obrants a l’informe signat electrònicament dia 16.02.2018,
següents:
“II. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
Primera.- Quant al fons:
1. Objecte de la modificació de l'estudi de detall:
La documentació que conforma l’estudi de detall en qüestió està redactada per
l’arquitecte B.M.V. en data 7 de desembre de 2016 i la documentació que el conforma
es presenta sense visar.
La documentació presentada està conformada per una Memòria descriptiva (que inclou
les condicions d'ordenació) i varis annexes, que inclouen documentació fotogràfica i
una sèrie de plànols d’informació i d’ordenació. Al punt 1.1 de la Memòria descriptiva
s'assenyala que «La presente memoria, con los documentos y planos adjuntos,
constituyen el Estudio de Detalle para la ordenación de volúmenes y rasantes de la
parcela sita en la C/ Gayarre, 2, 4 y 6 de la población de Ciutadella de Menorca. Tal
como viene regulado por las Normas Urbanísticas del municipio».
Els estudis de detall estan regulats bàsicament en els articles 65 i 66 del Reial decret
2159/1978, de 23 de juny, mitjançant el qual s’aprova el Reglament de planejament per
al desenvolupament de la Llei sobre el règim del sòl i ordenació urbana (RPU) i en
l’article 46 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl (LOUS).
L'article 46 de la LOUS assenyala:
<<1. Els estudis de detall tenen per objecte, quan sigui necessari, completar o, si
s'escau, adaptar les determinacions de l'ordenació detallada del sòl urbà i urbanitzable,
i a l'efecte podran preveure o reajustar, segons els casos:
1) L'adaptació i el reajustament d'alineacions i rasants assenyalades al planejament
urbanístic, amb les condicions que aquest fixi i sempre que no es disminueixin
les superfícies destinades a viari o a espais lliures.
2) L'ordenació dels volums d'acord amb les especificacions del pla.
2. Els estudis de detall han de respectar les determinacions del planejament urbanístic
de superior jerarquia, sense que puguin alterar-ne l'aprofitament, l'ús, les alçades
màximes previstes i la densitat que correspongui als terrenys compresos en el seu
àmbit. En cap cas no poden ocasionar perjudici ni alterar les condicions d'ordenació
dels predis confrontants.»
L’article 65 del RPU disposa:
<<1. Els estudis de detall podran formular-se amb l’exclusiva finalitat de:
a) Establir alineacions i rasants, completant les que ja estiguessin assenyalades
en el sòl urbà pel Pla General, Normes Complementàries i Subsidiàries de
Planejament o Projecte de Delimitació de Sòl Urbà, en les condicions que
aquests documents d’ordenació fixin, i reajustar i adaptar les alineacions i
rasants previstes en els instruments d’ordenació citats, d’acord igualment amb
les condicions que al respecte fixin.
b) Adaptar o reajustar alineacions i rasants assenyalades en Plans Parcials.
c) Ordenar els volums d’acord amb les especificacions del Pla General o de les
Normes Complementàries i Subsidiàries de Planejament en sòl urbà, o amb les
pròpies dels Plans Parcials en els demés casos, i completar, en el seu cas, la
xarxa de comunicacions definida en els mateixos amb aquelles vies interiors
que resultin necessàries per proporcionar accés als edificis quina ordenació
concreta s’estableixi en el propi estudi de detall.
2. La possibilitat d’establir alineacions i rasants a través d’estudis de detall es
limitarà a les vies de la xarxa de comunicacions definides en el Pla o Norma quines
determinacions siguin desenvolupades per aquell.
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3. En l’adaptació o reajustament de l’assenyalament d’alineacions i rasants del Pla
General, Normes Complementàries i Subsidiàries, Pla Parcial o Projecte de
Delimitació, no es podrà reduir l’amplada de l’espai destinat a vials ni les
superfícies destinades a espais lliures. En cap cas l’adaptació o reajustament de
l’assenyalament d’alineacions podrà originar augment de volum a l’aplicar les
ordenances al resultat de l’adaptació o reajustament realitzat.
4. L’ordenació de volums no podrà suposar augment d’ocupació del sòl ni de les
alçades màximes i dels volums edificables prevists en el Pla, ni incrementar la
densitat de població establerta en el mateix, ni alterar l’ús exclusiu o predominant
assignat per aquell. Es respectaran en tot cas les demés determinacions del Pla.
5. En cap cas podrà causar perjudici ni alterar les condicions d’ordenació dels
predis confrontants.
6. Els estudis de detall no podran contenir determinacions pròpies del Pla General,
Normes Complementàries i Subsidiàries de Planejament i Pla Parcial que no
estiguessin prèviament establertes en els mateixos>>.
En un sentit similar es pronuncia l’article 19 del PGOU de Ciutadella.
En quant a la documentació que han de tenir els estudis de detall, l’article 66 del RPU
assenyala:
<<Els estudis de detall contindran els següents documents:
Memòria justificada de la seva conveniència i de la procedència de les
solucions adoptades.
Quan es modifiqui la disposició de volums s’efectuarà, a més, un estudi
comparatiu de l’edificabilitat resultant per aplicació de les determinacions
previstes en el Pla i de les que s’obtenen en l’estudi de detall, justificant el
compliment de l’establert sobre aquest extrem en el número 3 de l’article
anterior.
Plànols a escala adequada i, com a mínim, 1:500 que expressin les
determinacions que es completen, adapten o reajusten, amb referències
precises a la nova ordenació i la seva relació amb l’anteriorment existent>>.
Observació: L'escala dels plànols aportats no s'ajusta a l'article 19 del PGOU perquè
haurien d'estar com a mínim a 1:500 i estan a 1:1000.
2. Deficiències no esmenables que impedeixen l’aprovació de l’estudi de detall:
Segons l'informe tècnic municipal de 2 de maig de 2017, l’estudi de detall no es pot
aprovar perquè incompleix en molts aspectes la normativa vigent. Els incompliments
són els següents:
a) Un estudi de detall no és l’instrument adequat per fer una agregació de
parcel·les.
Pareix que realment no es pretén una agregació de parcel·les, perquè almenys
cadastralment (es desconeix registralment) la parcel·la afectada és una i no
dues. Altra cosa és que la mateixa parcel·la disposi de dues qualificacions
urbanístiques diferents i es pretengui una agrupació dels usos admissibles a
les dues parcel·les, per tal de facilitar la construcció d’un establiment hoteler.
En aquest sentit, cal recordar que els estudis de detall no poden tenir per
objecte variar els usos fixats pel Pla general. L’estudi de detall presentat
s’estaria extralimitant perquè el seu objecte ha de constrenyir-se a
l’assenyalament o reajustament d’alineacions o rasants, l’ordenació de volums
o la creació de vialitat interna.
b) La disposició addicional quarta de la Llei 8/2012, a l’apartat 1, es refereix a
establiments turístics existents, en aquest projecte no és el cas.
Si tenim en compte la normativa aplicable en el moment de la presentació de
l’estudi de detall, ja es trobava en vigor el Decret llei 1/2016, que va modificar
el punt 8 de la disposició addicional quarta de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del
Turisme de les Illes Balears. L’esmentat punt 8 es refereix a ampliació
d’establiments existents, que no és el cas que ens ocupa perquè al solar en
qüestió no hi ha cap establiment turístic.
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c) No s’aporta l’informe preceptiu i vinculant de l’administració turística competent
a què es refereix l’apartat 1 d’aquesta disposició (no es compliria la condició
d’informe preceptiu).
Efectivament, la disposició addicional quarta de la Llei del Turisme exigeix que
s’obtengui prèviament un informe favorable de l’administració turística. Al cas
que ens ocupa no s’ha aportat.
d) En els casos en què l’ampliació dels establiments es produeixi per agregació
de parcel·les confrontants, l’edificabilitat de la parcel·la agregada incrementarà
la de la resultant i podrà destinar-se a qualsevol tipus d’ús turístic.
En cap cas es podran dur a terme aquests supòsits amb parcel·les a agregar
que estiguin classificades com a sòl rústic o qualificades com a espais lliures o
equipaments públics (aquest punt seria d’aplicació).
Com he dit abans, aquest punt de la disposició addicional quart només s’aplica
per ampliar establiments turístics existents, no per construir-ne de nous.
e) El punt 9 d’aquesta disposició assenyala: La totalitat d’aquesta disposició
addicional, i en concret, l’increment de l’edificabilitat i ocupació, així com
l’aprofitament del subsòl, és d’aplicació també a nous establiments turístics. No
obstant, cal recordar, com ja s’ha avançat, que aquest punt era aplicable des
del 14 de gener de 2016 i fins que no s’aprovés la modificació d’aquesta
disposició, o com a màxim fins dia 31 de desembre del 2017, si abans no
s’hagués fet efectiva la modificació indicada, conforme al que estableix l’apartat
4 de la disposició addicional única del Decret llei 1/2016, de 12 de gener de
mesures urgents en matèria urbanística (no seria d’aplicació). Per tant, quan es
va presentar l’estudi de detall, la possibilitat d’acollir-se els nous establiments al
règim de la disposició addicional quarta ja estava suspesa i el passat 31 de
desembre de 2017, quan es va aixecar la suspensió, el termini de cinc anys ja
s’havia esgotat.
Segona.- Quant a la forma i al procediment a seguir per a la seva denegació:
1. Autoria del document d'estudi de detall:
El document de planejament ha estat redactat l’arquitecte B.M.V..
2. Procediment que ha de seguir l’estudi de detall i òrgan urbanístic competent per a la
seva aprovació o denegació:
Pel que fa al procediment a seguir per a l'aprovació de la modificació, l'article 58.1 de la
LOUS estableix que aquesta se subjectarà a les mateixes disposicions que regeixen la
formació dels estudis de detall.
D'acord amb l'article 53.1.c) de la LOUS, en concordança amb els articles 21.1.j) i
22.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL),
l'aprovació inicial de la modificació de l'estudi de detall correspon a l'Alcaldessa de
l'Ajuntament de Ciutadella. Cal recordar, no obstant, que l'Alcaldessa ha delegat
aquesta facultat a la Junta de Govern, d'acord amb la Resolució d'Alcaldia núm. 137 de
2015, de data 10 de juliol de 2015, punt primer, apartat D), punt d).
De conformitat amb l'article 54 de la LOUS, aprovada inicialment la modificació, s'ha de
sotmetre a informació pública, que s'anunciarà, almenys, en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears (BOIB), en un dels diaris de major difusió de les Illes Balears i en la seu
electrònica de l'Ajuntament, en la qual constarà la documentació completa. Durant el
termini d'informació pública se sol·licitarà igualment un informe de les administracions o
els ens les competències dels quals es puguin veure afectades.
D'acord amb l'article 9.4 de la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les
Illes Balears, els estudis de detall no estan subjectes a avaluació ambiental estratègica.
Per tant, el termini mínim d'informació pública és d'un mes.
L'aprovació definitiva, arribat el moment, correspondrà al Ple de l'Ajuntament de
Ciutadella, d'acord amb l'article 53.1.c) de la LOUS, en concordança amb l'article
22.1.c) de la LRBRL.
S'ha de tenir en compte, també, en allò que no contradigui la LOUS, l'establert en
l’article 140 del RPU, que determina quina és la tramitació que s’ha de seguir per a
l’aprovació dels estudis de detall. Té el següent tenor literal:
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<<1. Els Estudis de Detall seran redactats d’ofici per l’Ajuntament o Entitat urbanística
especial actuant o pels particulars.
2. L’aprovació inicial dels Estudis de Detall és de competència de la Corporació
Municipal interessada.
3. L’obertura del tràmit d’informació pública s’anunciarà en el Butlletí oficial de la
província i en un dels diaris de major circulació de la província, i es notificarà
personalment als propietaris i demés interessats directament afectats, compresos en
l’àmbit territorial de l’Estudi de Detall.
4. Dins del període d’informació pública, que durarà un mes, podrà ser examinat
l’Estudi de Detall per qualsevol persona i formular-se les al·legacions que procedeixin.
5. A la vista del resultat de la informació pública, la Corporació Municipal aprovarà
definitivament l’Estudi de Detall, si procedeix, introduint, en el seu cas, les
modificacions que resultessin pertinents. Dit acord es comunicarà a la Comissió
Provincial d’Urbanisme, en el termini de deu dies.
6. La Corporació Municipal interessada ordenarà publicar l’acord d’aprovació definitiva
en el “Butlletí Oficial” de la província.
7. Seran d’aplicació als Estudis de Detall les regles que s’estableixen per als Plans
Parcials en quant a la procedència de diligenciar els plànols i documents que els
integren>>.”
PROPOS:
Primer.- Denegar l’aprovació inicial de l’estudi de detall corresponent a la parcel·la amb referència
cadastral 1476103EE7217N0001SQ, ubicada a la Via Gayarre, 2, 4 i 6 de la urbanització de Son
Oleo de Ciutadella, redactat per l’arquitecte B.M.V. en data 7 de desembre de 2016, pels motius
exposats en els informes tècnic i jurídic que consten en l’expedient, que resumidament són:
1. La parcel·la afectada disposa de dues qualificacions urbanístiques diferents i es
pretén una agrupació dels usos admissibles a les dues parcel·les, per tal de facilitar la
construcció d’un establiment hoteler. En aquest sentit, cal recordar que els estudis de
detall no poden tenir per objecte variar els usos fixats pel Pla general. L’estudi de detall
presentat s’estaria extralimitant perquè el seu objecte ha de constrenyir-se a
l’assenyalament o reajustament d’alineacions o rasants, l’ordenació de volums o la
creació de vialitat interna.
2. La disposició addicional quarta de la Llei 8/2012, a l’apartat 1, es refereix a
establiments turístics existents, que no és el cas del projecte presentat. Si tenim en
compte la normativa aplicable en el moment de la presentació de l’estudi de detall, ja es
trobava en vigor el Decret llei 1/2016, que va modificar el punt 8 de la disposició
addicional quarta de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears.
L’esmentat punt 8, redactat modificat, es refereix només a ampliació d’establiments
existents.
3. No s’aporta l’informe preceptiu i vinculant de l’administració turística competent a què
es refereix l’apartat 1 d’aquesta disposició addicional quarta (no es compliria la condició
d’informe preceptiu). Efectivament, la disposició addicional quarta de la Llei del Turisme
exigeix que s’obtengui prèviament un informe favorable de l’administració turística. Al
cas que ens ocupa no s’ha aportat.
4. En els casos en què l’ampliació dels establiments es produeixi per agregació de
parcel·les confrontants, l’edificabilitat de la parcel·la agregada incrementarà la de la
resultant i podrà destinar-se a qualsevol tipus d’ús turístic. En cap cas es podran dur a
terme aquests supòsits amb parcel·les a agregar que estiguin classificades com a sòl
rústic o qualificades com a espais lliures o equipaments públics (aquest punt seria
d’aplicació). Com he dit abans, aquest punt de la disposició addicional quarta només
s’aplica per ampliar establiments turístics existents, no per construir-ne de nous.
5. El punt 9 d’aquesta disposició assenyala: La totalitat d’aquesta disposició addicional,
i en concret, l’increment de l’edificabilitat i ocupació, així com l’aprofitament del subsòl,
és d’aplicació també a nous establiments turístics. No obstant, cal recordar, com ja s’ha
avançat, que aquest punt no era aplicable des del 14 de gener de 2016 i fins que no
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s’aprovés la modificació d’aquesta disposició, o com a màxim fins dia 31 de desembre
del 2017, si abans no s’hagués fet efectiva la modificació indicada, conforme al que
estableix l’apartat 4 de la disposició addicional única del Decret llei 1/2016, de 12 de
gener de mesures urgents en matèria urbanística. Per tant, quan es va presentar
l’estudi de detall, la possibilitat d’acollir-se els nous establiments al règim de la
disposició addicional quarta ja estava suspesa i el passat 31 de desembre de 2017,
quan es va aixecar la suspensió, el termini de cinc anys ja s’havia esgotat.
Segon.- Notificar l’acord que s’adopti a la persona promotora, amb indicació que contra el mateix,
atès que afecta una disposició de caràcter general, només es pot interposar recurs contenciós
administratiu (article 112.3 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del servei d’Ordenament
del municipi.
6.

DENEGACIÓ DE PERMÍS D'INSTAL·LACIÓ I OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ
PER A HOTEL D'INTERIOR A VILA JUANEDA, CARRER, 2-C (PROMOTOR/A
S'ANTIGA FABRICA SL, TÈCNIC REDACTOR/A VIVO DE SALORT, ANTONIO I
CONTRACTISTA OBRA NOVA CIUTADELLA SL). (Exp. 1030/2017). Es dóna compte
d'una proposta del regidor delegat del Servei d'Ordenament del Municipi de dia 21-022018, que literalment copiada, diu:

Atès que en data 3 de febrer de 2017 (RE 1832), Antoni Vivó de Salort, en representació de
S’Antiga Fàbrica, S.L., va presentar telemàticament a l'Ajuntament sol·licitud de permís
d’instal·lació i obres amb projecte (bàsic i executiu) per a dur a terme obres de reforma i ampliació
per a un canvi d’ús a hotel d'interior amb 11 habitacions, d’una edificació existent al carreró que
dóna al carrer Vila Juaneda (referència cadastral número 1984466EE7218S0001ME). Amb la
sol·licitud esmentada s'adjuntà la documentació següent:
a.- Justificant del pagament de la taxa per llicència urbanística d'import 2.146,99 euros.
b.- Projecte bàsic i d’execució per a la reforma i ampliació d’un edifici al carrer Vila
Juaneda 2-C per a hotel d’interior, redactat per l’arquitecte Antoni Vivó de Salort, amb
visat del COAIB núm. 12/00079/17 de data 31.01.2017.
c.- Assumeix de l’arquitecte Antoni Vivó de Salort, amb visat del COAIB núm. 12/00079/17
de data 31.01.2017.
d.- Autorització del Sr G.T.P., actuant com a administrador de l’empresa S’Antiga Fàbrica
S.L. per a que el Sr. Antoni Vivó de Salort actuï en el seu nom en totes les actuacions
relacionades amb la tramitació de l’expedient, sense signar.
e.- Comunicació d’actuació professional de l’arquitecte tècnic Mar Rovira Arqué i
Programa de control de qualitat segons el Decret 59/94.
f.- Projecte d’activitats redactat per l’enginyer Bernat Coll Mercadal, signat digitalment dia
15 de desembre de 2016.
g-. REA del constructor i pressupost signat per Obra Nova Ciutadella, S.L.
h.- Contracte amb gestor de residus autoritzat Excavaciones Moll, S.L.
i.- Full d'estadística d'edificació i habitatge.
Atès que en data 6 de febrer de 2017 (RE 1931), va tenir entrada a l'Ajuntament informe
arqueològic redactat per l'arqueòloga Silvia Villalonga i autorització de representació signada
digitalment.
Atès que en data 1 de juny de 2017 (RE 9235), té entrada a l'Ajuntament documentació adjunta
consistent en :
a.- Justificant de l’autoria tècnica del projecte
b.- Còpia del projecte de segregació que es va autoritzar en data 23 de gener de 2002.
c.- Programa de control de Qualitat signat
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d.- Comunicació actuació professional de l’arquitecta tècnic signada.
Atès que en data 14 de febrer de 2018 s’ha emès informe desfavorable de l'arquitecte municipal, emès en
compliment de l’article 39 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici
d’activitats a les Illes Balears, per tal d’analitzar si l’ús i les obres que es proposen són compatibles amb la
normativa urbanística i la resta de la normativa d’aplicació, indicant (copiat en la part suficient) el següent:
«La documentació presentada, consistent en projecte bàsic i d’execució amb visat del COAIB núm.
12/00079/17 de data 31.01.2017, fa esment que es vol reformar i ampliar una edificació que
albergava una antiga fàbrica de sabates per tal de convertir-la en un hotel d'interior.
També es diu que aquesta edificació que es vol reformar i ampliar, amb referència cadastral número
1984466EE7218S0001ME, es va segregar de la finca matriu la qual tenia accés des de l’Avinguda
Jaume I el conqueridor número 8. Aquesta segregació va obtenir la preceptiva llicencia municipal
en data 23 de gener de 2002.
En conseqüència aquesta edificació, que conforma finca independent, únicament confronta i té
accés per un carreró de titularitat privada.
Segons l’article 30 de la Llei 2/2014,de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS), tenen la
consideració de solar els terrenys classificats com a sòl urbà, que siguin aptes per l’edificació,
segons la qualificació urbanística i entre d’altres requisits confrontin amb via pública, zona
d'aparcaments públics annexos a la vialitat o quan, així estigui definit al planejament, espai lliure
públic. Segons el mateix article 30, tenir aquesta condició de solar és requisit imprescindible perquè
es pugui atorgar la llicència d’edificació.
L’edificació que es pretén reformar, ampliar i canviar l’ús, només confronta a un carreró de titularitat
privada no donant compliment a les determinacions de l’article 30 anteriorment esmentat i per tant
no tenint el sòl on s’ubica la consideració de solar.
No obstant val a dir que l’edificació que avui en dia conforma finca independent, formava part de
l'edificació situat a l’Avinguda de Jaume I, el Conqueridor número 8 (edifici número 42 de l’illa
19884 segons el PEPCHA) i que tot el conjunt edificat datava d’abans de 1956. Per tant es
considera que l’edificació que avui en dia dóna al carreró privat es troba en situació d’inadequació.
L’article 68 de la LOUS determina que «les construccions i edificacions implantades legalment
d’acord amb un planejament urbanístic derogat o substituït que no estigui previst en el planejament
urbanístic en vigor que hagin de ser objecte d’expropiació, cessió obligatòria i gratuïta o
enderrocament, i que no s’ajustin a les determinacions del nou planejament vigent, quedaran en
situació d’inadequació. El nou planejament establirà les normes urbanístiques aplicables als
elements que restin en aquesta situació i les actuacions autoritzables.(...)».
I el Pla General d’Ordenació Urbana, al seu article 48 relatiu als edificis i instal·lacions disconformes
determina que:
"1. Es consideren disconformes els edificis i instal·lacions construïts amb llicència municipal d’acord
amb els planejaments anteriors, que no s’ajusten a les determinacions del Pla vigent, i que no estan
inclosos en els casos contemplats a l’article 45.
2. En els edificis i instal·lacions disconformes s'autoritzaran obres d’ampliació, reforma i
consolidació i canvi d’ús, sempre que hi concorrin les circumstàncies següents:
a) L’ampliació ha d'adaptar-se estrictament a les determinacions de l’ordenació. Les ampliacions
dels edificis disconformes per incompliment de la condició de reculada del Pla general no serà
necessària que compleixin amb aquesta condició, havent en qualsevol cas de respectar com a
mínim les condicions de reculada de les edificacions existents.
b) Les obres de reforma i canvi d’ús que afectin a la part preexistent, només podran realitzar-se un
cop s’hagi inscrit en el Registre de la Propietat la resolució municipal per fer constar que l’interessat
renuncia a qualsevol increment de valor que es pugui derivar de les obres o canvi d’ús.
c) En el supòsits de substitució de l’edificació, s’hauran de complir la totalitat de les determinacions
d’ordenació aplicables.
(...)"
En conseqüència en aquesta edificació, al trobar-se en un sòl que no reuneix les condicions de
solar, es podran dur a terme exclusivament obres de reforma, rehabilitació i canvi d’ús que no
impliquin cap augment de volum. Així mateix tampoc es podrà autoritzar cap nova obertura ni
ampliació de les existents a la façana que dóna al carreró i que com ja s’ha dit es de titularitat
privada.
Així mateix, i tal i com estableix l’article 48 del PGOU transcrit anteriorment, les obres de reforma i
canvi d’ús només podran realitzar-se un cop s’hagi inscrit en el Registre de la Propietat la resolució
municipal per fer constar que l’interessat renuncia a qualsevol increment de valor que es pugui
derivar de les obres o canvi d’ús.

CONCLUSIÓ
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Vistes totes les consideracions anteriors es conclou que les actuacions que es volen
dur a terme no donen compliment a les determinacions de l’article 48 del PGOU de
Ciutadella i en conseqüència s’informa desfavorablement el "projecte bàsic i d’execució
de reforma i ampliació d’un edifici per a hotel d’interior", situada al carreró que comença
des de el carrer Vila Juaneda i amb referència cadastral número
1984466EE7218S0001ME , redactat per l’arquitecte Antoni Vivó de Salort, amb visat
del COAIB núm. 12/00079/17 de data 31.01.2017».”
Atesos els fonaments jurídics obrants a l’informe signat electrònicament dia 21.02.2018, següents:
“II.- FONAMENTS JURÍDICS:
Normativa aplicable.
Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears
Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl (LOUS)
Llei 39/2015, de 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
Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Ciutadella de Menorca
(PGOU), aprovat definitivament el 28/05/1991 i posteriors modificacions
Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric i Artístic de Ciutadella
(PEPCHA), publicat al BOCAIB núm . 51 de data 24.04.1999.
Consideracions jurídiques.
Primera.- Subjecció a llicència urbanística municipal de l'actuació projectada.
1. De conformitat amb la definició de l'article 4 de la Llei d'activitats, 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. 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:
Comprovar que la documentació és la que s'exigeix en la normativa.
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.
Sotmetre a informació pública, d'acord amb l'article 40 d'aquesta llei.
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.
Redactar l'informe tècnic integrat, d'acord amb l'article 42 d'aquesta llei.
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.
3. Al cas present s'ha emès un informe desfavorable per part de l’arquitecte municipal, emès en
data 14.02.2018, del qual s’ha transcrit al present informe la part suficient, on conclou que les
actuacions que es volen dur a terme no donen compliment a les determinacions de l’article 48 del
PGOU.
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:
a. 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.
b. 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.

26

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 28-02-2018

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA
c. Les llicències urbanístiques s'han d'atorgar o denegar d'acord amb les previsions d'aquesta llei
(la LOUS), 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: Pel que fa a l'adequació del projecte presentat a les condicions d'edificació establertes
a la normativa d’aplicació, em remet a l'assenyalat a l'informe tècnic desfavorable emès per
l'arquitecte municipal en data 14 de febrer de 2018, pel motiu que les actuacions que es volen dur a
terme no donen compliment a les determinacions de l’article 48 del PGOU.
Tercera.- Òrgan competent per acordar la denegació 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.”

PROPOS:
Denegar el permís sol·licitat per S’Angiga Fàbrica, sl d’instal·lació i obres per a la reforma i ampliació d’un edifici
al carreró que dona al carrer Vila Juaneda 2-C per a hotel d’interior, redactat per l’arquitecte Antoni Vivó de
Salort, amb visat del COAIB núm. 12/00079/17 de data 31.01.2017, i Projecte d’activitats redactat per l’enginyer
Bernat Coll Mercadal, signat digitalment 15 de desembre de 2016, de conformitat amb els informes tècnic i
jurídics abans esmentats i per no complir el projecte presentat amb la condició de solar establerta a l’article 30
de la LOUS (al no tenir la parcel·la sortida a vial públic, si no que confronta amb un carreró de titularitat
privada), i no complir amb l’establert a l’article 48 del PGOU, respecte a les edificacions disconformes, atès que
l’edificació és legal però disconforme per no complir amb l’alineació a vial públic, i no es pot autoritzar
l’ampliació pretesa per no complir aquesta amb les determinacions del PGOU, ja que no és possible a dia
d’avui que l’ampliació respecti l’alineació de vial previst al PGOU.

Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del servei d’Ordenament
del municipi.
7.

RELACIÓ DE FACTURES 2/2018 (Exp. 2082/2018). Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat dels Serveis econòmics de dia 22-02-2018, que literalment copiada, diu:

ASSUMPTE: Aprovació relació de factures núm. 2.2018
INFORME: Vista la relació de factures núm. 2.2018 per un import brut de 40.647,36 € (import
líquid de 44.412,70 € ).
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’Execució del pressupost d’aquest Ajuntament de
l’exercici 2018.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat dels serveis econòmics.
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8.

RELACIÓ DE FACTURES 5/2018 DE CRÈDIT RECONEGUT (Exp. 2083/2018) Es dóna
compte d'una proposta del regidor delegat dels Serveis econòmics de dia 23-02-2018,
que literalment copiada, diu:

ASSUMPTE: Aprovació relació de factures núm. 5.2018 de crèdit reconegut
INFORME: Vista la relació de factures núm. 5.2018 de crèdit reconegut per un import brut de
92.487,49 € (import líquid de 95.934,17 € ).
Atès el disposat a la base 10a de les Bases d’Execució del pressupost d’aquest Ajuntament de
l’exercici 2018.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l’esmentada relació de factures de crèdit reconegut
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat dels serveis econòmics.
9.

PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PARQUÍMETRES PERIODE DEL 01.11.17 AL
30.11.17 (Exp.12640/2017) Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat dels
Serveis econòmics de dia 19-12-2017, que literalment copiada, diu:

ASSUMPTE: Aprovació liquidació d'ingressos derivada de la taxa per a l'estacionament de
vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals, sota control de l'horari regulat per
parquímetres.
Vista la liquidació presentada pel coordinador municipal de parquímetres referida a l'aplicació de
la taxa per a l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals,
sota control de l'horari regulat per parquímetres relativa al període comprès entre els dies
01.11.17 al 30.11.17 per un import total de 27.652,34€ dels quals 16,56€ corresponen a despeses
bancàries i 1.848,00€ corresponen al pagament del 50% de l'import total de l'esmentat període
d'anul·lacions de denúncies de conformitat amb el contracte adjudicat i 25.787,78€ corresponen al
total d'ingressos nets per l'Ajuntament.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER: Aprovar la liquidació presentada pel coordinador municipal de parquímetres de data
09.11.17 pel període comprès entre els dies 01.11.17 al 30.11.17 per un import total de
27.652,34€ dels quals16,56€ corresponen a despeses bancàries i 1.848,00€ corresponen al
pagament del 50% de l'import total de l'esmentat període d'anul·lacions de denúncies de
conformitat amb el contracte adjudicat i 25.787,78€ corresponen al total d'ingressos nets per
l'Ajuntament.
SEGON: Abonar a l'empresa concessionària l'import de 1.848,00€ corresponents al 50% de
l'import total de l'esmentat període d'anul·lacions de denúncies de conformitat amb el contracte
adjudicat.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat dels serveis econòmics.
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10. PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PARQUÍMETRES PERIODE DEL 01.12.17 AL

29.12.17 (Exp. 492/2018) Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat dels
Serveis econòmics de dia 15-01-2018, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació liquidació d'ingressos derivada de la taxa per a l'estacionament de
vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals, sota control de l'horari regulat per
parquímetres.
Vista la liquidació presentada pel coordinador municipal de parquímetres referida a l'aplicació de
la taxa per a l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals,
sota control de l'horari regulat per parquímetres relativa al període comprès entre els dies
01.12.17 al 29.12.17 per un import total de 22.314,33€ dels quals 12,90€ corresponen a despeses
bancàries i 1.800,00€ corresponen al pagament del 50% de l'import total de l'esmentat període
d'anul·lacions de denúncies de conformitat amb el contracte adjudicat i 20.501,43€ corresponen al
total d'ingressos nets per l'Ajuntament.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER: Aprovar la liquidació presentada pel coordinador municipal de parquímetres de data
15.01.18 pel període comprès entre els dies 01.12.17 al 29.12.17 per un import total de
22.314,33€ dels quals 12,90€ corresponen a despeses bancàries i 1.800,00€ corresponen al
pagament del 50% de l'import total de l'esmentat període d'anul·lacions de denúncies de
conformitat amb el contracte adjudicat i 20.501,43€ corresponen al total d'ingressos nets per
l'Ajuntament.
SEGON: Abonar a l'empresa concessionària l'import de 1.800,00€ corresponents al 50% de
l'import total de l'esmentat període d'anul·lacions de denúncies de conformitat amb el contracte
adjudicat.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat dels serveis econòmics.
11. PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ 1,5% OCUPACIÓ DEL SOL, VOL I SÚBSOL

EXERCICI 2017, GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA. (Exp.1847/2018) Es dóna
compte d'una proposta del regidor delegat dels Serveis econòmics de dia 20-02-2018,
que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE:
Aprovació
liquidació
formulada
per
l’empresa
GAS
NATURAL
COMERCIALIZADORA SA relativa a la declaració a efectes de la taxa d’ocupació del vol, sol i
subsòl de l’exercici 2017.
Vist l’escrit remes per l’empresa , GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA amb CIF A617*****
en relació a la liquidació d’ingressos bruts obtinguts en el terme municipal durant l’exercici 2017, a
efectes d’obtenir l’1,5%, en el que es valora l’ocupació del subsòl de la via pública, la qual
ascendeix a 2.375,95€.
Per tot l’exposat el regidor que subscriu,
PROPOSA:
L’aprovació de la liquidació esmentada per import de 2.375,95€.
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No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat dels serveis econòmics.
12. PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PARQUÍMETRES PERIODE DEL 01.01.18 AL

31.01.18 (Exp.2042/2018) Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat dels
Serveis econòmics de dia 21-02-2018, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació liquidació d'ingressos derivada de la taxa per a l'estacionament de
vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals, sota control de l'horari regulat per
parquímetres.
Vista la liquidació presentada pel coordinador municipal de parquímetres referida a l'aplicació de
la taxa per a l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals,
sota control de l'horari regulat per parquímetres relativa al període comprès entre els dies
01.01.18 al 31.01.18 per un import total de 25.848,91€ dels quals 164,98€ corresponen a
despeses bancàries i 1.946,00€ corresponen al pagament del 50% de l'import total de l'esmentat
període d'anul·lacions de denúncies de conformitat amb el contracte adjudicat i 23.737,93€
corresponen al total d'ingressos nets per l'Ajuntament.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER: Aprovar la liquidació presentada pel coordinador municipal de parquímetres de data
12.02.18 pel període comprès entre els dies 01.01.18 al 31.01.18 per un import total de
25.848,91€ dels quals 164,98€ corresponen a despeses bancàries i 1.946,00€ corresponen al
pagament del 50% de l'import total de l'esmentat període d'anul·lacions de denúncies de
conformitat amb el contracte adjudicat i 23.737,93€ corresponen al total d'ingressos nets per
l'Ajuntament.
SEGON: Abonar a l'empresa concessionària l'import de 1.946,00€ corresponents al 50% de
l'import total de l'esmentat període d'anul·lacions de denúncies de conformitat amb el contracte
adjudicat.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat dels serveis econòmics.
13. PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDCIÓ INGRESSOS EN CONCEPTE DE PAGAMENT

MITJANÇANT L'APLICACIÓ DEL MÒBIL DE LES TRIFES PER A LA UTILTIZACIÓ
DELS PARQUÍMETRES, DURANT EL PERIODE DE MAIG A DESEMBRE DE 2017.
(Exp. 2069/2018) Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat dels Serveis
econòmics de dia 22-02-2018, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació liquidació ingressos en concepte de pagament mitjançant la aplicació del
mòbil de les tarifes per a la utilització dels parquímetres, durant el període de maig a desembre de
l'exercici 2017.
Vista la documentació presenta per l'empresa encarregada, ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS
SAU, amb CIF A283*****, en relació als ingressos derivats del pagament mitjançant la aplicació
del mòbil de les tarifes per a la utilització dels parquímetres, durant el període de maig a
desembre de l'exercici 2017:
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Maig 2017.................................................................................4.239,85€
Juny 2017.................................................................................4.595,70€
Juliol 2017................................................................................5.029,40€
Agost 2017...............................................................................5.316,70€
Setembre 2017.........................................................................5.785,75€
Octubre 2017............................................................................4.330,20€
Novembre 2017........................................................................4.613,40€
Desembre 2017........................................................................4.994,75€
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar la referida liquidació presentada per ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SAU, per un
import total de 38.905,75€ corresponent al període de maig a desembre de 2017.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat dels serveis econòmics.
14. PROPOSTA DESESTIMACIÓ DE RECURS REPOSICIÓ CONTRA NOTIFICACIÓ

DILIGÈNCIA EMBARGAMENT COMUNICADA A SOFIA LUXCO, SARL PELS DEUTES
DE PRISOLES MEDITERRÁNEO, SA (Exp.7499/2017) Es dóna compte d'una proposta
del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 09-02-2018, que literalment
copiada, diu:
Vist el recurs de reposició presentat en data 20/07/2017, registre d’entrada GE/012040/2017
(Expedient: 2017/007499) per SOFIA LUXCO, SARL, representat per I.L.P., contra la notificació
de la diligència d’embargament pels deutes de l’entitat PRISOLES MEDITERRANEO, S.A.,
pendents de pagament a l’Ajuntament de Ciutadella en concepte de diversos tributs i exercicis. El
recurrent demana una resolució estimatòria de la impugnació i l’anul·lació de la diligència
impugnada, fonamentant la seva pretensió en què:
1.- La diligència d’embargament és contrària a dret i lesiva pels interessos de la seva
representada.
2.- El dret a cobrar el deute que correspon als exercicis 2011 i 2012 ha prescrit.
3.- Les normes que regulen l’embargament i l’ordre de prelació dels embargaments s’ha
incomplert.
4.- La notificació és improcedent. L’Administració tributària no té un dret preferent, ja que existeix
una garantia hipotecària de la qual és titular la seva representada i que és anterior a l’anotació de
l’embargament.
Vistes les disposicions aplicables i els informes emesos:
R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refús de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals,
La Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
R.D. 520/2005, de 13 de maig, pel que s'aprova el Reglament en matèria de revisió en via
administrativa.
R.D. 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General de Recaptació.
Llei 30/1992 i Llei 39/2015 de Procediement Administratiu Comú.
Les ordenança fiscals corresponents als tributs que es deuen.
L’informe emès des de l’Àrea de Recaptació.
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Vist que la notificació que ha rebut la recurrent és l’establerta per la normativa tributària (art. 76.3
del R.D. 939/2005, de 29 de juliol) que disposa que:
Una vez realizado el embargo de los bienes y derechos, la diligencia se notificará al obligado al
pago y, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes si no se hubiesen
realizado con ellos las actuaciones, así como al cónyuge del obligado al pago cuando los bienes
embargados sean gananciales o se trate de la vivienda habitual, y a los condueños o cotitulares.
En el supuesto de bienes y derechos inscritos en un registro público el embargo también deberá
notificarse a los titulares de cargas posteriores a la anotación de embargo y anteriores a la nota
marginal de expedición de la certificación de cargas a que se refiere el art. 74.
Per tant, l’administració tributària municipal ha procedit a notificar la diligència d’embargament a
SOFIA LUXCO SARL per ser aquesta entitat creditora hipotecaria i titular d’una càrrega anterior a
la nota marginal d’expedició de la certificació de càrregues, tal com estableix la normativa
tributària. L’esmentada notificació mai ha pretès deixar de banda la càrrega mencionada, ja que
les càrregues i gravamens anteriors al crèdit de l’Ajuntament de Ciutadella continuaran
subsistents.
Quan a la resta d’al·legacions, fan referència al procediment de recaptació contra l’obligat tributari
i de les actuacions que s’han seguit contra aquesta persona, que precisen de confidencialitat, tal
com disposa l’art. 95 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que estableix
que:
“...los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño
de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación
de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada...” i a SOFIA LUXCO, SARL, no se li
ha imposat cap obligació tributària en l’expedient que ens ocupa i no procedeix donar els detalls
de les actuacions del procediment de constrenyiment per la realització del dèbit.
Ateses les circumstàncies anteriors i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 16.08.2017,
el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1.- Desestimar el recurs presentat per la recurrent confirmant la notificació de la diligència
d’embargament de béns immobles com a creditor hipotecari, per haver-se procedit conforme
estableix la normativa tributària, informant a SOFIA LUXCO, SARL, en el moment procedimental
oportú.
2.- Notificar l’acord que s’adopti a l’empresa col·laboradora de recaptació, REGESTRIL, SL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària
15. PROPOSTA

APROVACIÓ
CONCESSIÓ
EXEMPCIÓ
IVTM,
100%
PER
MINUSVALIDESA. (Exp. 6835/2017)Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat
del Servei de Gestió Tributària de dia 05-02-2018, que literalment copiada, diu:

Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. B.S.S., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
05/07/2017 i amb registre d’entrada núm. 011084, demanant exempció o bonificació de l’ Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica.
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Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2017/006835
Titular: B.S.S.
Matricula/xassis: 4858-GLT
Marca/Model: FIAT MAREA
Motiu sol·licitud: EXEMPCIÓ DEL 100% PER MINUSVALIA
Data sol·licitud: 05-07-17
Data renovació: DEFINITIU
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària
16. PROPOSTA APROVACIÓ

CONCESSIÓ BONIFICACIÓ DE L'IVTM, 100% PER
VEHICLE DE MÉS DE 30 ANYS. (Exp.10957/2017)Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 05-02-2018, que literalment copiada,
diu:

Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. G.J.P., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
31/10/2017 i amb registre d’entrada núm. 018624, demanant exempció o bonificació de l'Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2017/010957
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Titular: G.J.P.
Matricula/xassis: GE-5379-G
Marca/Model: CITROEN MEHARI
Motiu sol·licitud: BONIFICACIÓ DEL 100% PER TENIR MÉS DE 30 ANYS
Data sol·licitud: 31-10-17
Data renovació:
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5
de març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària
17. PROPOSTA APROVACIÓ CONCESSIÓ BONIFICACIÓ DE L'IVTM, 50% PER SER

VEHICLE HÍBRID. (Exp.11002/2017)Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat
del Servei de Gestió Tributària de dia 05-02-2018, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. N.C.P., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
02/11/2017 i amb registre d’entrada núm. 018665, demanant exempció o bonificació de l'mpost de
Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2017/011002
Titular: N.C.P.
Matricula/xassis: 8854-JCY
Marca/Model: TOYOTA YARIS HYBRID
Motiu sol·licitud: BONIFICACIÓ DEL 50% PER SER VEHICLE HÍBRID
Data sol·licitud: 02-11-17
Data renovació:
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Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d'aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l'Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 iprèvia fiscalització interna de l'activitat
econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d'aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l'aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l'impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l'acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat dels serveis econòmics.
18. PROPOSTA

APROVACIÓ
CONCESSIÓ
EXEMPCIÓ
IVTM,
100%
PER
MINUSVALIDESA. (Exp. 11003/2017) Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat
del Servei de Gestió Tributària de dia 05-02-2018, que literalment copiada, diu:

Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. B.C.W., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
02/11/2017 i amb registre d’entrada núm. 018673, demanant exempció o bonificació de l’ Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2017/011003
Titular: B.C.W.
Matricula/xassis: 0666-BHS
Marca/Model: SUZUKI JIMMY
Motiu sol·licitud: EXEMPCIÓ DEL 100% PER MINUSVALIA
Data sol·licitud: 02-11-17
Data renovació: DEFINITIU
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
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Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat dels serveis econòmics.
19. PROPOSTA

APROVACIÓ
CONCESSIÓ
EXEMPCIÓ
IVTM,
100%
PER
MINUSVALIDESA. (Exp. 11011/2017). Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 05-02-2018, que literalment copiada, diu:

Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. M.I.F.P., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
02/11/2017 i amb registre d’entrada núm. 018656, demanant exempció o bonificació de l’ Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2017/011011
Titular: M.I.F.P.
Matricula/xassis: 3900-FXZ
Marca/Model: SUZUKI GRAND VITARA
Motiu sol·licitud: EXEMPCIÓ DEL 100% PER MINUSVALIA
Data sol·licitud: 02-11-17
Data renovació: DEFINITIU
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
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de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
20. PROPOSTA

APROVACIÓ
CONCESSIÓ
EXEMPCIÓ
IVTM,
100%
PER
MINUSVALIDESA. (Exp. 11030/2017). Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 05-02-2018, que literalment copiada, diu:

Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. R.G.M., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
03/11/2017 i amb registre d’entrada núm. 018788, demanant exempció o bonificació de l’Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2017/011030
Titular: R.G.M.
Matricula/xassis: 6066-GNN
Marca/Model: SUZUKI SWIFT
Motiu sol·licitud: EXEMPCIÓ DEL 100% PER MINUSVALIA
Data sol·licitud: 03-11-17
Data renovació: DEFINITIU
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
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2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
21. PROPOSTA

APROVACIÓ
CONCESSIÓ
EXEMPCIÓ
IVTM,
100%
PER
MINUSVALIDESA. (Exp. 11261/2017). Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 05-02-2018, que literalment copiada, diu:

Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. A.S.M., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
09/11/2017 i amb registre d’entrada núm. 019131, demanant exempció o bonificació de l’ Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2017/011261
Titular: A.S.M.
Matricula/xassis: 6221-HVY
Marca/Model: FORD TOURNEO
Motiu sol·licitud: EXEMPCIÓ DEL 100% PER MINUSVALIA
Data sol·licitud: 09-11-17
Data renovació: DEFINITIU
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
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3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
22. PROPOSTA

APROVACIÓ
CONCESSIÓ
EXEMPCIÓ
IVTM,
100%
PER
MINUSVALIDESA. (Exp. 11263/2017). Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 05-02-2018, que literalment copiada, diu:

Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. M.M.A., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
09/11/2017 i amb registre d’entrada núm. 019126, demanant exempció o bonificació de l’ Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2017/011263
Titular: M.M.A.
Matricula/xassis: 3959-KCB
Marca/Model: TOYOTA YARIS HYBRID
Motiu sol·licitud: EXEMPCIÓ DEL 100% PER MINUSVALIA
Data sol·licitud: 09-11-17
Data renovació: DEFINITIU
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
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No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
23. PROPOSTA APROVACIÓ CONCESSIÓ BONIFICACIÓ DE L'IVTM, 50% PER SER

VEHICLE HÍBRID. (Exp. 11297/2017). Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 05-02-2018, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. J.A.A., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
10/11/2017 i amb registre d’entrada núm. 019212, demanant exempció o bonificació de l’ Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2017/011297
Titular: J.A.A.
Matricula/xassis: 5912-JDW
Marca/Model: TOYOTA YARIS HYBRID
Motiu sol·licitud: BONIFICACIÓ DEL 50% PER SER VEHICLE HÍBRID
Data sol·licitud: 10-11-17
Data renovació:
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
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24. PROPOSTA

APROVACIÓ
CONCESSIÓ
EXEMPCIÓ
IVTM,
100%
PER
MINUSVALIDESA. (Exp. 11299/2017). Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 05-02-2018, que literalment copiada, diu:

Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. F.J.L.T., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
10/11/2017 i amb registre d’entrada núm. 019227, demanant exempció o bonificació de l’ Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2017/011299
Titular F.J.L.T.
Matricula/xassis: 9150-HVX
Marca/Model: PEUGEOT PART ACT
Motiu sol·licitud: EXEMPCIÓ DEL 100% PER MINUSVALIA
Data sol·licitud: 10-11-17
Data renovació: DEFINITIU
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
25. PROPOSTA

APROVACIÓ
CONCESSIÓ
EXEMPCIÓ
IVTM,
100%
PER
MINUSVALIDESA. (Exp, 11636/2017). Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 05-02-2018, que literalment copiada, diu:
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Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. M.A.M.C., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
17/11/2017 i amb registre d’entrada núm. 019875, demanant exempció o bonificació de l’ Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2017/011636
Titular: M.A.M.C.
Matricula/xassis: 8399-GWC
Marca/Model: PEUGEOT 207
Motiu sol·licitud: EXEMPCIÓ DEL 100% PER MINUSVALIA
Data sol·licitud: 17-11-17
Data renovació: DEFINITIU
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
26. PROPOSTA

APROVACIÓ
CONCESSIÓ
EXEMPCIÓ
IVTM,
100%
PER
MINUSVALIDESA. (Exp. 11769/2017). Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 05-02-2018, que literalment copiada, diu:

Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. C.A.G.A., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
21/11/2017 i amb registre d’entrada núm. 020102, demanant exempció o bonificació de l’ Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica.
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Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2017/011769
Titular: C.A.G.A.
Matricula/xassis: 9521-DPM
Marca/Model: NISSAN KUBISTAR
Motiu sol·licitud: EXEMPCIÓ DEL 100% PER MINUSVALIA
Data sol·licitud: 21-11-17
Data renovació: DEFINITIU
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
27. PROPOSTA APROVACIÓ CONCESSIÓ EXEMPCIÓ IVTM, 100% PER ÚS AGRÍCOLA

(Exp. 11831/2017). Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de
Gestió Tributària de dia 05-02-2018, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. I.M.E., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
22/11/2017 i amb registre d’entrada núm. 020183, demanant exempció o bonificació de l’ Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2017/011831
Titular: I.M.E.
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Matricula/xassis: IB-29688-VE
Marca/Model: LAMBORGHINI 774-80
Motiu sol·licitud: EXEMPCIÓ DEL 100% PER ÚS AGRÍCOLA
Data sol·licitud: 22-11-17
Data renovació:
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Ca de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de l’activitat
econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
28. PROPOSTA APROVACIÓ CONCESSIÓ EXEMPCIÓ IVTM, 100% PER ÚS AGRÍCOLA

(Exp. 11832/2017). Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de
Gestió Tributària de dia 05-02-2018, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. I.M.E., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
22/11/2017 i amb registre d’entrada núm. 020179, demanant exempció o bonificació de l’ Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2017/011832
Titular: I.M.E.
Matricula/xassis: BU-22004-VE
Marca/Model: IASA SUPER 280
Motiu sol·licitud: EXEMPCIÓ DEL 100% PER ÚS AGRÍCOLA
Data sol·licitud: 22-11-17
Data renovació:
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Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
29. PROPOSTA APROVACIÓ

CONCESSIÓ BONIFICACIÓ DE L'IVTM, 100% PER
VEHICLE DE MÉS DE 30 ANYS. (Exp. 11931/2017). Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 06-02-2018, que literalment copiada,
diu:

Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. P.A.P., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
27/11/2017 i amb registre d’entrada núm. 020468, demanant exempció o bonificació de l’ Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2017/011931
Titular: P.A.P.
Matricula/xassis: S-1181-P
Marca/Model: BMW K75
Motiu sol·licitud: BONIFICACIÓ DEL 100% PER TENIR MÉS DE 30 ANYS
Data sol·licitud: 27-11-17
Data renovació:
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
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Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5
de març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
30. PROPOSTA

APROVACIÓ
CONCESSIÓ
EXEMPCIÓ
IVTM,
100%
PER
MINUSVALIDESA. (Exp. 11932/2017). Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 06-02-2018, que literalment copiada, diu:

Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. G.A.G. en representació de M.H.L., enregistrada en
aquest Ajuntament el dia 24/11/2017 i amb registre d’entrada núm. 020394, demanant exempció o
bonificació de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2017/011932
Titular: M.H.L.
Matricula/xassis: 7854-FVY
Marca/Model: SEAT LEON
Motiu sol·licitud: EXEMPCIÓ DEL 100% PER MINUSVALIA
Data sol·licitud: 24-11-17
Data renovació: DEFINITIU
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
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1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
31. PROPOSTA

APROVACIÓ
CONCESSIÓ
EXEMPCIÓ
IVTM,
100%
PER
MINUSVALIDESA. (Exp. 12140/2017). Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 06-02-2018, que literalment copiada, diu:

Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. J.C.P., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
01/12/2017 i amb registre d’entrada núm. 020838, demanant exempció o bonificació de l’ Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2017/012140
Titular: J.C.P.
Matricula/xassis: 0916-KFR
Marca/Model: NISSAN QASHQAI
Motiu sol·licitud: EXEMPCIÓ DEL 100% PER MINUSVALIA
Data sol·licitud: 01-12-17
Data renovació: DEFINITIU
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
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2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
32. PROPOSTA APROVACIÓ CONCESSIÓ BONIFICACIÓ DE L'IVTM, 50% PER SER

VEHÍCLE HÍBRID. (Exp. 12141/2017). Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 05-02-2018, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. A.A.L., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
04/12/2017 i amb registre d’entrada núm. 021001, demanant exempció o bonificació de l’ Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2017/012141
Titular: A.A.L.
Matricula/xassis: 1192-JXV
Marca/Model: TOYOTA RAV4
Motiu sol·licitud: BONIFICACIÓ DEL 50% PER SER VEHICLE HÍBRID
Data sol·licitud: 04-12-17
Data renovació:
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
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3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
33. SOL·LICITUD BONIFICACIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE MATRÍCULA

9571-KDV PER SER VEHICLE HÍBRID (Exp. 12163/2017). Es dóna compte d'una
proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 06-02-2018, que
literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. J.S.M., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
01/12/2017 i amb registre d’entrada núm. 020899, demanant exempció o bonificació de l’ Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2017/012163
Titular: J.S.M.
Matricula/xassis: 9571-KDV
Marca/Model: TOYOTA RAV4
Motiu sol·licitud: BONIFICACIÓ DEL 50% PER SER VEHICLE HÍBRID
Data sol·licitud: 01-12-17
Data renovació:
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
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No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
34. SOL·LICITUD BONIFICACIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE MATRÍCULA

0035-JVJ PER SER VEHICLE HÍBRID (Exp.12194/2017). Es dóna compte d'una
proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 06-02-2018, que
literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. B.B.Q., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
01/12/2017 i amb registre d’entrada núm. 020900, demanant exempció o bonificació de l’ Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2017/012194
Titular: B.B.Q.
Matricula/xassis: 0035-JVJ
Marca/Model: TOYOTA YARIS HYBRID
Motiu sol·licitud: BONIFICACIÓ DEL 50% PER SER VEHICLE HÍBRID
Data sol·licitud: 01-12-17
Data renovació:
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
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Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
35. SOL·LICITUD BONIFICACIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE MATRÍCULA B-

8015-DX PER TENIR MÉS DE 30 ANYS (Exp. 12308/2017). Es dóna compte d'una
proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 06-02-2018, que
literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. J.M.M.B., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
07/12/2017 i amb registre d’entrada núm. 021252, demanant exempció o bonificació de l’ Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2017/012308
Titular: J.M.M.B.
Matricula/xassis: B-8015-DX
Marca/Model: VESPA 200
Motiu sol·licitud: BONIFICACIÓ DEL 100% PER TENIR MÉS DE 30 ANYS
Data sol·licitud: 07-12-17
Data renovació:
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
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36. PROPOSTA APROVACIÓ

CONCESSIÓ BONIFICACIÓ DE L'IVTM, 100% PER
VEHÍCLE DE MÉS DE 30 ANYS. (Exp. 12309/2017). Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 06-02-2018, que literalment copiada,
diu:

Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. J.M.M.B., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
07/12/2017 i amb registre d’entrada núm. 021253, demanant exempció o bonificació de l’ Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2017/012309
Titular: J.M.M.B.
Matricula/xassis: IB-047591
Marca/Model: VESPA 150
Motiu sol·licitud: BONIFICACIÓ DEL 100% PER TENIR MÉS DE 30 ANYS
Data sol·licitud: 07-12-17
Data renovació:
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
37. PROPOSTA APROVACIÓ

CONCESSIÓ BONIFICACIÓ DE L'IVTM, 100% PER
VEHÍCLE DE MÉS DE 30 ANYS. (Exp. 12382/2017). Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 06-02-2018, que literalment copiada,
diu:
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Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. B.S.B., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
05/12/2017 i amb registre d’entrada núm. 021168, demanant exempció o bonificació de l’ Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2017/012382
Titular: B.S.B.
Matricula/xassis: MU-9827-Z
Marca/Model: BMW 316
Motiu sol·licitud: BONIFICACIÓ DEL 100% PER TENIR MÉS DE 30 ANYS
Data sol·licitud: 05-12-17
Data renovació:
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
38. PROPOSTA APROVACIÓ

CONCESSIÓ BONIFICACIÓ DE L'IVTM, 100% PER
VEHÍCLE DE MÉS DE 30 ANYS. (Exp.12383/2017). Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 06-02-2018, que literalment copiada,
diu:

Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. A.J.P.A., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
07/12/2017 i amb registre d’entrada núm. 021273, demanant exempció o bonificació de l’ Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica.
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Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2017/012383
Titular: A.J.P.A.
Matricula/xassis: H-0206-BBF
Marca/Model: VOLKSWAGEN T2
Motiu sol·licitud: BONIFICACIÓ DEL 100% PER TENIR MÉS DE 30 ANYS
Data sol·licitud: 07-12-17
Data renovació:
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
39. PROPOSTA APROVACIÓ

CONCESSIÓ BONIFICACIÓ DE L'IVTM, 100% PER
VEHÍCLE DE MÉS DE 30 ANYS. (12383/17)PROPOSTA APROVACIÓ CONCESSIÓ
EXEMPCIÓ IVTM, 100% PER ÚS AGRÍCOLA (Exp. 12414/2017). Es dóna compte d'una
proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 06-02-2018, que
literalment copiada, diu:

Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. PONS ROSSELLO SCP en representació de
BIOBO, SRM, enregistrada en aquest Ajuntament el dia 11/12/2017 i amb registre d’entrada núm.
021434, demanant exempció o bonificació de l’ Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.
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Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2017/012414
Titular: BIOBO, SRM
Matricula/xassis: RK4A40B0936243
Marca/Model: BCS INVICTUS K400
Motiu sol·licitud: EXEMPCIÓ DEL 100% PER ÚS AGRÍCOLA
Data sol·licitud: 11-12-17
Data renovació:
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
40. PROPOSTA APROVACIÓ

CONCESSIÓ BONIFICACIÓ DE L'IVTM, 100% PER
VEHÍCLE DE MÉS DE 30 ANYS. (Exp. 12415/2017). Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 06-02-2018, que literalment copiada,
diu:

Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. A.T.L., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
12/12/2017 i amb registre d’entrada núm. 021453, demanant exempció o bonificació de l’ Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2017/012415
Titular: A.T.L.
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Matricula/xassis: IB-123565
Marca/Model: MONTESA IMPALA
Motiu sol·licitud: BONIFICACIÓ DEL 100% PER TENIR MÉS DE 30 ANYS
Data sol·licitud: 12-12-17
Data renovació:
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
41. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE

MATRÍCULA 2632-KFD PER SER VEHICLE HÍBRID (Exp.12516/2017). Es dóna compte
d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 06-02-2018, que
literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. M.I.B.M., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
13/12/2017 i amb registre d’entrada núm. 021566, demanant exempció o bonificació de l’ Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2017/012516
Titular: M.I.B.M.
Matricula/xassis: 2632-KFD
Marca/Model: TOYOTA YARIS HYBRID
Motiu sol·licitud: BONIFICACIÓ DEL 50% PER SER VEHICLE HÍBRID
Data sol·licitud: 13-12-17
Data renovació:
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Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
42. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE

MATRÍCULA 4905-JMG PER SER VEHICLE HÍBRID (Exp.12614/2017). Es dóna compte
d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 06-02-2018, que
literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. R.R.M., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
18/12/2017 i amb registre d’entrada núm. 021815, demanant exempció o bonificació de l’ Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2017/012614
Titular: R.R.M.
Matricula/xassis: 4905-JMG
Marca/Model: TOYOTA YARIS HYBRID
Motiu sol·licitud: BONIFICACIÓ DEL 50% PER SER VEHICLE HÍBRID
Data sol·licitud: 18-12-17
Data renovació:
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
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Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
43. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE AMB

BASTIDOR MR1187 PER SER D'ÚS AGRÍCOLA (Exp.12615/2017). Es dóna compte
d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 07-02-2018, que
literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. GABINETE PONS ANGLADA S L en representació
de ALPUTZER Y OTRO SRM, enregistrada en aquest Ajuntament el dia 15/12/2017 i amb registre
d’entrada núm. 021733, demanant exempció o bonificació de l’ Impost de Vehicles de Tracció
Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2017/012615
Titular: ALPUTZER Y OTRO, SRM
Matricula/xassis: MR1187
Marca/Model: ROMAY ROTOMORRA MR-20
Motiu sol·licitud: EXEMPCIÓ DEL 100% PER ÚS AGRÍCOLA
Data sol·licitud: 15-12-17
Data renovació:
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
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PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
44. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE AMB

BASTIDOR ZKDDF602WOTS10106 PER SER D'ÚS AGRÍCOLA (Exp.12617/2017). Es
dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 0602-2018, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. GABINETE PONS ANGLADA S L en representació
de BINISUES SRM, enregistrada en aquest Ajuntament el dia 15/12/2017 i amb registre d’entrada
núm. 021775, demanant exempció o bonificació de l’ Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2017/012617
Titular: BINISUES, SRM
Matricula/xassis: ZKDDF602W0TS10106
Marca/Model: SAME DEUTZ-FAHR C61
Motiu sol·licitud: EXEMPCIÓ DEL 100% PER ÚS AGRÍCOLA
Data sol·licitud: 15-12-17
Data renovació:
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
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que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
45. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE AMB

BASTIDOR MR1182 PER SER D'ÚS AGRÍCOLA (Exp. 12820/2017). Es dóna compte
d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 07-02-2018, que
literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. PONS ROSSELLO SCP en representació de
GUIEM I TINA, SC, enregistrada en aquest Ajuntament el dia 22/12/2017 i amb registre d’entrada
núm. 022180, demanant exempció o bonificació de l’ Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2017/012820
Titular: GUIEM I TINA, SC
Matricula/xassis: MR1182
Marca/Model: ROMAY ROTOMORRA MR-24
Motiu sol·licitud: EXEMPCIÓ DEL 100% PER ÚS AGRÍCOLA
Data sol·licitud: 22-12-17
Data renovació:
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
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exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
46. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE

MATRÍCULA 2630-KFY PER SER VEHICLE HÍBRID (Exp.12822/2017). Es dóna compte
d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 07-02-2018, que
literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. M.T.P., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
22/12/2017 i amb registre d’entrada núm. 022143, demanant exempció o bonificació de l’ Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2017/012822
Titular: M.T.P.
Matricula/xassis: 2630-KFY
Marca/Model: TOYOTA C-HR
Motiu sol·licitud: BONIFICACIÓ DEL 50% PER SER VEHICLE HÍBRID
Data sol·licitud: 22-12-17
Data renovació:
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
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recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
47. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE

MATRÍCULA PM-3447-AL PER TENIR MÉS DE 30 ANYS (Exp. 12861/2017). Es dóna
compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 07-022018, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. J.M.F., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
28/12/2017 i amb registre d’entrada núm. 022309, demanant exempció o bonificació de l’ Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2017/012861
Titular: J.M.F.
Matricula/xassis: IB-3447-AL
Marca/Model: FORD FIESTA
Motiu sol·licitud: BONIFICACIÓ DEL 100% PER TENIR MÉS DE 30 ANYS
Data sol·licitud: 28-12-17
Data renovació:
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
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Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
48. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE

MATRÍCULA IB-3455-CU PER TENIR MÉS DE 30 ANYS (Exp. 39/2018). Es dóna
compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 07-022018, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. F.P.C., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
29/12/2017 i amb registre d’entrada núm. 022422, demanant exempció o bonificació de l’ Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2018/000039
Titular: F.PC.
Matricula/xassis: IB-3455-CU
Marca/Model: VOLKSWAGEN ESCARABAJO
Motiu sol·licitud: BONIFICACIÓ DEL 100% PER TENIR MÉS DE 30 ANYS
Data sol·licitud: 29-12-17
Data renovació:
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
49. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE

MATRÍCULA IB-066840 PER TENIR MÉS DE 30 ANYS (Exp. 44/2018). Es dóna compte
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d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 07-02-2018, que
literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. J.O.G., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
29/12/2017 i amb registre d’entrada núm. 022423, demanant exempció o bonificació de l’ Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2018/000044
Titular: J.O.G.
Matricula/xassis: IB-066840
Marca/Model: MONTESA COMANDO
Motiu sol·licitud: BONIFICACIÓ DEL 100% PER TENIR MÉS DE 30 ANYS
Data sol·licitud: 29-12-17
Data renovació:
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
50. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE

MATRÍCULA IB-5746-AP PER TENIR MÉS DE 30 ANYS (Exp. 79/2018). Es dóna
compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 07-022018, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. J.P.S., enregistrada en aquest Ajuntament
el dia 03/01/2018 i amb registre d’entrada núm. 000100, demanant exempció o bonificació
de l’ Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.
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Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o
la bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba
la següent:
Número expedient: 2018/000079
Titular: J.P.S.
Matricula/xassis: IB-5746-AP
Marca/Model: RENAULT R-11
Motiu sol·licitud: BONIFICACIÓ DEL 100% PER TENIR MÉS DE 30 ANYS
Data sol·licitud: 03-01-18
Data renovació:
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud
del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor
quisubscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat
en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al
de la data de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el
termini i condicions a que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu
l’aplicació en el mateix exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de
l’impost per minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar
destinat per ús exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que
circulant el vehicle, el minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent
transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si
escau, de recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del
R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
51. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE

MATRÍCULA 3317-HXD PER TENIR UNA MINUSVALIDESA
(Exp. 374/2018). Es
dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 0602-2018, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. B.R.N., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
10/01/2018 i amb registre d’entrada núm. 000408, demanant exempció o bonificació de l’ Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica.
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Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2018/000374
Titular: B.R.N.
Matricula/xassis: 3317-HXD
Marca/Model: VOLKSWAGEN POLO
Motiu sol·licitud: EXEMPCIÓ DEL 100% PER MINUSVALIA
Data sol·licitud: 10-01-18
Data renovació: DEFINITIU
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
52. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE

MATRÍCULA PM-1823-AP PER TENIR MÉS DE 30 ANYS (Exp. 399/2018). Es dóna
compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 06-022018, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. P.D.S.S., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
11/01/2018 i amb registre d’entrada núm. 000463, demanant exempció o bonificació de l’ Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2018/000399
Titular: P.D.S.S.
Matricula/xassis: IB-1823-AP
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Marca/Model: VESPA PK 75
Motiu sol·licitud: BONIFICACIÓ DEL 100% PER TENIR MÉS DE 30 ANYS
Data sol·licitud: 11-01-18
Data renovació:
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, ell regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
53. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE

MATRÍCULA 6580-FCW PER TENIR UNA MINUSVALIDESA (Exp. 432/2018). Es dóna
compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 05-022018, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. M.C.G., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
12/01/2018 i amb registre d’entrada núm. 000542, demanant exempció o bonificació de l’ Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2018/000432
Titular: M.C.G.
Matricula/xassis: 6580-FCW
Marca/Model: CHEVROLET MATIZ
Motiu sol·licitud: EXEMPCIÓ DEL 100% PER MINUSVALIA
Data sol·licitud: 12-01-18
Data renovació: DEFINITIU
Efectes de l’exempció: 2018
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Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
54. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE

MATRÍCULA 2243-HHG PER MINUSVALIDESA (Exp. 505/2018). Es dóna compte d'una
proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 06-02-2018, que
literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. R.S.T.P. enregistrada en aquest Ajuntament el dia
15/01/2018 i amb registre d’entrada núm. 000608, demanant exempció o bonificació de l’ Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2018/000505
Titular: R.S.T.P.
Matricula/xassis: 2243-HHG
Marca/Model: NISSAN QASHQAI
Motiu sol·licitud: EXEMPCIÓ DEL 100% PER MINUSVALIA
Data sol·licitud: 15-01-18
Data renovació: DEFINITIU
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
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Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
55. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE

MATRÍCULA 6604-BBC PER MINUSVALIDESA (Exp. 592/2018). Es dóna compte d'una
proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 07-02-2018, que
literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. M.G.G., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
18/01/2018 i amb registre d’entrada núm. 000775, demanant exempció o bonificació de l’ Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2018/000592
Titular: M.G.G.
Matricula/xassis: 6604-BBC
Marca/Model: SEAT CORDOBA
Motiu sol·licitud: EXEMPCIÓ DEL 100% PER MINUSVALIA
Data sol·licitud: 18-01-18
Data renovació: DEFINITIU
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
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1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
56. PROPOSTA APROVACIÓ EXEMPCIÓ IMPOST DE CIRCULACIÓ DEL VEHICLE

MATRÍCULA 2225-HTT PER MINUSVALIDESA (Exp. 601/2018). Es dóna compte d'una
proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 07-02-2018, que
literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. M.C.O.G., enregistrada en aquest Ajuntament el dia
18/01/2018 i amb registre d’entrada núm. 000778, demanant exempció o bonificació de l’ Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica.
Vistes les instàncies presentades pels contribuents demanant l’aplicació de l’exempció o la
bonificació fiscal en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, entre les quals es troba la següent:
Número expedient: 2018/000601
Titular: M.C.O.G.
Matricula/xassis: 2225-HTT
Marca/Model: SEAT IBIZA
Motiu sol·licitud: EXEMPCIÓ DEL 100% PER MINUSVALIA
Data sol·licitud: 18-01-18
Data renovació: DEFINITIU
Efectes de l’exempció: 2018
Vista la normativa d’aplicació: R.D.L.2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refús de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i l’Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica, i vists els documents aportats amb la sol·licitud del peticionari,
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 30.01.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1r.- Accedir a la petició i, en conseqüència, declarar d’aplicació el benefici fiscal sol·licitat en
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, amb efectes a partir de l'exercici següent al de la data
de sol·licitud, salvat dels casos en que la sol·licitud s'hagi presentat dins el termini i condicions a
que fa al·lusió l’art. 4rt.-4 de l’Ordenança Fiscal núm 3, que preveu l’aplicació en el mateix
exercici.
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2n.- Advertir als interessats que puguin resultar afectats que en les exempcions de l’impost per
minusvalidesa, tan sols es pot gaudir per un únic vehicle i aquest ha d’anar destinat per ús
exclusiu del titular. Es perdrà el dret a l’exempció si es constata que circulant el vehicle, el
minusvàlid no es troba al seu interior conduint-lo o essent transportat.
3r.- Advertir als interessats que la via procedent per impugnar l’acord és l’administrativa,
mitjançant el recurs de reposició, com a requisit previ per la posterior interposició, si escau, de
recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que preveu l’art 14.2 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 de
març que aprova el TRLRHL.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
57. PROPOSTA APROVACIÓ PADRÓ IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

DE L'EXERCICI 2018 (Exp. 1943/2018). Es dóna compte d'una proposta del regidor
delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 20-02-2018, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Aprovació del padró impost de vehicles de tracció mecànica de l'exercici de 2018.
INFORME: Vist l’informe emès pel Cap de Rendes i Exaccions de data 16/02/2018 relatiu a la
proposta tècnica d’aprovar el padró impost de vehicles de tracció mecànica de l'exercici de 2018,
confeccionat pel departament de Rendes i Exaccions de l’Ajuntament de Ciutadella, i que importa
la quantitat total d’ 1.069.049,86 €, essent el detall per conceptes, el següent:
- IVTM 2018...........................................................................1.069.049,86 €
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 impost de vehicles de tracció mecànica de l'exercici de 2018, per import d’
1.069.049,86 €.
b) Aprovar el càrrec 32/2018 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
20/03/2018 i el dia 22/05/2018.
d) Inserir al BOIB i en el taulell municipal d’edictes la publicació del present acord.
e) 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 de Gestió
Tributària.
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58. PROPOSTA APROVACIÓ BONIFICACIÓ DEL 10% DE LES ACTUALS TARIFES DE

RECOLLIDA DE FEMS I TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS.
(Exp.1262/2018) Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària de dia 22-02-2018, que literalment copiada, diu:
Vista la sol·licitud presentada per el/la Sr/Sra. SEGASX SA, enregistrada en aquest Ajuntament el
dia 02/02/2018 i amb registre d’entrada núm. 001734, demanant bonificació taxa recollida de fems
i tractament de residus sòlids urbans en virtut de la previsió establerta a l’Ordenança Fiscal núm.
13, reguladora de la taxa.
Vista la instància presentada en data 02/02/2018, registre: 001734 per GRUPOTEL CLUB
TURQUESA MAR SEGAXSA, representada per B.M.B., sol·licitant l’aplicació la previsió establerta
al paràgraf segon de l’article 5è de l’Ordenança Fiscal núm. 13, reguladora de la taxa de recollida
de fems i tractament de residus sòlids urbans, pel complexe hoteler situat en l’immoble amb
referència cadastral: - 2205101EE7220N0001EQ, en base a que ha obtingut la certificació medi
ambiental pel tractament de les deixalles, amb el núm. de certificat: ES06/2953, vàlid fins el dia
15/09/2018.
Vista la documentació aportada amb la sol·licitud que acrediten les manifestacions exposades a
l’escrit.
Vist l’art. 5è, paràgraf segon de l’Ordenança Fiscal núm. 13, reguladora de la taxa de recollida de
fems i tractament de residus sòlids urbans, que textualment disposa:
Els establiments que acreditin mitjançant certificacions emeses per entitats acreditades a l’efecte
de que als seus establiments es porten a terme treballs que milloren la gestió de la recollida
domiciliària de fems tributaran pel 90% de les tarifes corresponents.
Vist l’informe emès pel tècnic de Medi Ambient, en el que dóna la seva conformitat a la gestió dels
residus i la certificació presentada i informa favorable a l’atorgament de la bonificació sol·licitada.
Atès que per la documentació que obra dins l’expedient es considera acreditat que l’entitat
sol·licitant realitza treballs que milloren la gestió de la recollida de fems, havent obtingut el
certificat per entitat homologada.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 22.02.2018, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
Atorgar, amb efectes de dia 01.01.2018 i fins 31/12/2018, una bonificació del 10% a les actuals
tarifes de recollida de fems i tractament de residus sòlids urbans que s’apliquen a l’establiment
GRUPOTEL CLUB TURQUESA MAR SEGAXSA, situat a la parcel·la cadastral:
2205101EE7220N0001EQ, titularitat de la peticionària, durant el temps de validesa del certificat
presentat. Cas de renovació del mateix certificat, la interessada haurà de comunicar la
circumstància al Departament de Rendes de l’ajuntament. L’anterior tràmit serà necessari per
continuar gaudint de la bonificació.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària.
59. PROPOSTA APROVACIÓ RELACIÓ REBUTS INGRÉS DIRECTE GENER 2018 (2ª

QUINZENA. APROVACIÓ CÀRREC 28/2018. (Exp.1436/2018) Es dóna compte d'una
proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 20-02-2018, que
literalment copiada, diu:
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ASSUMPTE: Aprovació de la relació de rebuts per ingrés directe emesos dins del mes de gener
2018 (2ª quinzena) pels conceptes d'altes vehicles, comptadors aigua, plaques gual, llicències
obres, etc.
INFORME: Vist l’informe emès pel Cap de Rendes i Exaccions de data 16/02/2018 relatiu a la
proposta tècnica d’aprovar la relació de rebuts per ingrés directe emesos dins del mes de gener
2018 (2ª quinzena) pels conceptes d'altes vehicles, comptadors aigua, plaques gual, llicències
obres, etc. confeccionada pel departament de Rendes i Exaccions de l’Ajuntament de Ciutadella, i
que importa la quantitat total de 57.374,14 €, essent el detall per conceptes, el següent:
- GENER 2018 (2ª QUINZENA).................................................57.374,14 €
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 gener 2018 (2ª
quinzena) pels conceptes d'altes vehicles, comptadors aigua, plaques gual, llicències obres, etc.
per import de 57.374,14 €.
b) Aprovar el càrrec 28/2018 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 de Gestió
Tributària.
60. PROPOSTA APROVACIÓ RELACIÓ D'AUTOLIQUIDACIONS DE TAXES DIVERSES

SATISFETES VIA ON-LINE. APROVACIÓ CÀRREC 30/2018. (Exp.1550/2018) Es dóna
compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 14-022018, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: Proposta d’aprovació relació d’autoliquidacions de taxes diverses satisfetes via online.
INFORME: Vistes les autoliquidacions realitzades i les taxes diverses ingressades fins el moment
via online, a través de la web de l’ajuntament, pels contribuents que han emprat aquest sistema
de pagament telemàtic.
Vist que les quotes ingressades en els comptes municipals en el període suma el següent import,
segons el detall del llistat adjunt:
Període aproximat

Import en euros

Càrrec comptable

Febrer 2018

1.289,87

30/2018

Atès que cal aprovar les liquidacions i el càrrec al Servei de Recaptació i vist l’informe emès pel
Cap de Rendes de data 13.02.2018, el regidor qui subscriu
73

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 28-02-2018

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

PROPOSA:
a) Aprovar les liquidacions que figuren en les relacions annexes, pels imports detallats.
b) Aprovar el càrrec de liquidacions del llistat annex i 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 de Gestió
Tributària.
61. PROPOSTA APROVACIÓ

PADRÓ DE LIQUIDACIONS SERVEIS ASSISTÈNCIA
DOMICILIÀRIA I MENJAR A DOMICILI GENER 2018. APROVACIÓ CÀRREC 31.2018.
(Exp.1946/2018) Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió
Tributària de dia 20-02-2018, que literalment copiada, diu:

ASSUMPTE: Aprovació padró de la relació de liquidacions pels serveis prestats pels Serveis
Socials municipals en concepte de servei d´assistència domiciliària i menjar a domicili durant el
mes de gener de 2018.
INFORME: Vist l’informe emès pel Cap de Rendes i Exaccions de data 19/02/2018 relatiu a la
proposta tècnica d’aprovar el padró de la relació de liquidacions pels serveis prestats pels Serveis
Socials municipals en concepte de servei d´assistència domiciliària i menjar a domicili durant el
mes de gener de 2018, confeccionada pel departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de
Ciutadella, i que importa la quantitat total de 12.301,26 €, essent el detall per conceptes, el
següent:
- MENJAR A DOMICILI................................................................6.035,04 €
- ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA ………………………………….. 6.266,22 €
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 la relació de liquidacions pels serveis prestats pels Serveis Socials
municipals en concepte de servei d´assistència domiciliària i menjar a domicili durant el mes de
gener de 2018, per import de 12.301,26 €.
b) Aprovar el càrrec 31/2018 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
08/03/2018 i el dia 09/05/2018.
d) Inserir al BOIB i en el taulell municipal d’edictes la publicació del present acord.
e) Notificar l’acord que s’adopti a l’empreses col·laboradora de recaptació REGESTRIL, S.L.
No obstant, la Junta de Govern, amb el seu superior criteri, resoldrà.
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Aquesta proposta és esmenada per la Secretaria de l'Ajuntament, en el sentit d'eliminar del punt
«d», la referència a la inserció de l'edicte en el BOIB.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta esmenada del regidor delegat del Servei de
Gestió Tributària.
62. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE

RECOLLIDA, EMMAGATZEMATGE EN PLANTA INTERMITJA, TRANSPORT I
DIPÒSIT EN PLANTA AUTORITZADA D'ELIMINACIÓ O TRANSFORMACIÓ DE
SUBPRODUCTES ANIMALS NO DESTINATS AL CONSUM HUMÀ (SANDACH)
GENERATS A L'ESCORXADOR DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA,
PER PROCEDIMENT OBERT, SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA,
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, OFERTA MÉS AVANTATJOSA I DIVERSOS CRITERIS
D'ADJUDICACIÓ (Exp.9139/2017) Es dóna compte d'una proposta d'alcaldia, en matèria
de contractació, de dia 28-02-2018, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA,
EMMAGATZAMENT EN PLANTA INTERMITJA, TRANSPORT I DIPÒSIT EN PLANTA AUTORITZADA
D'ELIMINACIÓ O TRANSFORMACIÓ DE SUBPRODUCTES ANIMALS NO DESTINATS AL CONSUM
HUMÀ (SANDACH) GENERATS A L'ESCORXADOR DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA,
PER PROCEDIMENT OBERT, SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA,
OFERTA MÉS AVANTATJOSA I DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ.

Atès que en data 13.02.2018, el tècnic municipal de l'escorxador de l'ajuntament de Ciutadella de
Menorca va emetre informe sobre dues propostes del servei de recollida, transport i eliminació de
subproductes animals no destinats al consum humà (SANDACH), com a mètodes alternatius al de
la planta de «Es Milà».
Atès que en data 13.02.2018, el tècnic municipal de l'escorxador emet una relació de condicions
que han de regir el «Contracte per al transport i tractament del SANDACH generat a l'escorxador
municipal de Ciutadella», i en la que manifesta la necessitat de procedir a la contractació del
servei de recollida, transport, i eliminació o transformació dels SANDACH en planta autoritzada
peninsular.
Atès que en data 16.02.2018, la regidora delegada del servei d'escorxador emet providència
d'inici en la qual disposa el següent:
«(...) PRIMER. Que per la unitat de contractació s'iniciïn els tràmits i les actuacions prèvies
necessàries per a l'aprovació de l'expedient de contractació del servei de recollida, transport i
eliminació o transformació dels SANDACH de l'escorxador municipal, d'acord amb l'opció A
proposada pel tècnic municipal en el seu informe de data 13.02.2018, i pels motius
assenyalats.
SEGON. Que pel servei jurídic municipal de l'àrea de contractació s'emeti informe de
necessitat sobre la contractació del servei de recollida, transport i eliminació o transformació
de SANDACH procedents de l'escorxador municipal, tot indicant els tràmits i l'òrgan de
contractació competent per a la contractació d'aquest servei. (...)».
Atès que en data 19.02.2018, pel servei jurídic municipal de la unitat de contractació s'emet
informe d'inici de l'expedient de contractació del servei de recollida, emmagatzematge en planta
intermèdia, transport i dipòsit en planta autoritzada d'eliminació o transformació de residus
SANDACH generats a l'escorxador municipal, indicant els tràmits a seguir i l'òrgan de
contractació.
Atès que en data 19.02.2019, mitjançant resolució d'alcaldia de l'àrea d'organització i seguretat
ciutadana núm. 000611 de 2018, es resol entre d'altres el següent:
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«(...) PRIMER. Iniciar l'expedient per a la contractació del servei de recollida, transport i
eliminació o transformació dels subproductes animals no destinats al consum humà
(SANDACH) generats a l'escorxador de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, pel fet de ser
necessària la contractació del servei de recollida, transport i eliminació o transformació de dits
residus d'acord amb el que ha estat manifestat pel tècnic municipal en el seu informe i
document de relació de condicions de data 13.02.2018, la providència d'inici de la regidora
delegada de data 19.02.2018 i en l'informe jurídic de data 19.02.2018.
SEGON. Requerir als òrgans i unitats administratives municipals que pertoqui la realització de
totes les tasques necessàries per a l’aprovació de l’expedient de contractació, tot de
conformitat amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
TERCER. Avocar la competència a alcaldia relativa al tràmit d'aprovació de la classificació de
les ofertes presentades i requeriment de documentació a la millor oferta exigit en l'article 151
apartat 1 i 2 del TRLCSP, a fi i efecte d'agilitzar la tramitació de l'expedient de contractació
assenyalat, a l'empara de l'article 22 del TRLCSP i article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,
de règim jurídic del Sector Públic.
Dita avocació haurà de ser publicada en el BOIB mitjançant el corresponent anunci de la
licitació esmentada.
QUART. Que es redacti i s'incorpori al present expedient la proposta de plecs de clàusules
administratives particulars que hauran de regir la licitació, a tramitar per procediment obert,
subjecte a regulació harmonitzada, tramitació ordinària, oferta més avantatjosa, diversos
criteris d'adjudicació, per un termini de dos anys prorrogables, i que pel servei jurídic de l'àrea
de contractació s'emeti el corresponent informe jurídic i per Secretaria informe o conformitat
del mateix 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.
CINQUÈ. Que per intervenció s'emeti certificat d'existència de crèdit o document que
legalment el substitueixi, i efectuï la fiscalització prèvia del present expedient de contractació.
SISÈ. Que s'emeti autorització de la despesa per l'autoritat competent en cas d'haver-hi
normes de desconcentració o l'acte de delegació així ho estableixin, excepte que dita
competència estigui delegada en Junta de Govern quina autorització s'adoptarà en el mateix
acte d'aprovació de l'expedient de contractació.(...)».
Atès que en data 22.02.2018, ha estat emès informe jurídic d'esmena d'error contingut en
l'informe jurídic de data 19.02.2018.
Atès que en data 22.02.2018, ha estat emès informe tècnic sobre solvència tècnica, pel tècnic
municipal de l'escorxador de l'ajuntament de Ciutadella de Menorca.
Atès que consta incorporat a l'expedient document retenció de crèdit per import de 177.862,50 € i
amb càrrec a la partida núm. 439 22799 del vigent pressupost municipal per a l'exercici 2018, amb
el núm. d'operació 220180004144 emès per la Interventora de la Corporació.
Vista la proposta de Plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació
del servei assenyalat, emesa en data 26.02.2018 pel servei jurídic municipal de la unitat de
contractació i que compta amb la conformitat de la Secretària de la Corporació.
Vist l'informe d'autorització de la despesa que consta incorporat a l'expedient i emès per la
interventora de la Corporació.
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Vist l'informe jurídic favorable emès pel servei jurídic municipal de la unitat de contractació, amb la
conformitat de la Secretaria de la corporació i amb fiscalització prèvia de conformitat de la
Interventora de la corporació.
Atès que donades les característiques del servei es considera que el procediment més adequat és
el procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, tramitació ordinària, oferta més
avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.
Vist l'article 109, 110, 116 i 138 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.
Vist el decret d'alcaldia núm. 000161 de 2015 de delegació de competències en la Junta de
govern local.
Examinada la documentació i informes que obren en el present expedient, fent ús de les facultats
legalment conferides de conformitat amb la Disposició Addicional Segona del ReialDecret
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. Acceptar el contingut de la resolució de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana núm.
000611 de 2018, adoptada en data 19 de febrer de 2018, expressiu de la necessitat de la
contractació del servei de recollida, emmagatzement en planta intermitja, transport i diposit en
centre o planta autoritzada per a l'eliminació o transformació dels subproductes animals no
destinats a consum humà (SANDACH) generats a l'escorxador de l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca.
SEGON. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, subjecte a regulació
harmonitzada, tramitació ordinària, oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, per a la
contractació del servei de recollida, emmagatzement en planta intermitja, transport i dipòsit en
centre o planta autoritzada d'eliminació o transformació dels subproductes animals no destinats a
consum humà (SANDACH) generats a l'escorxador de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, i
alhora convocar-ne la licitació.
TERCER. Autoritzar la despesa, que per a aquest Ajuntament representa la contractació
assenyalada, amb càrrec a la partida pressupostària núm.439.227.99 del vigent pressupost
municipal per a l'exercici 2018 i per import de 177.862,50 €, amb el número d'operació
220180004144 .
QUART. Aprovar els Plecs de Clàusules administratives Particulars i el Plec de prescripcions
tècniques, que consten incorporats a l'expedient, i que regiran el contracte del servei de recollida,
emmagatzement en planta intermitja, transport i dipòsit en centre o planta autoritzada d'eliminació
o transformació dels subproductes animals no destinats a consum humà (SANDACH) generats a
l'escorxador de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, que consten com Annex 1.
CINQUÈ. Publicar l'anunci de la licitació en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), en Butlletí
Oficial de l'Estat (BOE) i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), en el perfil del contractant
de la seu electrònica de l'ajuntament de Ciutadella de Menorca, i al taulell d’anuncis de
l’Ajuntament, perquè durant el termini de QUARANTA (40) dies naturals comptadors a partir de
l'enviament de l'anunci al DOUE es puguin presentar proposicions.
Simultàniament, i d'acord amb l'article 188.3 de la llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears, durant el termini de 10 dies naturals comptadors a partir de la
publicació de l'anunci de licitació en el BOIB, s'exposaran al públic els plecs de clàusules
administratives particulars i clàusules tècniques per a possibles al·legacions. Significant que en
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cas de presentar-se al·legacions en dit període d'exposició al públic, per l'alcaldia es suspendrà la
licitació i el termini de presentació de proposicions fins que aquelles es resolguin.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta d'alcaldia, en matèria de contractació.
63. PROPOSTA

PER DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE
D'ASSEGURANÇA
DE
RESPONSABILITAT
CIVIL
I
PATRIMONIAL
DE
L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA (Exp. 474/2018) Es dóna compte
d'una proposta d'alcaldia, en matèria de contractació, de dia 15-02-2018, que literalment
copiada, diu:

ASSUMPTE: DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE D'ASSEGURANÇA DE
RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE
MENORCA.
Atès que en data 10/01/2018, la Junta de govern local va acordar declarar desert el procediment
d'adjudicació del contracte de servei d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de
l'ajuntament de Ciutadella de Menorca i dels seus organismes autònoms i ens públics (Lot 1), pel
fet de no haver-se presentat cap oferta.
Atès que en data 19/01/2018, la Junta de Govern local va acordar aprovar un nou expedient de
contractació, mitjançant procediment, obert, tramitació urgent, oferta més avantatjosa, diversos
criteris d'adjudicació, per a la contractació del servei d'assegurança de responsabilitat civil i
patrimonial de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i dels seus organismes autònoms i ens
públics, i alhora va convocar la licitació.
Atès que en data 06/02/2018, es va publicar al BOIB núm. 17 i en el perfil del contractant de la
seu electrònica municipal l’anunci de la licitació esmentada, finalitzant el termini per a la
presentació de proposicions en data 14/02/2018.
Atès que en el termini de presentació de proposicions de la licitació assenyalada no s'ha presentat
cap oferta, d'acord amb el certificat de Secretaria subscrit electrònicament en data 15/02/2018.
Atès que persisteix i urgeix la necessitat de contractar el servei d'assegurança de responsabilitat
civil i patrimonial de l'ajuntament de Ciutadella de Menorca i dels seus organismes autònoms i ens
públics, per la qual cosa esdevé necessari tornar a iniciar un nou expedient de contractació del
servei assenyalat.
Atès que per a la tramitació del nou expedient de contractació s'ha detectat la necessitat de
disposar d'un informe de sinistralitat d'aquests últims anys a fi i efecte de què els eventuals
licitadors puguin tenir la suficient informació i poder garantir així la participació possibles
empreses.
Vist que la contractació del servei d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de
l'ajuntament de Ciutadella de Menorca i dels seus organismes autònoms i ens públics ja ha
quedat desert en dues ocasions, és pel que esdevé necessari que es procedeixi a la revisió de les
condicions de la contractació per tal de que aquestes s'ajustin el més possible a les condicions
actuals de mercat en relació a les necessitats municipals.
Vist el decret d'alcaldia núm. 000161 de 2015 de delegació de competències a la Junta de Govern
local.
Per tot això, examinada la documentació que obra en el present expedient i fent ús de les
facultats que m'han estat legalment conferides 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
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Contractes del Sector Públic i d'acord amb la resolució d'alcaldia núm. 000161 de 2015, a la Junta
de govern local PROPÒS:
PRIMER. Declarar desert el procediment d'adjudicació del contracte de servei d'assegurança de
responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i dels seus organismes
autònoms i ens públics.
SEGON. Publicar el present acord en el perfil del contractant de la seu electrònica municipal.
TERCER. Que s'iniciïn novament els tràmits per a una nova licitació atès que persisteix la
necessitat i urgeix la contractació del servei d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de
l'Ajuntament de Ciutadella i dels seus organismes autònoms i ens públics.
QUART. Que pel tècnic que porta els procediments de Responsabilitat patrimonial s'elabori
informe de sinistralitat dels últims anys (2015, 2016 i 2017), i que ha de contenir una relació dels
sinistres per any en la que s'indiqui, com a mínim, la següent informació: causa del sinistre,
resolució -estimatòria/desestimatòria-, l'import reclamat, l'import pagat, i l'import total dels sinistres
liquidats.
CINQUÈ. Que es revisin les condicions dels plecs tècnics que han regit les dues licitacions
declarades desertes i s'inicií, en cas de considerar-se necessari, un tràmit de consulta amb vàries
empreses per tal de què els plecs tècnics finals s'ajustin el més possible a les condicions de
mercat actual tenint en compte les necessitats municipals.
SISÈ. Comunicar-ho a la unitat de responsabilitat patrimonial.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta d'alcaldia, en matèria de contractació.
64. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES

CORRESPONENTS A LA SEPARATA DEL PROJECTE DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM DE CALA MORELL (1ª FASE), PER PROCEDIMENT OBERT,
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA/URGENT. ÚNIC CRITERI D'ADJUDICACIÓ: EL PREU (Exp..
2103/2018) Es dóna compte d'una proposta d'alcaldia, en matèria de contractació, de dia
28-02-2018, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE: APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE LA
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA «SEPARATA PROJECTE XARXA CLAVEGUERAM CALA MORELL
CONNEXIÓ AIGÜES RESIDUALS CALA MORELL-POICI” DEL TERME MUNICIPAL DE
CIUTADELLA DE MENORCA, PER PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA,
OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, ÚNIC CRITERI D'ADJUDICACIÓ, EL PREU.
Atès que en data 29.12.2017 mitjançant decret núm. 2017/617 de la Presidenta del Consell
Insular de Menorca es va resoldre atorgar les transferències de capital a favor dels ajuntaments
de Menorca per a l'execució de les inversions financerament sostenibles, corresponent a
l'ajuntament de Ciutadella de Menorca, entre d'altres, la inversió «Clavegueram Cala Morell,
connexió a POICI (1a fase) per un import total de 1.245.577,75 €.
Atès que en data 15.02.2018, el Ple de l'ajuntament de Ciutadella de Menorca va acordar aprovar
definitivament el projecte «Xarxa clavegueram urbanització de Cala Morell», redactat pels serveis
tècnics municipals, i en la seva versió definitiva signada dia 30.11.2017, després de correccions
fetes arran de l'informe de supervisió, el qual preveu un pressupost d'execució per contracta
3.504.724,68 € i un pressupost per a coneixement de l'administració de 3.533.964,74 €, amb les
prescripcions de l'autorització del departament de Cultura i Educació del Consell Insular, resolució
2018/2 de dia 5.01.2018 i de la declaració d'interès general de 30.01.2018.
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Atès que en data 20.02.2018, l'alcaldessa de l'ajuntament de Ciutadella de Menorca subscriu el
«Conveni entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella per a regular la
col·laboració d'ambdues administracions en el desenvolupament de projectes financerament
sostenibles», en quin pacte tercer es determina que
«(...) a) L'Ajuntament de Ciutadella es compromet a demanar de tots els permisos i les autoritzacions que
siguin necessaris per dur a terme els projectes objecte d’aquest conveni.
b) L’Ajuntament de Ciutadella es compromet a elaborar i aprovar els projectes; a contractar, executar i fer
un seguiment tècnic de l’actuació; i a justificar les despeses corresponents davant el Consell Insular de
Menorca, abans del 30 de novembre de 2018.(...)».

Atès que en data 21.02.2018, la Junta de govern local acorda aprovar amb prescripcions la
«Separata Projecte xarxa clavegueram Cala Morell connexió aigües residuals Cala Morell-POICI”,
redactada per l'enginyer municipal de camins, canals i ports Joan Moll Serra i per l'enginyer tècnic
municipal d'obres públiques Toni Pons Rotger, de data febrer 2018.
Atès que en data 21.02.2018, l'enginyer municipal de camins, canals i ports i l'enginyer municipal
tècnic d'obra pública, emeten acta prèvia de replanteig de la separata assenyalada en quina part
bastant diu:
«(...) una vegada inspeccionats els terrenys en els quals s’han de realitzar les obres relatives a la
separata del projecte de la XARXA DE CLAVEGUERAM DE CALA MORELL – CONNEXIÓ AIGÜES
RESIDUALS CALA MORELL-POICI, comprovada la realitat geomètrica de l’obra a executar i la
disponibilitat dels terrenys per a la normal realització, feim constar la conformitat i la viabilitat del projecte
(...)».

Atès que en data 22.02.2018, l'enginyer municipal de camins, canals i ports emet informe de
necessitat de contractació de les obres previstes en la «Separata Projecte xarxa clavegueram
Cala Morell connexió aigües residuals Cala Morell-POICI” de data febrer 2018.
Atès que en data 27.02.2018, pel servei jurídic municipal s'emet informe sobre el procediment a
seguir i identificació de l'òrgan de contractació per a l'aprovació de l'expedient de contractació de
les obres de la documentació tècnica «Separata Projecte xarxa clavegueram Cala Morell
connexió aigües residuals Cala Morell-POICI”, de data febrer 2018.
Atès que en data 27.02.2018, per resolució de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana núm.
000685 de 2018, es resol el següent:
«(...) PRIMER. Assumir el contingut de l'informe de necessitat per a la contractació de les obres de la
documentació tècnica «Separata del projecte de la xarxa de clavegueram de Cala Morell, connexió
aigües residuals Cala Morell-POICI» emès per l'enginyer municipal de camins, canals i ports en data
22.02.2018 i la providència d'inici emesa per la regidora delegada del servei d'aigües emesa en data
23.02.2018, justificatius de la necessitat de la contractació.
SEGON. Iniciar l'expedient per a la contractació de les obres de la documentació tècnica «Separata del
projecte de la xarxa de clavegueram de Cala Morell, connexió aigües residuals Cala Morell-POICI»
redactada en data febrer de 2018 per l'enginyer de camins, canals i ports, Sr. J.M.S. i l'enginyer tècnic
d'obra pública, Sr. T.P.R..
TERCER. Requerir als òrgans i unitats administratives municipals que pertoqui la realització de totes les
tasques necessàries per a l’aprovació de l’expedient de contractació de les obres esmentades, tot de
conformitat amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic.
QUART.- Avocar la competència a alcaldia relativa al tràmit d'aprovació de la classificació de les ofertes
presentades i requeriment de documentació a la millor oferta exigit en l'article 151 apartat 1 i 2 del
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TRLCSP, a fi i efecte d'agilitzar la tramitació de l'expedient de contractació assenyalat, a l'empara de
l'article 22 del TRLCSP i article 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic.
Dita avocació haurà de ser publicada en el BOIB mitjançant el corresponent anunci de la licitació
esmentada.
CINQUÈ. Que es redacti i s'incorpori al present expedient la proposta de plecs de clàusules
administratives particulars que hauran de regir la licitació, a tramitar per procediment obert, tramitació
ordinària, oferta més avantatjosa, únic criteri d'adjudicació el preu, i que haurà de contenir la condició
suspensiva indicada pel servei jurídic i per secretaria en l'informe de data 27.02.2018. Així mateix, que
pel servei jurídic de l'àrea de contractació s'emeti el corresponent informe jurídic i per Secretaria informe
o conformitat del mateix 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.
SISÈ. Que per intervenció s'emeti certificat d'existència de crèdit o document que legalment el
substitueixi, i efectuï la fiscalització prèvia del present expedient de contractació.
SETÈ. Que s'emeti autorització de la despesa per l'autoritat competent en cas d'haver-hi normes de
desconcentració o l'acte de delegació així ho estableixin, excepte que dita competència estigui delegada
en Junta de Govern quina autorització s'adoptarà en el mateix acte d'aprovació de l'expedient de
contractació.(...)».

Atès que en data 28.02.2018 ha estat emès proposta de plec de clàusules administratives
particulars que han de regir la licitació per a la contractació de les obres de la «Separata Projecte
xarxa clavegueram Cala Morell connexió aigües residuals Cala Morell-POICI”, subscrita pel servei
jurídic municipal i que compta amb la conformitat de la secretaria de la Corporació.
Atès que consta incorporat a l'expedient document de retenció de crèdit per import de
1.245.577,75 € i amb càrrec a la partida núm. 160 60900 del vigent pressupost municipal per a
l'exercici 2018, amb el número d'operació 220180004124.
Atès que consta incorporat a l'expedient informe d'autorització de despesa emès per la
interventora municipal en data 28.02.2018.
Vist l'informe jurídic emès en data 28.02.2018 pels serveis jurídics municipals i que compta amb la
conformitat de secretaria i amb la conformitat amb fiscalització prèvia favorable d'intervenció.
Atès el manifestat en la providència d'inici de la regidora delegada del servei d'aigües de data
23.02.2018, en quina part bastant diu:
(...) Atès que la disposició final quinta de la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes
Balears determina un termini d'1 any, a comptar des de l'aprovació de la Llei, per a l'aprovació del
corresponent projecte d'obres d'implantació de la xarxa de sanejament en aquells sòls urbans
predominantment residencials existents que no disposen de dita infraestructura. El transcurs d'aquest
termini sense l'aprovació de dit projecte donarà lloc a què l'exempció que permet atorgar llicències quedi
automàticament sense vigor.
Atès que la major part de la urbanització de Cala Morell no disposa de xarxa de clavegueram, és pel que
en data 16.03.2017, el Ple de la Corporació va aprovar la «proposta de compromís de dotació de
clavegueram a la urbanització de Cala Morell» a l'empara de la DT4 de la Llei 2/2014, d'ordenació i ús
del Sòl.
Atès que en data 25.01.2018, el Consell Insular de Menorca ha remès a aquest ajuntament el Decret
núm. 2017/617, de data 29 de desembre de 2017 de la presidència del Consell Insular de Menorca, que
resol, entre d'altres, atorgar la transferència de capital per l'import d'1.245.577,75 € a l'Ajuntament de
Ciutadella de Menorca per a executar la inversió financerament sostenible relativa a les obres de
clavegueram de Cala Morell, connexió POICI (1a fase).
Atès que d'acord amb el conveni subscrit entre el Consell Insular de Menorca i l'ajuntament de Ciutadella
de Menorca regulador de la col·laboració d'ambdues administracions en el desenvolupament de
projectes financerament sostenibles, l'ajuntament de Ciutadella assumeix el compromís d'haver
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d'elaborar i aprovar el projecte, a contractar, executar i fer un seguiment tècnic de l’actuació i a justificar
les despeses corresponents davant el Consell Insular de Menorca, abans del 30 de novembre de 2018.
Atès que el Ple de l'Ajuntament, prèvia tramitació de l'expedient, en sessió ordinària de dia 15 de febrer
de 2018, punt 6, va adoptar l'acord d'aprovar definitivament el projecte de la xarxa de clavegueram de la
urbanització Cala Morell, redactat pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost d'execució per
contracte que ascendeix a un total de 3.504.724,68 € (IVA inclòs) i un pressupost total per al
coneixement de l'administració que ascendeix a 3.533.964,74 €.
Atès que dit projecte preveu l'execució de dues actuacions consistents en la construcció de la xarxa de
clavegueram en el nucli urbà de Cala Morell i la connexió d'aquesta fins a la xarxa general del municipi
de ciutadella de Menorca a POICI.
Atès que l'actuació relativa a la construcció de la xarxa de clavegueram en el nucli urbà de Cala Morell
podria ser susceptible de ser finançada mitjançant contribucions especials, mentre que l'actuació relativa
a la connexió aigües residuals Cala Morell-POICI està finançada íntegrament pel Consell Insular de
Menorca.
Atès que la tramitació d'un possible expedient de contribucions especials per a l'execució de l'actuació
assenyalada impossibilitaria complir amb el compromís d'executar i justificar al Consell Insular de
Menorca les obres de connexió d'aigües residuals a Cala Morell -POICI abans del 30.11.2018, amb el
perjudici de poder perdre els fons econòmics concedits per a dita actuació.
Atès que en data 21 de febrer de 2018 la Junta de Govern local, en sessió ordinària, va adoptar l'acord
d'aprovar la “Separata del projecte de la xarxa de clavegueram de Cala Morell, connexió aigües residuals
Cala Morell-POICI”, redactada per l'enginyer municipal de camins, canals i ports J.S. i per l'enginyer
tècnic municipal d'obres públiques T.P.R..
Vist l'informe de necessitat emès per l'enginyer municipal de camins, canals i ports J.M.S., de data 22 de
febrer de 2018, en quina part bastant diu: «És necessari contractar les obres per poder procedir a la seva
execució. Aquesta obra està inclosa pel Consell Insular de Menorca, Decret núm. 2017/617 de 29 de
desembre de 2017, a la relació d'inversions financerament sostenibles del Consell Insular de Menorca a
realitzar pels Ajuntaments de l'illa. Atès que aquestes inversions han d'estar executades abans del 31 de
desembre de 2018 l'expedient de contractació s'hauria de tramitar per urgència»

Atès que donades les característiques de les obres es considera que el procediment més adequat
és el procediment obert, tramitació ordinària, en el que s'estableix com a criteri d'adjudicació el
preu més baix, de conformitat amb l'article 138, 169, 171 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»).
Vist l'article 109, 110 i 138 del TRLCSP.
Vist el decret d'alcaldia núm. 000161 de 2015 de delegació de competències en la Junta de
govern local.
Examinada la documentació i informes que obren en el present expedient, i de conformitat amb la
Disposició Addicional Segona del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i decret d'alcaldia núm. 000161
de 2015, a la Junta de govern local, PROPÒS:
PRIMER. Acceptar el contingut de la resolució de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana núm.
000685 de 2018, expressiu de la necessitat de la contractació de les obres de la «Separata
Projecte xarxa clavegueram Cala Morell connexió aigües residuals Cala Morell-POICI» del terme
municipal de Ciutadella de Menorca, de data febrer de 2018.
SEGON. Aprovar l’expedient per a la contractació de les obres previstes en la «Separata Projecte
xarxa clavegueram Cala Morell connexió aigües residuals Cala Morell-POICI» del terme municipal
de Ciutadella de Menorca, de data febrer de 2018, redactat per l'enginyer municipal de camins,
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canals i ports, Sr. Joan Moll Serra, i per l'enginyer tècnic municipal d'obra pública, Sr. T.P.R.,
mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, ofera econòmicament més avantatjosa, únic
criteri d'adjudicació, el preu, i alhora, convocar-ne la licitació.
TERCER. Autoritzar la despesa, que per a aquest Ajuntament representa la contractació
referenciada, per import de 1.245.577,75 € i amb càrrec a la partida pressupostaria núm. 160
60900 del vigent pressupost municipal per a l'exercici 2018, amb el núm. d'operació
220180004124.
QUART. Aprovar el Plec de Clàusules administratives Particulars que ha de regir la contractació
de les obres previstes en la «Separata Projecte xarxa clavegueram Cala Morell connexió aigües
residuals Cala Morell-POICI» del terme municipal de Ciutadella de Menorca, de data febrer de
2018, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, ofera econòmicament més avantatjosa,
únic criteri d'adjudicació, el preu, i que consta com Annex 1.
CINQUÈ. Publicar l'anunci de licitació en el BOIB, en el perfil de contractant de la seu electrònica
municipal, i en el portal de transparència, per tal que durant el termini de VINT-I-SIS (26) dies
naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de licitació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears es puguin presentar les proposicions que s'estimin pertinents.
Simultàniament, i durant els primers deu (10) dies naturals, s'exposaran al públic els plecs per a
possibles al·legacions. En cas que se'n presentin, l'alcaldessa suspendrà la licitació i el termini de
presentació de proposicions fins que aquelles es resolguin. Els plecs de clàusules administratives
particulars i el projecte d'obra s'exposaran al públic en el perfil de contractant i al tauler d'anuncis
de l'Ajuntament.
SISÈ. Designar directors facultatius i d'execució de les obres a l'enginyer municipal de camins,
canals i ports, Sr. J.M.S., i a l'enginyer tècnic municipal d'obra pública, Sr. T.P.R., i comunicar-lis la
designació.
SETÈ. Designar com a responsable del control arqueològic i sondejos de les obres a la
arqueòloga, sra. M.J.L.M., comunicar-li la designació
VUITÈ. Que l'actuació prevista en el projecte aprovat definitivament pel Ple de la Corporació en
data 15.02.2018 «Xarxa Clavegueram urbanització de Cala Morell» consistent en xarxa de
clavegueram en nucli urbà de cala Morell haurà de realitzar-se a continuació de les obres
previstes en la «Separata projecte xarxa clavegueram Cala Morell connexió aigües residuals Cala
Morell-Poici», i prèvia la tramitació dels expedients preceptius i de contractació que pertoqui.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta d'alcaldia, en matèria de contractació.
65. PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE FEINES D'ELABORACIÓ DEL CATÀLEG DE

CAMINS RURALS DE CIUTADELLA (Exp. 1380/2018) Es dóna compte d'una proposta
del regidor delegat del Servei Manteniment i millora camins rurals de dia 27-02-2018, que
literalment copiada, diu:
Assumpte: Contracte menor de servei
Atès que l'Ajuntament de Ciutadella està en procés d'elaboració del Catàleg de Camins rurals de
Ciutadella amb la col·laboració del Consell insular de Menorca.
Atès que existeix des de fa anys una petició per part de la Coordinadora de Camins de Menorca
per a que l'Ajuntament de Ciutadella defineixi quins camins rurals són propietat municipal i per
tant d'ús públic.
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Atès que des de l'Agenda local 21 de Ciutadella també es va sol·licitar la realització del Catàleg
de Camins rurals del municipi com a eina per conèixer quins dels camins existents a Ciutadella
són públics i propietat de l'Ajuntament.
Atès que des del Servei de Medi Ambient es va iniciar la redacció de les fitxes del Catàleg de
camins rurals de Ciutadella.
Atès que es tracta d'una feina laboriosa que no es pot dur a terme només pel tècnic de Medi
Ambient.
Atès que s'ha signat un conveni de col·laboració amb el Consell Insular de Menorca per a
l'elaboració del catàleg de camins públics del terme de Ciutadella de Menorca.
Atès que el Consell Insular es compromet a finançar els treballs d'elaboració del catàleg per
import de 21.780€ (IVA inclòs) i a donar suport cartogràfic i que l'Ajuntament de Ciutadella es
compromet a contractar els serveis d'elaboració del catàleg municipal de camins.
Atès que és d'interès de l'Ajuntament finalitzar el catàleg de camins rurals per tal de coneixer la
titularitat dels camins existents a Ciutadella amb l'objectiu de poder recuperar-ne l'ús públic dels
que actualment estan tancats i que podrien ser de titularitat municipal.
Atès que disposar d'una bona xarxa de camins públics al municipi és important per l'Ajuntament
per l'obligació de defensar els béns públics de titularitat municipal i per a que els ciutadans i
visitants en puguin gaudir.
Atès que el tècnic que subscriu considera que l'ambientòleg A.L.P. disposa de l'experiència i
coneixements adequats per a realitzar les feines necessàries, ja que ha treballat a l'Ajuntament de
Ciutadella dins el programa de joves qualificats del SOIB durant 9 mesos amb resultats més que
satisfactoris pel Servei de Medi Ambient.
Atès que s’han sol·licitat oferta a la següent empresa: A.L.P. (431*****T)
Atès que s'ha presentat la següent oferta:
1.- A.L.P., per un import total de 21.780,00 € (18.000,00 + 21% d’IVA).
Atès que, d'acord amb l'informe tècnic municipal, la proposta presentada per A.L.P., per un import
de 21.780,00 €, resulta ser la proposta més avantatjosa, pels següents motius:
- Ser un professional autònom adequat a les feines a realitzar, amb la formació necessària i amb
experiència en la redacció del catàleg de camins a Ciutadella.
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 26/02/2018
PROPOSA:
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Primer.- Adjudicar el contracte menor de servei a l'empresa A.L.P. (431*****T), per un import total
de 21.780,00 € IVA (21%) inclòs, segons l’oferta presentada i que consta a l’expedient; sense
possibilitat de pròrroga ni de revisió de preus, per un termini de 9 mesos a comptar des de la
notificació de la present resolució.
Segon.- El pagament s'efectuarà en el termini que legalment resulti aplicable prèvia presentació
de les corresponents factures mensuals 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 Manteniment i
millora camins rurals.
66. PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REFORMA DE LES

INFRAESTRUCTURES DEL CARRER MOSSÈN JOSEP SALORD I FARNÉS (Exp.
12755/2017) Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de
Manteniment i millora de la via pública de dia 27-02-2018, que literalment copiada, diu:
ASSUMPTE:
APROVACIÓ
DEFINITIVA
PROJECTE
DE
REFORMA
DE
LES
INFRAESTRUCTURES DEL CARRER MOSSEN JOSEP SALORD I FARNES I DEL CARRER
JOSEP Mª FIVALLER
Atès que el projecte de reforma de les infrastructures del carrer Mossèn Josep Salord i Farnés i
del carrer Josep M. Fivaller va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern en sessió de dia
19.01.2018.
Vist l'informe emès per la secretària municipal en data 26.02.18, que literalment copiat diu:
"INFORME JURÍDIC SOBRE APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE DE REFORMA DE LES
INFRAESTRUCTURES DEL CARRER MOSSEN JOSEP SALORD I FARNES I DEL CARRER
JOSEP Mª FIVALLER, REDACTAT PELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
I. ANTECEDENTS:
L'Ajuntament de Ciutadella de Menorca va proposar la inversió en el projecte de reforma
d'infraestructures del carrer Mossén Salord i Farnés i carrer Josep M. Fivaller, en la convocatòria
feta pel Consell Insular de Menorca per finançar inversions financerament sostenibles dirigides,
entre d'altres, a millorar l'eficiència en l'ús de l'aigua.
Resultant que en aquests dos carrers, tant la xarxa d'aigua potable com la xarxa de clavegueram
es troben en molt males condicions, produint-se fuites en les dues i a més, en el carrer no hi ha
xarxa de pluvials, el que provoca molts problemes d'inundacions, es va considerar una actuació
necessària per resoldre la problemàtica existent renovant completament la xarxa de clavegueram i
aigua potable i instal·lant la xarxa d'aigües pluvials, millorant per tant l'eficiència en l'ús dels
recursos hídrics.
Així, el projecte de referència va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern en sessió de dia
19.01.2018, i exposat al tràmit d'informació pública anunciat mitjançant edicte en el BOIB núm. 14
de dia 30.01.2018 i anunci en el Diari Menorca de dia 2.02.2018, sense que en el termini habilitat
a l'efecte s'hagi presentat cap al.legació.
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II. DOCUMENTACIÓ INCLOSA A L'EXPEDIENT
1. La documentació que constava a l'expedient en el moment de l'aprovació inicial del projecte
s'ha complementat amb la certificació negativa quant a la presentació d'al.legacions en el tràmit
d'informació pública.
2. També consta la Resolució del Conseller executiu del Departament de Cultura i Educació,
núm. 7/2018, de data 18.01.2018, per la qual s'autoritza l'obra amb prescripcions relatives al
control de les possibles restes arqueològiques que les obres puguin treure a llum.
III. FONAMENTS JURÍDICS:
Primer. Objecte del projecte d'obres
1. Considerant el que estableix l'article 88 del RDL 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el
text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local, tindran la consideració d'obres
locals totes les de nova planta, reforma, reparació o entreteniment que executin les entitats locals,
tant amb els seus propis fons com les que hi participin entitats públiques o privades per la
realització de serveis de la seva competència. En el cas objecte d'informe, es tracta de la reforma
de la xarxa de sanejament, la xarxa d'aigua potable i la instal.lació de la xarxa de pluvials a dos
carrers del nucli urbà.
2. Segons manifesten els serveis tècnics municipals que han redactat el projecte, les obres que
s'hi inclouen s'ajusten al PGOU de Ciutadella de Menorca i a la legislació sectorial.
Segon.- Compliment de la normativa urbanística aplicable
El projecte de Reforma de les infraestructures dels carrers Mossèn Salord i Farnés i Josep M.
Fivaller,es desenvoluparà en sòl classificat com a sòl urbà, sistema viari, amb consideració de
xarxa viària local segons el PGOU de Ciutadella, formant part les vies afectades del conjunt de
carres del nucli de Ciutadella.
D'acord amb el què manifesten els tècnics redactors, el projecte compleix les prescripcions
establertes pel vigent PGOU de Ciutadella, fent l'observació que hi ha un tram de carrer afectat
pel projecte que es troba dins l'àmbit del Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric-Artístic de
Ciutadella, en zona de protecció arqueològica.
Tercer.- Compliment de la normativa aplicable a la contractació pública i de règim local
Aquest projecte contempla obres ordinàries de reforma, incloent obres de millora segons l'article
122.3 del TRLCSP. Tenint en compte que el projecte preveu la implantació de serveis inexistents,
així com la renovació dels ja implantats, s'han considerat les obres com de reforma estructural,
per la qual cosa s'ha exposat al públic el mateix, tràmit anunciat mitjançant anunci en el BOIB
núm. 14 de dia 30.01.2018 i en anunci publicat en el Diari Menorca de dia 2.02.2018, sense que
s'hagin presentat al.legacions.
Afegir que els redactors del projecte manifesten que es tracta d'una obra complerta i que
s'acompleixen com a tal els requisits de l'article 123 del RDL 3/2011, ded 14 de novembre, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Quart. Compliment de la normativa sectorial
A. Normativa en matèria de residus
El projecte inclou l'estudi de gestió de residus, conforme al RD 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es
regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, segons manifesten els tècnics
redactors.
B. Normativa de millora de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
En la memòria del projecte s'indica que les obres compleixen els requisits del Decret 110/2010, de
15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a la millora de l'accessibilitat i la supressió de
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barreres arquitectòniques, així com la Llei 3/1993, de 4 de maig, per a la millora de l'accessibilitat i
de la supressió de barreres arquitectòniques.
Aquesta normativa és d'aplicació a totes les actuacions públiques i privades en matèria
d'urbanisme, edificació, transport i comunicació, i concretament s'aplica entre d'altres, als espais
públics urbanitzats situats al territori de les Illes Balears i els elements que els componen.
Així, els projectes d'obres han de contenir les prescripcions necessàries per garantir les
condicions d'accessibilitat previstes en el reglament, i aquest aspecte ha de ser verificat per
l'Ajuntament alhora d'autoritzar el projecte. Ja s'ha esmentat que els tècnics redactors
assenyalant que s'acompleixen els requisits legals en aquesta matèria.
C. Normativa de patrimoni històric
En la memòria del projecte, s'indica que s'haurà de fer el corresponent informe arqueològic, el
qual va ser emès per l'arqueòloga M José León Moll el desembre de 2017 i incorporat a
l'expedient.
Consta a l'expedient la Resolució núm. 7/2018, de 18.01.2018, del Conseller executiu del
Departament de Cultura i Educació, mitjançant la qual es resol autoritzar l'obra de Reforma de les
infraestructures dels carrers Mossèn Salord i Farnés i Josep M. Fivaller, amb una sèrie de
prescripcions, i autoritzar a Mª José León Moll el control arqueològic de l'execució de l'obra.
Cinquè.- Òrgan competent per acordar l'aprovació del projecte
L'article 21.1.o) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, atribueix a
l'Alcaldia la competència per a l'aprovació de projectes d'obres i serveis per a la seva contractació
o concessió, quant aquests projectes estiguin prevists en els pressupost. Aquesta competència es
complementa a la Disposició Addicional Segona del RDL 3/2011, de 14 de novembre, del text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic que diu que correspon als alcaldes les
competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres (...) quan el seu
import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost, competència que l'Alcaldia
té delegada en la Junta de Govern.
IV. CONCLUSIÓ
Per tot l'exposat, inform favorablement sobre l'aprovació definitiva del projecte Reforma de les
infraestructures dels carrers Mossèn Salord i Farnés i Josep M. Fivaller i per tal que la Junta de
Govern adopti un acord en el sentit següent:
Únic. APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte Reforma de les infraestructures dels carrers
Mossèn Salord i Farnés i Josep M. Fivaller, redactat pels serveis tècnics municipals, el qual
preveu un pressupost d'execució per contracte de 392.133,29 €, IVA inclòs, tenint en compte les
prescripcions indicades en l'autorització de les obres per part del Departament de Cultura i
Educació del CIM.
Aquest és el parer de qui subscriu sens perjudici d'altre millor fonamentat en dret".
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte Reforma de les infraestructures dels carrers Mossèn
Salord i Farnés i Josep M. Fivaller, redactat pels serveis tècnics municipals, el qual preveu un
pressupost d'execució per contracte de 392.133,29 €, IVA inclòs, tenint en compte les
prescripcions indicades en l'autorització de les obres per part del Departament de Cultura i
Educació del CIM.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.,
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Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat de Manteniment i millora
de la via pública
67. PROPOSTA ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER MILLORA

DEL SERVEI D'AIGUA POTABLE A LA URBANITZACIÓ DE CALA BLANCA PG. B
(Exp. 1615/2018) Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d'aigües
de dia 20-02-2018, que literalment copiada, diu:
Assumpte: Contracte menor de serveis
El subministrament d´aigua a la urbanització de cala blanca pol. B s´efectua del dipòsit per un
grup de pressió. Per a regular correctament la pressió de subministre es va adquirir un variador.
Pel funcionament del nou variador i del grup de pressió es necessari reformar totalment el quadre
elèctric de maniobres existent al dipòsit de Cala Blanca.
Per al subministrament de la instal·lació del quadre elèctric s´han sol·licitat diversos pressupostos.
Els pressupostos presentats han estat els següents:
COLL MERCADAL SL(11.04.2017) 8.161,45 €(IVA inclòs)
AIGÜES CALA BLANCA SL(01.04.2017) 10.634,10 €(IVA inclòs)
INSTAL.LACIONS LLUCH(05.04.2017) 10.572,31 €(IVA inclòs)
Atès que s’han sol·licitat ofertes a les següents empreses: COLL MERCADAL, SL
(B077*****), AIGÜES CALA BLANCA (B076*****), INSTAL LACIONS LLUCH (417*****H).
Atès que s'han presentat les següents ofertes:
1.- COLL MERCADAL, SL, per un import total de 8.161,45 € (6.745,00 + 21% d’IVA).
2.- AIGÜES CALA BLANCA, per un import total de 10.634,10 € (8.788,51 + 21% d’IVA).
3.- INSTAL LACIONS LLUCH, per un import total de 10.572,31 € (8.737,45 + 21% d’IVA).
Atès que, d'acord amb l'informe tècnic municipal, la proposta presentada per COLL MERCADAL,
SL, per un import de 8.161,45 €, 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 la
Interventora en data 19/02/2018.
PROPOSA:
Primer.- Adjudicar el contracte menor de serveis a l'empresa COLL MERCADAL, SL (B077*****),
per un import total de 8.161,45 € 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
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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 d'aigües.
68. PROPOSTA D'APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER

MILLORA I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
(Exp. 6106/2017). Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d'esports
de dia 22-02-2018, que literalment copiada, diu:
Atès que la Junta de Govern, en sessió de dia 05/07/2017, va aprovar el conveni de col·laboració
amb el Consell Insular de Menorca per a la millora i el manteniment de les instal·lacions
esportives municipals, per dur a terme actuacions als camps municipals de futbol per a la
consecució de la llicència d’activitats.
Atès que en data 24/01/2018 l’Ajuntament va enviar escrit al CIMe sol·licitant una pròrroga del
conveni per tal de poder presentar la justificació de les actuacions efectuades com a termini
màxim el 30/11/2018.
Vist que el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió de 12/02/2018, va aprovar
una Addenda al conveni de col·laboració abans esmentat.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar l’Addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament
de Ciutadella per a la millora i el manteniment de les instal·lacions esportives municipals.
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'esports.
Urgències:
PUNT 1 D’URGÈNCIA RELATIU A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I L'AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA PER LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO
REMUNERADES DE L’ESPECIALITAT FORMATIVA DOCÈNCIA DE LA FORMACIÓ
PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ, 1217/17 . (exp. 1940/2018).-Amb la votació prèvia de la
urgència de l'assumpte, declarada per unanimitat, es dóna compte de la proposta del regidor
delegat del servei d'Educació, de dia 21-02-2018, que literalment copiada diu:
ASSUMPTE: Proposta d’aprovació de Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i L'Ajuntament de Ciutadella per la realització de pràctiques professionals no laborals i
no remunerades de l’especialitat formativa Docència de la formació professional per a l'ocupació,
1217/17
Vist l'informe emès en data 21 de febrer de 2018 per la Tècnica de l'àrea de dinamització
econòmica del Servei de Formació en relació a la proposta d’aprovació de Conveni de
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col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i L'Ajuntament de Ciutadella per la realització de
pràctiques professionals no laborals de l’especialitat formativa Docència de la formació
professional per a l'ocupació, 1217/17 , que literalment copiat diu:
Vist que, mitjançant la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria, President del SOIB
de dia 11 d'agost de 2017, se li concedí al Consell Insular de Menorca una subvenció per oferir el
certificat de professionalitat Docència de la formació professional per a l'ocupació (SSCE0110).
Vist que dins d’aquest certificat de professionalitat, el Consell Insular de Menorca ha de dur a
terme l’acció formativa Pràctiques Professionals no laborals núm. 1217/17 i no remunerades.
Vist que l’Ajuntament de Ciutadella sol·licità la convocatòria de subvencions publicada al BOIB
núm. 83, de 8 de juliol de 2017, per a la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per a 2017
PROGRAMA SOIB JOVE, FORMACIÓ I OCUPACIÓ que pot estar cofinançada pel Fons Social
Europeu, a través del programa Operatiu d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020.
Vist que, a través d’aquesta convocatòria de subvencions, l’Ajuntament de Ciutadella està oferint
la formació del certificat de professionalitat d'Interpretació i educació ambiental (SEAG 0109) amb
un total de 500 hores de formació,
Vist que el Consell Insular de Menorca ha sol·licitat a l'Ajuntament de Ciutadella portar a terme un
acord de col·laboració per fer un mòdul de pràctiques professionals no laborals adreçat a dues
alumnes de l’especialitat formativa abans esmentada per la realització de pràctiques professionals
no laborals i no remunerades,
 La senyora B.G.P. amb DNI 202*****W
 La senyora J.M.M. amb DNI 457*****Q
Per tot l'exposat anteriorment,
PRIMER.- De la Conveniència d'aprovar el Conveni de Col·laboració entre el Consell Insular de
Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella per la realització de pràctiques professionals no laborals i no
remunerades de l’especialitat formativa Docència de la formació professional per a l'ocupació,
1217/17 per la seva signatura.
PROPOSA:
PRIMER.- Aprovar la proposta de Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
L'Ajuntament de Ciutadella per la realització de pràctiques professionals no laborals i no
remunerades de l’especialitat formativa Docència de la formació professional per a l'ocupació,
1217/17 per a la seva signatura.
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d'Educació.
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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