ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 28.11.2018

Identificació de la sessió:
Núm.: 45/2018
Caràcter: Ordinària.
Dia: 28 de novembre de 2018.
Hora: de 9.30 h a 11.00 h, en primera convocatòria.
Lloc: Sala d'alcaldia d'aquestes Cases Consistorials.

Assistents:
Presideix:

Sra. Joana GOMILA LLUCH(PSM)

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

Sra. Caterina BARCELÓ MARTÍ
Sra. Elvira CAPÓ GARCIA

Excusen la seva absència:
Sra. Noemi CAMPS VILLALONGA (PSOE)

Ordre del dia:
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR, CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 21 DE
NOVEMBRE DE 2018.
2. COMUNICACIONS D’ALCALDIA.
3. LLICÈNCIA NOVA D'OBRES PER ACABAMENT DE L'HABITATGE EN PLANTA PIS SEGONS
ENTRE MITGERES A MARQUÉS D'ALBRANCA, carrer del, 34 (PROMOTOR/AFGC, TÈCNIC
REDACTOR/A BOSCH JUANEDA, IGNASI I CONTRACTISTA CONSTRUCCIONS JOSEP
OLIVES, SL). (EXP. 3265/2018).
4. PRÒRROGA DE LLICÈNCIA D'OBRES D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA A
Urb.cala Morell, LLEÓ MENOR, carrer, 93 (PROMOTOR/A JAFM, TÈCNIC REDACTOR/A
GARCIA HERNANDEZ RAFAEL I CONTRACTISTA CONSTRUCCIONS BEP ENRICH, SL). (EXP.
8593/2018).
5. LEGALITZACIÓ DE BANY EN PATI ANNEX A GARATGE EN EDIFICI ENTRE MITGERES A
BILBAO, carrer de, 23 (PROMOTOR/A FTC I TÈCNIC REDACTOR/A CAPO CASASNOVAS,
JOSEP). (EXP. 3565/2018).
6. INSTAL·LACIÓ I OBRES PER A LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL LOCAL DEDICAT A
CENTRE SOCIAL I OCUPACIONAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT A PALMA DE
MALLORCA, avda., 1-3 (PROMOTOR/A FUNDACIÓ PER A LES PERSONES AMB
DISCAPACITAT ILLA MENORCA, TÈCNIC REDACTOR/A VALERA TALTAVULL, MIQUEL I
CONTRACTISTA INVERSIONES Y DESARROLLO MENORQUIN, SL). (EXP. 5801/2018).
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7. DENEGACIÓ DE PERMÍS D’INSTAL·LACIÓ I OBRES PER A LA MODIFICACIÓ DE PLÀNOLS
EN PLANTA SOTERRANI I CAIXA D’ESCALA PER A ÚS D’APARCAMENT LLIURES DEL
FUTUR BLOC F DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR PROJECTAT A LA PARCEL·LA UBICADA AL
CAMÍ DE MAÓ, 21 8 (PROMOTOR/A ZAGUER INOPROM SL, TÈCNIC REDACTOR/A SERRA
BALLE, SEBASTIÀ I QUINTANA MARTÍNEZ, XAVIER). (EXP. 2369/2017).
8. RELACIÓ DE FACTURES 44/2018 (EXP. 12354/2018).
9. PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PARQUÍMETRES PERÍODE DEL 01.08.18 AL 31.08.18
(EXP.10027/2018).
10. PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ 1,5% OCUPACIÓ DEL SOL, VOL I SUBSOL, 3ER
TRIMESTRE DE 2018. (EXP.11466/2018).
11. PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PADRÓ CLAVEGUERAM URB. SON XORIGUER,
OCTUBRE 2018. (EXP.11720/2018).
12. PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PADRÓ CLAVEGUERAM URB. CALA EN BLANES,
TORRE DEL RAM I CALESPIQUES, OCTUBRE 2018. (EXP.11903/2018).
13. PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PARQUÍMETRES PERÍODE DEL 29.09.18 AL
31.10.18 (EXP.12346/2018).
14. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, IBI. (EXP. 5898/2017).
15. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, IBI. (EXP.6381/2018).
16. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, IBI. (EXP.8198/2018).
17. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, IBI. (EXP.8776/2018).
18. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, IBI. (EXP.8966/2018).
19. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, IBI. (EXP.9229/2018).
20. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, IBI. (EXP.9715/2018).
21. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, IBI. (EXP.10667/2018).
22. PROPOSTA APROVACIÓ CÀRRECS COMPTABLES 151/2018 I 152/2018 DE LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS FUNERARIS I CEMENTIRIS MUNICIPALS. (EXP. 12147/2018).
23. PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIONS PELS SERVEIS PRESTATS A L’ESCORXADOR
MUNICIPAL EL MES DE SETEMBRE 2018. APROVACIÓ CÀRREC 175/2018. (EXP.
12148/2018).
24. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR
DE MENORCA I L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA PER REGULAR LA COL·LABORACIÓ
D’AMBDUES ADMINISTRACIONS EN EL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES
FINANCERAMENT SOSTENIBLES. (EXP. 12022/2017).
25. PROPOSTA REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PREVI A L’ADJUDICACIÓ DELS
CONTRACTES DE LLOGUER DELS ESTABLIMENTS DESTINATS A LA VENDA DE
PRODUCTES CÀRNICS, SITUATS EN L’EDIFICI DE PROPIETAT MUNICIPAL DE LA PLAÇA
LLIBERTAT, DEL TERME MUNICIPAL DE CIUTADELLA DE MENORCA. (EXP. 10189/2018).
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26. PROPOSTA RATIFICACIÓ CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ DE L’ÀREA D’ORGANITZACIÓ
I SEGURETAT CIUTADANA NÚM. 122/2018, DE DATA 23.11.18, D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI
DE PRESENTACIÓ D’OFERTES A LA LICITACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI D’ASSEGURANÇA DELS VEHICLES DEL PARC MÒBIL DE L’AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA. (EXP. 11698/2018).
27. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ DE L’ÀREA
D’ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA NÚM. 12, DE DATA 23.11.18, D’APROVACIÓ DE
L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE
MUSEOGRÀFIC EXECUTIU DE CAN SAURA DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE
MENORCA. (EXP. 12186/2018).
28. APROVACIÓ DEL CERTIFICAT FINAL D'OBRE DEL CONTRACTE D'INSTAL·LACIÓ DE
GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL SANT ANTONI (EXP. 12479/2018).
29. PROPOSTA ABONAMENT DIFERÈNCIA FINS A LA TOTALITAT DE RETRIBUCIONS
DURANT SITUACIÓ DE PAGAMENT DIRECTE PER INCAPACITAT PER MALALTIA A M.I.M.M.
(EXP.: 9227/2018).
30. PROPOSTA ABONAMENT AJUT SOCIAL ÚNIC FILLS MENORS 18 ANYS DE 2018 A
TREBALLADORA LABORAL S.J.P. QUE VA FINALITZAR RELACIÓ LABORAL EL PASSAT
28/10/2018 (EXP. 11509/2018).
31. PROPOSTA ABONAMENT BEQUES PER ESTUDIS PREVISTES AL CONVENI COL·LECTIU
I PACTE DE FUNCIONARIS (EXP. 10573/2018).
32. PROPOSTA ABONAMENT AJUT SOCIAL ÚNIC FILLS MENORS 18 ANYS PERSONAL
LABORAL 2018 (EXP. 10574/2018).
33. PROPOSTA ABONAMENT AJUTS 2018 AL PERSONAL FUNCIONARI (EXP.: 10575/2018).
34. PROPOSTA ABONAMENT C. PRODUCTIVITAT PER TREBALLS PENOSOS REALITZATS
EL SETEMBRE 2018 (EXP. 11591/2018).
35. PROPOSTA ABONAMENT HORES COMPLEMENTÀRIES REALITZADES L’OCTUBRE DE
2018 (EXP. 11828/2018).
36. PROPOSTA ABONAMENT GRATIFICACIONS SERV. EXTR. PERSONAL FUNCIONARI
[POLICIA LOCAL: REALITZATS EL JUNY (NO ABONATS JG19/09/18), SETEMBRE I OCTUBRE
2018) I URBANISME: REALITZATS L'OCTUBRE 2018)] (EXP. 11844/2018).
37. PROPOSTA ABONAMENT GRATIFICACIONS SERV. EXTR. PERSONAL LABORAL [CEGEM
(REALITZATS EL SETEMBRE I OCTUBRE 2018), CANER (OCTUBRE 2018) BRIGADA (AGOST
A OCTUBRE 2018), ETC]. (EXP. 11846/2018).
38. PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIO PERMANENT ENTRE
L’AJUNTAMENT DE CIIUTADELLA I EL CONSELL INSULAR DE MENORCA PER AL
DESENVOLUPAMENT I ORDENACIÓ DELS SERVEIS BIBLIOTECARIS DEL MUNICIPI 2018.
(EXP. 3152/2018).
39. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST DE SUBVENCIÓ DEL
PROJECTE PER A JOVES QUALIFICATS «PRIMERES OPORTUNITATS» (EXP. 7724/2018).
40. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 83/2018 DE L’ÀREA DE DINAMITZACIÓ
ECONÒMICA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ANNEX 2 DEL PROJECTE
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MIXT DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ SOIB JOVE 2018 «CREANT SINERGIES» (EXP.
10692/2018).
41. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 84/2018 DE L’ÀREA DE DINAMITZACIÓ
ECONÒMICA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ANNEX 2 DEL PROJECTE
MIXT DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ SOIB 30 2018 «ENS MOVEM PEL MEDI AMBIENT» (EXP.
10693/2018).
42. PROPOSTA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 DEL CONTRACTE DE
«SUBMINISTRAMENT DE GESPA ARTIFICIAL DELS CAMPS DE FUTBOL SON MARÇAL I UE
SAMI». (EXP 12475/2018).
43. PROPOSTA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 DEL CONTRACTE DE
«SUBMINISTRAMENT DE GESPA ARTIFICIAL DELS CAMPS DE FUTBOL SON MARÇAL I UE
SAMI». (EXP 12476/2018).
44. PROPOSTA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 3 DEL CONTRACTE DE
«SUBMINISTRAMENT DE GESPA ARTIFICIAL DELS CAMPS DE FUTBOL SON MARÇAL I UE
SAMI». (EXP 12477/2018).
PUNT D’URGÈNCIA RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ OBRA NÚM. 4 OCTUBRE 2018- EN EL PROJECTE DE SEPARATA XARXA CLAVEGUERAM CALA MORELL
CONNEXIÓ AIGÜES RESIDUALS CALA MORELL -POICI. (EXP.12009/2018).
PUNT D’URGÈNCIA RELATIU A L’APROVACIÓ DE LES CERTIFICACIONS D'OBRA DELS
PROJECTES D'ESTUDI LUMINOTÈCNIC: Nº 1 DEL "POLISPORTIU SANT JOAN" i Nº 1 DEL
"PAVELLÓ MUNICIPAL DE CALÓS". (EXP. 12616/2018).

Desenvolupament de la sessió:
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR, CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 21 DE
NOVEMBRE DE 2018.
Sotmesa l’acta esmentada a la consideració de la Junta de Govern i no havent-hi cap observació
a fer, s’aprova per unanimitat.
2. COMUNICACIONS D’ALCALDIA.
2.1. Resolució de la Conselleria de Salut de les Illes Balears amb registre d’entrada a aquest
Ajuntament núm. 20767 de dia 14 de novembre de 2018, que resol inadmetre el recurs d’alçada
interposat per l’Ajuntament de Ciutadella contra la resolució de la Direcció General de Salut
Pública i Participació dictada a l’expedient SA 154/2017, en relació a l’escorxador.
2.2. Escrit del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Ciutadella de Menorca, amb
registre d’entrada a aquest Ajuntament núm. 21444 de dia 19 de novembre de 2018, referent al
PO número 30/2018, sobre la sentència núm. 152/2018 en la qual s’estima la demanda
presentada per l’Organització Interprofesional de l'oví i el caprí de carn contra l’Ajuntament de
Ciutadella en matèria de serveis urbans.
2.3. Escrit del Jutjat Contenció Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca, amb registre d’entrada
a aquest Ajuntament núm. 21445 de dia 19 de novembre de 2018, referent al Procediment
Abreujat núm. 426/2018, en qual ens sol·liciten que els remetem l’expedient administratiu objectes
del contenciós administratiu interposat pel recurrent en matèria de responsabilitat patrimonial.

4

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 28.11.2018

2.4. Escrit del Jutjat Contenció Administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca amb registre d’entrada
a aquest Ajuntament núm. 21751 de dia 27 de novembre de 2018, referent al Procediment
Abreujat núm. 206/2017 sobre la sentència 369/2018 que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat contra l’Ajuntament en matèria de responsabilitat patrimonial.
3. LLICÈNCIA NOVA D'OBRES PER ACABAMENT DE L'HABITATGE EN PLANTA PIS
SEGONS ENTRE MITGERES A MARQUÉS D'ALBRANCA, carrer del, 34 (PROMOTOR/A FGC,
TÈCNIC REDACTOR/A BOSCH JUANEDA, IGNASI I CONTRACTISTA CONSTRUCCIONS
JOSEP OLIVES, SL). (EXP. 3265/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del
Servei d'Ordenament del Municipi de dia 20-11-2018, que literalment copiada, diu:
«Atès que en data 23/03/2018, té entrada a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca amb número de
registre 4848, sol·licitud de llicència d'obres consistents en nova llicència per a la finalització
d'habitatge en planta pis 2n. entre mitgeres, ubicat al C/ Marquès d'Albranca, núm. 34 de Ciutadella,
presentada per BOSCH JUANEDA IGNASI en representació de F.G.C., d’acord amb el projecte bàsic
i d’execució redactat per l’arquitecte BOSCH JUANEDA IGNASI, visat pel COAIB en data
22.03.2018, núm. 12/00413/18.
Atès que el projecte es desenvoluparà a un edifici situat a sòl classificat com urbà, zona d'eixample
(clau12a/17, arts. 178 i concordants del PGOU de Ciutadella).
Atès que consta a l'expedient l'informe favorable, amb condicions, de l’arquitecte municipal emès en
data 23 d’agost 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:
«La intervenció es situa a l’eixample de Ciutadella en una parcel·la d’un edifici entre mitgeres. L’edifici
es va construir amb anterioritat a l’actual PGOU, concretament a l’any 1972 i consta de planta baixa
amb ús d’aparcament, primera amb ús d’habitatge i planta segona objecte del projecte.
Actualment la planta segona té finalitzat els elements comuns, com caixa d’escala, estructura,
cobertes i disposa de fusteries exteriors.
Es pretén finalitzar l’habitatge, fent una nova distribució i acabats interiors així com modificació de
fusteries. S’enderroca part de l’edifici que es trobava fora de la profunditat edificable dels 17m per
adequar-lo a l’actual Pla General».
Atesos els fonaments de dret obrants a l'informe jurídic signat electrònicament dia 19.11.2018,
següents:
"II. FONAMENTS DE DRET:
Primer. Atès que els actes pels quals s’ha sol·licitat la llicència estan tipificats com a subjectes a
l’article 146.1.d) de la LUIB, a l’assenyalar que estaran subjecte a llicència prèvia, sempre i quan no
estiguin subjectes al règim previst a l’article 148 d’aquesta llei, les obres de construcció i d’edificació
de nova planta, i qualsevol intervenció en els edificis existents, sempre que els sigui exigible projecte
tècnic d’acord amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. En aquests casos,
les llicències han de contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
S’han d’entendre per intervencions en els edificis existents les definides com a tals en el Codi tècnic
de l’edificació.
Segon. D'acord amb l'article 151.2 de la LUIB, juntament amb la sol·licitud s’aportaran les
autoritzacions o els informes que la legislació aplicable exigeixi amb caràcter previ a la llicència.
En el present expedient no es requereix cap autorització ni informe previ a l’atorgament de la
llicència.
Tercer. Atès que l’informe jurídic té per objecte assegurar únicament que el projecte s’ha tramitat
conforme al que disposa la normativa vigent i que compta amb aquella documentació necessària per
a sol·licitar llicència d’obres, donat que prèviament ja s’ha emès un informe tècnic revisant el
compliment de les condicions urbanístiques del projecte.
Quart. Atès que a l’expedient consta la següent documentació:
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·Projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte BOSCH JUANEDA IGNASI, visat pel COAIB en
data 22.03.2018, núm. 12/00413/18.
·Projecte de Infraestructura Comú de Telecomunicacions, signat digitalment en data 23.03.2018 per
part de Cristobal Allés .
·Full d’Estadística d’edificació i habitatge.
·Estudi bàsic de seguretat i salut, signat per l’arquitecte BOSCH JUANEDA IGNASI, visat pel COAIB
en data 22.03.2018, núm. 12/00413/18.
·Justificant de la no necessitat de presentar un Programa de control de qualitat, signat digitalment en
data 23.03.2018 per l’arquitecte Ignasi Bosch Juaneda.
·Assumpció de direcció tècnica per part de l’arquitecte BOSCH JUANEDA IGNASI, visat pel COAIB
en data 22.03.2018, núm. 12/00413/18.
·Valoració de la gestió de residus de construcció o demolició i contracte amb el gestor autoritzat
Excavaciones Moll, S.L. (contracte de 20.03.2018)
·Pressupost signat pel contractista Construccions Josep Olives, SL
·Justificant d’inscripció al REA del contractista Construccions Josep Olives, SL amb el núm.
04/02/0001056.
·Justificant del pagament de la taxa per a llicència urbanística (0,5% del pressupost de l’obra sense
iva), per import de 282,40 €.
·Escrit d’Atorgament de Representació per portar a terme les actuacions davant l’administració
pública de BOSCH JUANEDA IGNASI en representació de FERNANDO GENESTAR COLL.
S’adjunta el DNI del representat i del 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.
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."
PROPÒS:
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PRIMER: Concedir la llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic per NOVA LLICÈNCIA PER
ACABAMENT DE L'HABITATGE EN PLANTA PIS SEGON ENTRE MITGERES al carrer MARQUÉS
D'ALBRANCA, carrer del 34 (registre d’entrada núm. 4848 de dia 23/03/2018, visat del projecte núm.
12/00413/18 de dia 22/03/2018).
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Clau 12a, zona d'eixample.
Referència cadastral número 1982318EE7218S0001AE
Ús: Habitatge.
Superfície construïda a P2ª 84,93m².
El pressupost del projecte presentat és de 56.479,60 euros.
El promotor és F.G.C. (Nif núm. 417*****R), l’arquitecte és BOSCH JUANEDA, IGNASI i el
contractista és CONSTRUCCIONS JOSEP OLIVES, SL.
CONDICIONADA al compliment del següent:
1. Compliment de les condicions establertes a l’informe tècnic municipal, emès en data 23.08.2018, i
que són les següents: «Els dipòsits d’aigua de les plaques solars s’hauran de disposar a l’interior de
l’habitatge o bé integrats per davall del panell solar de manera que no siguin visibles des de la via
pública ni sobresurtin per damunt de les plaques».
2. El començament de l'obra requerirà, en tot cas, comunicació al municipi amb almenys deu dies
d'antelació (article 151.5 de la LUIB).
3. Pagament de l'import corresponent en concepte d'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
(Ordenança fiscal núm. 4 / BOIB núm. 72 de 17.05.2011).
4. Dipositar el material sobrant a un centre de tractament de residus autoritzat i complir amb
l’establert en l’estudi de gestió de residus que s’inclou al projecte de conformitat amb l’article 28 del
Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus no perillosos de Menorca (BOIB núm. 109 de data
3.8.2006).
5. Complir amb l’ordenança municipal de protecció relativa a renous i vibracions.
6. Complir amb el decret 55/2006, de 23 de juny, pel qual s’estableixen les mesures per a la
instal·lació obligatòria de comptadors individuals, lampisteria de baix consum i estalvi d’aigua.
7. Complir amb el Reglament d’abastiment d’aigua potable de l’Ajuntament de Ciutadella.
8. Declarar la modificació física de l’immoble com a resultat de l’execució de l’obra, donat que
constitueix una alteració cadastral d’obligada declaració, segons preveu el RDL 1/2004, de 5 de
març. L’omissió d’aquest deure constitueix una infracció tributària simple (art. 70 de la mateixa
norma). Per formalitzar l’esmentada declaració, en el Departament de Rendes i Exaccions de
l’Ajuntament (carrer Nou de Juliol, 1), es troben a disposició dels obligats els models i formularis
adients i l’assessorament adequat.
Advertències:
1.La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici del dret de terceres persones.
2.D’acord amb l’article 16.1 del RSCL, 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 56.479,60 x 3’2% …….……. 1.807,35€
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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 d’Ordenament del
Municipi.
4. PRÒRROGA DE LLICÈNCIA D'OBRES D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA A
Urb.cala Morell, LLEÓ MENOR, carrer, 93 (PROMOTOR/A JAFM, TÈCNIC REDACTOR/A
GARCIA HERNANDEZ RAFAEL I CONTRACTISTA CONSTRUCCIONS BEP ENRICH, SL).
(EXP. 8593/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d'Ordenament del
Municipi de dia 23-11-2018, que literalment copiada, diu:
«Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern, en data 9 d’agost de 2017, es va concedir
llicència d’obres amb projecte tècnic, essent el promotor J.A.F.M., d’acord amb el projecte bàsic i
d’execució redactat per l’arquitecte Rafael García Hernádez, visat pel COAIB en data 28.07.2017,
amb el núm. 12/00895/17, per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, ubicat al
carrer Lleó Menor, núm. 93, urb. Cala Morell de Ciutadella.
1. La notificació de l’acord d’atorgament de la llicència d’obres es va realitzar en data 16.08.2017, pel
que el termini de 18 mesos finalitzarà en data 16.02.2019.
2. En data 13.08.2018 (RE 13873), s’ha sol·licitat per part de J.A.F.M., una pròrroga de la llicència
urbanística d’obres per a poder acabar les obres, adjuntant la següent documentació:
· Fotografia de l’estat de l’habitatge, on es veu que s’han realitzat la cobertura d’aigües i el tancament
de façanes.
· Fotografia del cartell d’obres amb les dades de la llicència municipal.
Atesos els fonaments jurídics obrants a l'informe signat electrònicament dia 15.11.2018, següents:
"II.- FONAMENTS JURÍDICS:
1. D’acord amb el previst a l’article 31.2 de les Normes Urbanístiques del PGOU, la caducitat de la
llicència es produeix pel transcurs del termini sense haver acabat les obres, tot i que l’apartat 3er del
citat article prescriu que la caducitat ha de ser declarada expressament per l’Ajuntament.
2. Per altra banda, l’article 32 del PGOU preveu que les pròrrogues dels terminis d’una llicència
hauran de ser sol·licitades pel titular de la llicència abans d’un i cinc mesos de l’esgotament dels
terminis per al començament i acabament de les obres, respectivament. S’entendran concedides en
nous terminis de dos i sis mesos segons es tracti del començament o finalització de les obres, una
vegada transcorreguts dos mesos des de la presentació de la sol·licitud sense resolució expressa.
3. Així mateix, l´article 31.1 del PGOU de Ciutadella, disposa que totes les llicències han de preveure
un termini per començar les obres i un altre per a acabar-les. Si circumstàncies excepcionals no
justifiquen l’establiment d’altres terminis, el de començar les obres serà de sis mesos i de divuit
mesos per acabar-les. Ambdós terminis es computaran des de la data de notificació de l’atorgament
de la llicència.
4. L’article 32.3 del PGOU permet concedir una pròrroga de 6 mesos per acabar les obres si s’ha
realitzat la cobertura d’aigües i el tancament de façanes. En el present cas l’immoble presenta la
cobertura d’aigües i el tancament de façanes, pel que s’aprecia a la fotografia aportada.
5. L'article 154.3 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears regula
l'eficàcia temporal i la caducitat de la llicència urbanística, sent de destacar que les persones titulars
tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini d'acabament de
les obres, i l'obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten de
forma justificada i, en tot cas, abans d'exhaurir-se els terminis establerts.
6. L’article 30.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions públiques, disposa que si el termini d’una tramitació es fixa en mesos o anys, es
computaran a partir del dia següent a aquell en que tengui lloc la notificació.
7. Atès que al present cas la notificació de l’acord d’atorgament de la llicència d’obres es va realitzar
en data 16.08.2017, pel que el termini de 18 mesos finalitzarà en data 16.02.2019, i una volta
prorrogada 6 mesos el termini per a l’acabament de l’obra serà fins a dia 16.08.2019.
8. Atès i vist que els preceptes sobre suspensió i caducitat de les llicències tenen com a finalitat
última evitar la discordança entre legalitat i realitat urbanístiques (STS 17-11-97, RJ 9430).
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9. Vist que el Tribunal Suprem en sentència de 27 de maig de 1.983 (RJ Ar. 3444) estableix el
criteri de la flexibilitat i raonabilitat en el còmput del termini de les pròrrogues."
PROPÒS:
PRIMER: Concedir la PRÒRROGA DE LLICÈNCIA D'OBRES D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I
PISCINA a la Urb. Cala Morell, carrer del Lleó menor, 93 (visat del projecte núm. 12/00438/17 i
12/00895/1 de dia 12/06/17 i 28/07/17), per un període de SIS MESOS. En concret, el dia en què
finalitzarà la pròrroga concedida és el 16.08.2019.
. CONDICIONADA al compliment del projecte que va obtenir llicència i de totes les condicions fetes
constar en l’acord de la Junta de Govern de dia 09.08.2017.
Advertint que transcorregut dit període s'incoarà per part de l'Ajuntament el preceptiu expedient de
caducitat, segons l'art. 31 del 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).
No procedint per tant, cap renovació de llicència.
El promotor és J.A.F.M. (nif núm. 417*****S), l’arquitecte és GARCÍA HERNÁNDEZ, RAFAEL,
l’arquitecte tècnic és GORNES ARGUIMBAU, MARC i el contractista és CONSTRUCCIONS BEP
ENRICH, SL
SEGON: Aprovar les corresponents liquidacions:
- Taxa per expedició de documents ……………..….. 27,89€
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del
Municipi.
5. LEGALITZACIÓ DE BANY EN PATI ANNEX A GARATGE EN EDIFICI ENTRE MITGERES A
BILBAO, carrer de, 23 (PROMOTOR/A FTC I TÈCNIC REDACTOR/A CAPO CASASNOVAS,
JOSEP). (EXP. 3565/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei
d'Ordenament del Municipi de dia 19-11-2018, que literalment copiada, diu:
«Atès que en data 30/03/2018, té entrada a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca amb número de
registre 5179, sol·licitud de llicència d'obres de legalització de bany exterior a planta baixa annex a
garatge existent a C/ Bilbao, núm. 23 (Ref. cadastral 2185602EE7228N0002XM), presentada per
CAPO CANTALLOPS JOSE MARIA en representació de F.T.C., d’acord amb el projecte redactat per
l’arquitecte CAPO CASASNOVAS JOSE MARIA, visat pel COAIB en data 27/03/2018,
núm.12/00421/18.
Atès que el projecte es desenvolupa a un immoble situat a sòl classificat com a URBÀ, zona
d'eixample (clau 12a/16, arts. 178 i concordants del PGOU de Ciutadella).
Atès que consta a l'expedient l'informe favorable, amb una condició, de l’arquitecte municipal emès
en data 19 d'octubre 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 tracta de la legalització d’una petita construcció situada en una cantonada de fons de pati que
consisteix en un bany. Actualment el bany té accés des del pati i consta de dutxa pica i inodor.
L’edificació es va realitzar sense llicència i ara es pretén legalitzar.
No es supera la profunditat edificable de la illa."
Atesos els fonaments de dret obrants a l'informe jurídic signat electrònicament dia 19.11.2018,
següents:
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"II. FONAMENTS DE DRET:
Primer. Atès que els actes pels quals s’ha sol·licitat la llicència estan tipificats com a subjectes a
l’article 146.1.d) de la LUIB, a l’assenyalar que estaran subjecte a llicència prèvia, sempre i quan no
estiguin subjectes al règim previst a l’article 148 d’aquesta llei, les obres de construcció i d’edificació
de nova planta, i qualsevol intervenció en els edificis existents, sempre que els sigui exigible projecte
tècnic d’acord amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. En aquests casos,
les llicències han de contenir necessàriament la previsió del nombre d’habitatges o d’establiments.
S’han d’entendre per intervencions en els edificis existents les definides com a tals en el Codi tècnic
de l’edificació.
Segon. D'acord amb l'article 151.2 de la LUIB, juntament amb la sol·licitud s’aportaran les
autoritzacions o els informes que la legislació aplicable exigeixi amb caràcter previ a la llicència.
En el present expedient no es requereix cap autorització ni informe previ a l’atorgament de la
llicència.
Tercer. Atès que l’informe jurídic té per objecte assegurar únicament que el projecte s’ha tramitat
conforme al que disposa la normativa vigent i que compta amb aquella documentació necessària per
a sol·licitar llicència d’obres, donat que prèviament ja s’ha emès un informe tècnic revisant el
compliment de les condicions urbanístiques del projecte.
Vist que el projecte de legalització presentat, visat pel COAIB en data 27.03.2018, núm. 12/00421/18,
signat per l’arquitecte Josep Capó Casasnovas, indica el següent: «El baño de referencia se
construyó hará unos 20 años, sin sol·licitar licencia de obras.»
D’acord amb l’article 152.4 de la LUIB el projecte tècnic, una vegada presentat davant l’Ajuntament,
adquireix el caràcter de document oficial, pel que es pot considerar que la infracció ha prescrit pel
transcurs de vuit anys des del total acabament de l’obra a legalitzar, d’acord amb l’establert a l’article
196 de la LUIB.
Quart. Atès que a l’expedient consta la següent documentació:
·Projecte bàsic i d'execució signat per l’arquitecte Josep Capó Casasnovas, amb visat del COAIB de
Menorca 12/00421/18 de data 27.03.2018.
·Certificat de solidesa signat digitalment en data 01.10.2018 per part de l’arquitecte Josep Capó
Casasnovas.
·Certificat d’autoria del projecte tècnic signat digitalment en data 30.03.2018 per part de l’arquitecte
Josep Capó Casasnovas.
·Full d’Estadística d’edificació i habitatge.
·Assumpció de direcció tècnica per part de l’arquitecte CAPO CASASNOVAS JOSE MARIA, signat
digitalment en data 30.03.2018.
·Comunicació d’actuació professional de l’arquitecte tècnic José Mª Capó Cantallops, amb registre
del COAATEM núm. 7806, de data 28.03.2018.
·Justificant del pagament de la taxa per a llicència urbanística (0,5% del pressupost de l’obra sense
iva), per import de 27’89 €.
·Escrit d’Atorgament de Representació per portar a terme les actuacions davant l’administració
pública de CAPO CANTALLOPS JOSE MARIA en representació de F.T.C.. S’adjunta el DNI del
representat i del 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.
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.
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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.
PROPÒS:
PRIMER: Concedir la llicència urbanística d’obres amb projecte tècnic per LEGALITZACIÓ DE BANY
EN PATI ANNEXA A GARATGE EN EDIFICI ENTRE MITGERES al carrer BILBAO, 23, (registre
d’entrada núm. 5179 de dia 30/03/2018, visat del projecte núm. 12/00421/18 de dia 27/03/2018).
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Clau 12a, zona d'eixample.
Referència cadastral número 2185602EE7228N002XM.
Ús: BANY PER A GARATGE.
Superfícies: 2,99m².
El pressupost del projecte presentat és de 3.347,09 euros.
El promotor és F.T.C. (Nif núm. 417*****X) i l’arquitecte és CAPÓ CASASNOVAS, JOSEP.
CONDICIONADA al compliment del següent:
1. Compliment de la condició establerta a l’informe tècnic municipal, emès en data 19.10.2018, i que
és la següent: «En cas de modificació de condicions del local, s’haurà de modificar les condicions de
la dependència o tipus de dependència per ajustar-se al decret d’habitabilitat».
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. 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.
4. Complir amb el Reglament d’abastiment d’aigua potable de l’Ajuntament de Ciutadella.
5. Declarar la modificació física de l’immoble com a resultat de l’execució de l’obra, donat que
constitueix una alteració cadastral d’obligada declaració, segons preveu el RDL 1/2004, de 5 de
març. L’omissió d’aquest deure constitueix una infracció tributària simple (art. 70 de la mateixa
norma). Per formalitzar l’esmentada declaració, en el Departament de Rendes i Exaccions de
l’Ajuntament (carrer Nou de Juliol, 1), es troben a disposició dels obligats els models i formularis
adients i l’assessorament adequat.
Advertències:
1.La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici del dret de terceres persones.
2.D’acord amb l’article 16.1 del RSCL, la llicència quedarà sense efecte si s'incompleixen les
condicions a les que està subordinada.
La durada de la llicència d'obres és de 18 mesos (art. 31.1 del PGOU).
A sol·licitud de l'interessat, cinc mesos abans d'exhaurir-se el termini esmentat (és a dir, el 13è mes
de llicència), es concedirà una pròrroga de 6 mesos per acabar les obres, si ja s'ha fet la cobertura
d'aigües i el tancament de façanes (art. 32.2 PGOU).
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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 3.347,09€ x 3’2% …….…….107,11€
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’Ordenament del
Municipi.
6. INSTAL·LACIÓ I OBRES PER A LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL LOCAL DEDICAT A
CENTRE SOCIAL I OCUPACIONAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT A PALMA DE
MALLORCA, avda., 1-3 (PROMOTOR/A FUNDACIÓ PER A LES PERSONES AMB
DISCAPACITAT ILLA MENORCA, TÈCNIC REDACTOR/A VALERA TALTAVULL, MIQUEL I
CONTRACTISTA INVERSIONES Y DESARROLLO MENORQUIN, SL). (EXP. 5801/2018).-Es
dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d'Ordenament del Municipi de dia 23-112018, que literalment copiada, diu:
«Atès que en data 25 de maig de 2018 (RE 8878) Jorge Bosch Simó, en representació de la
Fundació per a persones amb discapacitat de l’Illa de Menorca, va presentar telemàticament una
sol·licitud de permís d'instal·lació i obres per la reforma i ampliació d’un local a planta baixa d’un
edifici residencial entre mitgeres existent, ubicat a l’Avinguda Palma de Mallorca, núm. 1-3 de
Ciutadella.
Atès que amb l'esmentada sol·licitud i altres registres posteriors, s'adjunta:
·Justificant de pagament de taxa pel pressupost de 61.544,85 € x 0’5%= 308,08 €
·Projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Miquel Valera Taltavull, visat pel COAIB en data
17.05.2018, núm. 12/00621/18, i documentació per esmena de deficiències visada pel COAIB en
data 16.10.2018, núm.12/01302/18.
·Certificat d’autoria tècnica del projecte tècnic visat, signat digitalment en data 24.05.2018 per part de
l’arquitecte Miquel Valera Taltavull.
·Assumeix de direcció d’obres de l’arquitecte Miquel Valera Taltavull, visat pel COAIB en data
17.05.2018, núm. 12/00621/18.
·Justificant d’inscripció al REA del constructor Inversiones y Desarrollo Menorquín, S.L. amb núm
04/02/0007073.
·Full d’Estadística d’Edificació i Habitatge.
·Comunicació d’actuació professional dels arquitectes tècnics Juan Camps Juaneda i Xavier Marqués
Allés, visat pel COAATEM en data 08.10.2018, núm. 38560, signat digitalment en data 08.10.2018.
·Programa de Control de Qualitat, signat digitalment en data 10.05.2018 per part dels arquitectes
tècnics Juan Camps Juaneda i Xavier Marqués Allés, visat pel COAATEM en data 08.10.2018, núm.
38560
·Estudi de seguretat i salut, signats per l’arquitecte Miquel Valera Taltavull, visat pel COAIB en data
17.05.2018, núm. 12/00621/18.
·Fitxa de valoració i gestió de residus generats en obra, i contracte amb gestor autoritzat
Excavaciones Moll, S.L. de data 15 de maig de 2018.
·Pressupost signat pel contractista.
·Document acreditatiu de representació a favor de l’enginyer Jorge Bosch Simó, signat digitalment en
data 16.05.2018 pel representant de la Fundació per a persones amb discapacitat de l’Illa de
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Menorca, el Sr. A.H.G.. S’adjunta còpia de l’escriptura de concessió d’apoderament de representació
a favor del Sr. H. per actuar en nom de l’esmenada fundació.
·Projecte d’ampliació elèctrica i d’activitats per a local de la Fundació per a persones amb discapacitat
de l’Illa de Menorca, redactat per l’enginyer mecànic Jorge Bosch Simó, signat digitalment en data 25
de maig de 2018.
·Sol·licitud (model normalitzat) de permís d’instal·lacions i obres, signat digitalment en data
16.05.2018, pel representant de la Fundació el Sr. A.H.G..
·Fitxa resum (model normalitzat) de l’activitat permanent major per a un establiment d’activitats de
serveis socials, sense allotjament, per a persones amb discapacitat, signada digitalment per
l’enginyer mecànic Jose Bosch Simó en data 25.05.2018, i per part del representant de la Fundació
A.H.G. en data 16.05.2018.
Atès que en data 31 de juliol de 2018 s’emet informe d’usos per part de l’arquitecte municipal on
indica que l’ús sanitari assistencial és compatible amb la normativa urbanística del PGOU al local de
l’Avinguda Palma de Mallorca, núm. 1-3 de Ciutadella.
Atès que en data 27 d’agost de 2018 s’emet Certificat de la Secretaria municipal respecte l’exposició
al públic de l’expedient per termini de 10 dies, d’acord amb l’establert a l’article 40 de la Llei 7/2013, a
la web municipal del 06.08.2018 al 22.08.2018, ambdós inclosos, indicant que segons el registre
d’entrada de l’Ajuntament, durant el període esmentant no s’han presentat al·legacions al respecte.
Atès que en data 18 de setembre de 2018 s’emet informe favorable per part de l’enginyer industrial
municipal, amb una sèrie de Prescripcions Generals i Prescripcions Tècniques i Addicionals.
Atès que en data 16 de novembre de 2018 s’emet informe tècnic favorable per part de l’arquitecte
municipal.
Atesos els fonaments jurídics obrants a l'informe signat electrònicament dia 21.11.2018, següents:
"II.- FONAMENTS JURÍDICS:
Normativa aplicable.
·Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB).
·Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes
Balears (Llei d'activitats).
·Pla Territorial Insular (PTI) aprovat definitivament el 25/04/2003 i modificat el 26/06/2006.
·Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana de Ciutadella de Menorca (PGOU), aprovat
definitivament el 28/05/1991 i posteriors modificacions.
·Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LPACAP).
Consideracions jurídiques.
Primera.- Subjecció a llicència urbanística i d'activitats de l'actuació projectada.
1. De conformitat amb la definició de l'article 4 de la Llei d'activitats, el permís d'instal·lació i obres de
l'activitat és el títol administratiu que permet la implantació d'una activitat o modificació inclosa en
l'article 38.1 de la pròpia llei i, si escau, les obres necessàries per implantar-la.
2. L'article 38.1 de la Llei d'activitats assenyala que necessiten permís d'instal·lació i d'obres de
l'administració competent, entre d'altres, les:
«c) Activitats majors, modificacions que estiguin incloses en els títols I de l'annex I d'aquesta llei,o
infraestructures comuns, amb obres que necessitin projecte d'acord amb l'article 2 de la Llei 38/1999,
de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació (LOE).»
Al cas que ens ocupa, es tracta d'una activitat permanent major amb obres de reforma i ampliació de
local amb activitat sanitari assistencial, on s’ubica la Fundació per a persones amb discapacitat de
l’Illa de Menorca.
4. L'article 38.2 de la Llei d'activitats disposa que la sol·licitud d'inici d'instal·lació i de les obres, si
escau, s'ha de presentar davant l'administració competent i ha d'anar acompanyada de:
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a)Projecte integrat acompanyat de la fitxa resum. No obstant això, el titular pot presentar el projecte
d'activitat i el projecte d'obres com a documents específics degudament coordinats quan els tècnics
redactors dels projectes siguin diferents.
S’ha presentat la documentació en documents específics, per una part el projecte d’obres i per l’altre
el projecte d’activitat.
b)La documentació ambiental requerida per la Llei 11/2006, de 14 de setembre, per a les activitats
subjectes al tràmit d'avaluació d'impacte ambiental.
El present projecte no requerix tràmit d’avaluació d’impacte ambiental.
c)Pagament dels tributs corresponents.
S’ha justificat el pagament de la taxa municipal de llicències d’obres.
Disposa el 38.3 que el titular ha d'indicar el termini màxim en el qual preveu iniciar la instal·lació i
l'obra, i el termini màxim que preveu per instal·lar i executar l'obra. En el cas que no s'hagi indicat
serà de 6 mesos i 36 mesos, respectivament. No obstant això, es podran prorrogar els terminis per
una sola vegada, mitjançant la comunicació prèvia abans del venciment dels terminis corresponents.
L'òrgan competent pot modificar els terminis indicats quan es justifiqui que són manifestament
desproporcionats.
5. Les obligacions de l'administració, un cop efectuada la sol·licitud per la persona interessada,
d'acord amb l'article 39, són les següents:
L'òrgan competent té quatre mesos des de la presentació de la documentació per resoldre el permís
d'instal·lació quan es tracti d'activitats incloses en els annexos I i II de la Llei 11/2006, de 14 de
setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes
Balears, i té dos mesos per resoldre en els altres casos. En aquest termini haurà de:
a)Comprovar que la documentació és la que s'exigeix en la normativa.
b)Comprovar que l'ús és compatible amb la normativa urbanística i amb la resta de normativa que hi
sigui d'aplicació. Si l'activitat que es pretén dur a terme no s'ajusta als usos previstos en el
planejament urbanístic, l'òrgan competent haurà de denegar el permís d'inici d'instal·lació i obres de
l'activitat.
c)Sotmetre a informació pública, d'acord amb l'article 40 d'aquesta llei.
d)Sol·licitar, si escau, informes concurrents i declaració d'impacte ambiental. La sol·licitud de
declaració d'impacte ambiental i d'altres informes o acords vinculants interromprà els terminis, d'acord
amb l'article 83.3 de la Llei 30/1992.
e)Redactar l'informe tècnic integrat, d'acord amb l'article 42 d'aquesta llei.
f)Resoldre i atorgar, si escau, el permís d'inici d'instal·lació o el permís d'inici d'instal·lació i obres de
l'activitat, d'acord amb el que disposa l'article 43 d'aquesta llei.
6. Al cas present s'ha emès un informe d'usos favorable. S'hi especifica que en aquesta edifici l'ús
sanitari assistencial està admès al PGOU.
7. S'ha redactat el corresponent informe tècnic municipal integrat: informe de l'arquitecte municipal,
emès en sentit favorable en data 16 de novembre de 2018, i de l'enginyer industrial municipal, emès
en data 18 de setembre de 2018 en sentit favorable amb una sèrie de prescripcions generals,
tècniques i addicionals.
Quant al compliment de les condicions d'edificació concretades en el PGOU, el PEPCHA, el PTI i la
NTT em remet als referits informes tècnics municipals.
Tercera.- Òrgan competent per acordar l'atorgament de la llicència sol·licitada.
D'acord amb l'article 6 de la Llei d'activitats, els ajuntaments són els competents per tramitar els
expedients, inspeccionar i exercir la potestat sancionadora sobre les activitats subjectes a la llei
esmentada que es desenvolupin íntegrament dins els seus municipis, sempre que no siguin activitats
incloses en el punt 4 del mateix article.
Per altra banda, l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local (LRBRL)
assenyala que l'òrgan municipal competent per a l'atorgament de llicències és l'Alcalde – president de
la Corporació, a no ser que la legislació sectorial corresponent atorgui aquesta atribució de forma
expressa al Ple o a la Junta de Govern.
A l'Ajuntament de Ciutadella, però, s'ha d'estar a la Resolució de l'Alcaldia núm. 137 de 10/07/2015,
d'acord amb la qual l'Alcaldia delega a la Junta de Govern les competències resolutives en matèria
de llicències urbanístiques d'obres amb projecte.
Quarta.- Condicions a la llicència urbanística.
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L’article 16.1 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de Serveis de les
Corporacions Locals, estableix:
«Les llicències quedaran sense efecte si s'incompleixen les condicions a què estigueren
subordinades, i hauran de ser revocades si desapareixen les circumstàncies que van motivar el seu
atorgament o sobrevingueren altres que, d'haver existit en aquell temps, haurien justificat la
denegació i podran ser-ho si s’adopten nous criteris d'apreciació.»
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, no obstant,
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 establerts per la jurisprudència.
PROPÒS:
PRIMER: Concedir el permís d'INSTAL·LACIÓ I OBRES PER A LA REFORMA I AMPLIACIÓ DEL
LOCAL DEDICAT A CENTRE SOCIAL I OCUPACIONAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT a
l'avda. Palma de Mallorca, 1-3, (registre d’entrada núm. 8878 de dia 25/05/2018, visat del projecte
núm. 12/00621/18 de dia 17/05/18)G:
·Projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Miquel Valera Taltavull, visat pel COAIB en data
17.05.2018, núm. 12/00621/18, i documentació per esmena de deficiències visada pel COAIB en
data 16.10.2018, núm.12/01302/18.
·Projecte d’ampliació elèctrica i d’activitats per a local de la Fundació per a persones amb discapacitat
de l’Illa de Menorca, redactat per l’enginyer mecànic Jorge Bosch Simó, signat digitalment en data 25
de maig de 2018.
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Subzona, clau 13a.
Referència cadastral númeroc 2587102EE7228N
Ús: Centre Social i Ocupacional.
Superfície de l'activitat: 385,25m².
El pressupost del projecte presentat és de 61.544,85 euros.
La promotora és FUNDACIÓ PER A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT ILLA DE MENORCA (Nif
núm. G575*****), l’arquitecte és VALERA TALTAVULL, MIQUEL, l'enginyer és BOSCH SIMÓ, JORGE
i el contractista és INVERSIONES Y DESARROLLO MERNORQUÍN, SL
CONDICIONADA al compliment del següent:
1. Compliment de les prescripcions generals, tècniques i addicionals fetes constar en l'informe tècnic
de l'enginyer industrial municipal emès en data 18 de setembre de 2018 , següents:
PRESCRIPCIONS GENERALS
1.En cap cas no es podrà començar l’activitat sense que s’hagi presentat la declaració responsable
d'inici i exercici d'activitat, que haurà de demanar la persona interessada un cop finalitzada l’execució
de les instal·lacions, mitjançant la corresponent sol·licitud a la qual acompanyarà els documents
següents:
·Certificat subscrit per tècnic competent, en que es certifiqui que les instal·lacions i mesures
correctores de l’activitat s’ajusten al projecte redactat pel tècnic director i a les condicions del permís
d’instal·lació i obres. (En cas que existeixin variacions entre el permís d’instal·lació i obres i el
realment executat, el tècnic director està obligat a informar que les variacions no impliquen un nou
permís d'instal·lacions i obres de l'activitat, i s'haurà de presentar una memòria del realment
executat).
2.La concessió d’aquesta llicència s’entendrà atorgada sense perjudici de tercers.
3.La concessió del permís d’instal·lació i obres no eximeix el/la titular de sol·licitar-ne i obtenir-ne en
altres administracions, d’acord amb les normatives que els siguin aplicables.
4.Si durant la direcció de la instal·lació hi hagués modificacions substancials respecte al projecte o/i
de les indicacions del permís, s’haurà de tramitar un nou permís d’instal·lació.
5.Disposarà de pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb els capitals mínims indicats en la
disposició addicional tercera de la Llei 7/2013.
6.Compliment de la Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears.
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I ADDICIONALS
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1.Compliment del projecte redactat pel tècnic Jordi Bosch Simó signat en data 25.05.2018 i annex
signat en data 13.09.2018.
2.Compliment del RD. 513/2017, de data 22 de maig, pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions
de protecció contra incendis, especialment en quant al funcionament i manteniment de les
instal·lacions i equips contra incendis.
3.Compliment de les condicions de sectorització interior i d’estabilitat i resistència al foc establertes
en el DB-SI del Codi Tècnic de l’Edificació.
4.Compliment del punt 4 del DB SI del Codi Tècnic de l’Edificació, respecte a la classe dels materials
destinats a decoració i revestiments.
5.Compliment de les condicions establertes en el DB-SUA del Codi Tècnic de l’Edificació.
6.Compliment de la normativa sectorial de renous, de les ordenances municipals sobre emissió de
renous, així com del DB-HR, especialment les unitats exteriors de climatització.
7.Disposarà d'autorització del Departament de Benestar Social del Consell Insular de Menorca, per la
posada en funcionament del centre.
8.Compliment del RD. 486/1997 de Seguretat i Salut als llocs de feina, especialment l’Annex III
respecte les condicions ambientals i de ventilació, i el punt 10 de l’annex I respecte les vies
d’evacuació i el sentit d’obertura de les portes.
9.En la instal·lació de fontaneria, s’hauran d’instal·lar equips de fontaneria de baix consum i
estalviadors d’aigua, segons el Decret 55/2006, de 23 de juny.
2. El començament de l'obra requerirà, en tot cas, comunicació al municipi amb almenys deu dies
d'antelació (article 139.5 de la LOUS).
3. Pagament de l'import corresponent en concepte d'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
(Ordenança fiscal núm. 4 / BOIB núm. 72 de 17.05.2011).
4. Dipositar el material sobrant a un centre de tractament de residus autoritzat i complir amb
l’establert en l’estudi de gestió de residus que s’inclou al projecte de conformitat amb l’article 28 del
Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus no perillosos de Menorca (BOIB núm. 109 de data
3.8.2006).
5. Complir amb l’ordenança municipal de protecció relativa a renous i vibracions.
6. Complir amb el decret 55/2006, de 23 de juny, pel qual s’estableixen les mesures per a la
instal·lació obligatòria de comptadors individuals, lampisteria de baix consum i estalvi d’aigua.
7. Complir amb el Reglament d’abastiment d’aigua potable de l’Ajuntament de Ciutadella.
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 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.
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TERCER: Aprovar la corresponent liquidació:
-Impost sobre Construccions i Obres: Pressupost 61.544,85€ x 3’2% ……..................……. 1.969,44€
-Taxa per llicència d’instal·lació:
·Fins 25m²....................................................................................... 100,00€
·Resta de m²: (385,25m² - 25m²) x 0,60€........................................ 216,15€
- Subtotal instal·lació..........................
316,15€
Total ….........................................2.285,59€”
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’Ordenament del
Municipi.
7. DENEGACIÓ DE PERMÍS D’INSTAL·LACIÓ I OBRES PER A LA MODIFICACIÓ DE
PLÀNOLS EN PLANTA SOTERRANI I CAIXA D’ESCALA PER A ÚS D’APARCAMENT
LLIURES DEL FUTUR BLOC F DE L’EDIFICI PLURIFAMILIAR PROJECTAT A LA PARCEL·LA
UBICADA AL CAMÍ DE MAÓ, 21 8 (PROMOTOR/A ZAGUER INOPROM SL, TÈCNIC
REDACTOR/A SERRA BALLE, SEBASTIÀ I QUINTANA MARTÍNEZ, XAVIER). (EXP.
2369/2017).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d'Ordenament del
Municipi de dia 23-11-2018, que literalment copiada, diu:
«Atès que en data 14 de febrer de 2017 (RE 2570) Taller Engitec, SL, en representació de Zaguer
Inmoprom, S.L., va presentar telemàticament a l'Ajuntament de Ciutadella sol·licitud de modificació
de la llicència d’obres (exp. 10/572) consistent en la modificació de plànols en planta soterrani i caixa
d’escala per aparcaments lliures, del Bloc F de l’edifici plurifamiliar projectat a la parcel·la ubicada al
C/ Camí de Maó, núm. 218 de Ciutadella.
Atès que amb la sol·licitud esmentada s'adjuntà la documentació següent:
·Justificant de pagament de taxes per obra: 10.500,00 x 0,5%=52,50 €.
·Projecte bàsic i executiu redactat per l’arquitecte amb visat 12/00055/17 del COAIB de data
24/01/2017.
·Estudi bàsic de seguretat i salut.
·Assumeix de direcció d’obres per part de l’arquitecte Sebastià Serra Balle, visat pel COAIB en data
19.01.2017, núm. 12/00037/17.
·Projecte d’activitats permanent menor d’aparcament soterrat de vehicles, signat digitalment en data
14.02.2017 per part de l’enginyer industrial Xavier Quintana Martínez.
·Fitxa Resum de l’activitat permanent menor d’aparcament soterrani a planta -2, de 19 places
(signada manualment per part del tècnic i de la representant de la promotora).
·Escriptura on es justifica la condició d’administradora de l’empresa Zaguer Inmoprom, SL de M.P.A..
Atès que en data 10.07.2018 (RE 11834) es presenta documentació per esmena de deficiències.
S’adjunta:
·Projecte bàsic i executiu redactat per l’arquitecte Sebastià Serra Balle, amb visat núm. 12/00767/18
del COAIB de data 13/06/2018.
·Justificació places VPO
Atès que en data 18 d’octubre 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:
«Analitzada la documentació presentada i de conformitat amb la normativa vigent, el tècnic que
subscriu proposa
Primer.- Informar desfavorablement a la de llicència de modificació de plànols en planta soterrani i
caixa d'escala del Bloc F de l'edifici plurifamiliar aïllat al Camí de Maó, 218, redactat per l’arquitecte
Sebastià Serra pels motius següents:
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1. Els aparcaments de la planta -2 han d’estar vinculats a l’ús principal de la parcel·la o bé donar
servei a una activitat.
Segons la clau 13b corresponent a la UA-45, l’ús principal de la parcel·la s’ha de destinar a habitatge
de protecció oficial de preu taxat, admeten-se també usos comercial, d’oficines, bar restaurant,
sanitari assistencial i docent en planta baixa amb un màxim d’un 14% de superfície edificada.
La modificació de plànols pretenia a la planta soterrani, modificar les places d’aparcament, que
passarien de ser places obertes a ser places tancades. També es proposen nous trasters tancats,
alguns vinculats a les places i altres d’independents. Així i tot, el projecte es va desenvolupar en
diferents fases i allà on es pretén actuar l’edifici es troba inacabat.
Vist que l’estat resultant comporta la creació d’una caixa d’escala, que en un futur, suposadament,
hauria de connectar amb els habitatges previstos i que actualment donaria únicament servei a
l’aparcament independent en planta -2, per a poder aprovar el projecte és necessari que aquest
aparcament estigui vinculat a un ús admès segons el PGOU i la clau 13b, ja que sinó l’ús resultant
seria l’ús d’aparcament, no admès en aquesta clau de manera independent.
2. L’objectiu de la modificació de plànols no és la compleció de l’edifici i per tant l’ús principal de la
parcel·la, ja que fins i tot a la memòria es torna a proposar dues fases més. La primera per completar
l’aparcament i amb posterioritat finalitzar la resta de les actuacions que suposarien la construcció del
local i els habitatges. Per tant, per a poder realitzar les actuacions preteses serà necessari que el
projecte vagi vinculat a la compleció de l’edifici i s’haurà d’executar conjuntament».
Atesos els fonaments jurídics obrants a l'informe signat electrònicament dia 21.11.2018, següents:
"II.- FONAMENTS JURÍDICS:
Normativa aplicable
·Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats de les Illes
Balears.
·Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB)
·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
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:
a)Comprovar que la documentació és la que s'exigeix en la normativa.
b)Comprovar que l'ús és compatible amb la normativa urbanística i amb la resta de normativa que hi
sigui d'aplicació. Si l'activitat que es pretén dur a terme no s'ajusta als usos previstos en el
planejament urbanístic, l'òrgan competent haurà de denegar el permís d'inici d'instal·lació i obres de
l'activitat.
c)Sotmetre a informació pública, d'acord amb l'article 40 d'aquesta llei.
d)Sol·licitar, si escau, informes concurrents i declaració d'impacte ambiental. La sol·licitud de
declaració d'impacte ambiental i d'altres informes o acords vinculants interromprà els terminis, d'acord
amb l'article 83.3 de la Llei 30/1992.
e)Redactar l'informe tècnic integrat, d'acord amb l'article 42 d'aquesta llei.
f)Resoldre i atorgar, si escau, el permís d'inici d'instal·lació o el permís d'inici d'instal·lació i obres de
l'activitat, d'acord amb el que disposa l'article 43 d'aquesta llei.
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3. Al cas present s'ha emès un informe desfavorable per part de l’arquitecte municipal, emès en data
18.10.2018, del qual s’ha transcrit al present informe la part suficient. Del mateix es pot concloure que
les actuacions que es volen dur a terme no donen compliment a les determinacions de l’article 100
del PGOU de Ciutadella que preveu:
«Els edificis de nova planta s’hauran de projectar per tal que comptin amb places de garatge a
l’interior de l’edifici o en terrenys del mateix solar, a raó d’un mínim de vint metres quadrats (20 m2)
per plaça, incloses rampes d’accés, àrees de maniobra, illetes i voravies».
A l’informe tècnic municipal s’indica que l’aparcament no es vincula a cap habitatge ni cap edifici de
nova planta, de manera que resultaria un ús d’aparcament independent, el qual no és admès a la
clau 13b del PGOU a on s’ubica el projecte en qüestió. S’indica que per a poder realitzar les
actuacions preteses serà necessari que el projecte vagi vincular a la compleció de l’edifici, que
s’haurà d’executar conjuntament i no per fases, tal i com s’indica al projecte tècnic presentat.
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.
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 18 d’octubre de 2018, pel motiu que les actuacions que es volen dur a terme no
donen compliment a les determinacions de l’article 100 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."
Atesos els fonaments jurídics obrants a l'informe signat electrònicament dia 21.11.2018, següents:
PROPÒS:
PRIMER: Denegar el permís d'instal·lació i obres sol·licitat per a la modificació de plànols en planta
soterrani i caixa d’escala per a ús d’aparcaments lliures (exp. 10/572), del futur Bloc F de l’edifici
plurifamiliar projectat a la parcel·la ubicada al C/ Camí de Maó, núm. 218 de Ciutadella, presentada
en data 14 de febrer de 2017 (RE 2570) per part de Taller Engitec, SL, en representació de Zaguer
Inmoprom, S.L., d’acord amb els següents projectes:
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·Projecte bàsic i executiu redactat per l’arquitecte Sebastià Serra Balle, amb visat núm. 12/00055/17
del COAIB de data 24/01/2017, i documentació per esmena de deficiències amb visat núm.
12/00767/18 del COAIB de data 13/06/2018.
·Projecte d’activitats permanent menor d’aparcament soterrat de vehicles, signat digitalment en data
14.02.2017 per part de l’enginyer industrial Xavier Quintana Martínez.
Per no complir amb les determinacions establertes a l’article 100 del PGOU de Ciutadella, tal i com
s’ha justificat als informes tècnic i jurídics esmentats.
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.
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’Ordenament del
Municipi.
8. RELACIÓ DE FACTURES 44/2018 (EXP. 12354/2018).-Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat del Servei Econòmic de dia 26-11-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: Aprovació relació de factures núm. 44/2018
INFORME: Vista la relació de factures núm. 44/2018 per un import brut de 106.139,34 € (import líquid
de 114.745,76 € ).
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 del Servei Econòmic.
9. PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PARQUÍMETRES PERÍODE DEL 01.08.18 AL
31.08.18 (EXP.10027/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei
Econòmic de dia 25-09-2018, que literalment copiada, diu:
«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 01.08.18 al
31.08.18 per un import total de 71.548,68€ dels quals 38,68€ corresponen a despeses bancàries i
3.342,00€ 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 68.168,00€ 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
24.09.18 pel període comprès entre els dies 01.08.18 al 31.08.18 per un import total de 71.548,68€
dels quals 38,68€ corresponen a despeses bancàries i 3.342,00€ corresponen al pagament del 50%
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de l'import total de l'esmentat període d'anul·lacions de denúncies de conformitat amb el contracte
adjudicat i 68.168,00€ corresponen al total d'ingressos nets per l'Ajuntament.
SEGON: Abonar a l'empresa concessionària l'import de 3.342,00€ 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 del Servei Econòmic.
10. PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ 1,5% OCUPACIÓ DEL SOL, VOL I SUBSOL, 3ER
TRIMESTRE DE 2018. (EXP.11466/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del
Servei Econòmic de dia 21-11-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l’escrit remes per l’empresa VIESGO ENERGIA SL, amb CIF B395****** en relació a la
liquidació d’ingressos bruts obtinguts en el terme municipal durant el 3er trimestre de l’exercici 2018,
a efectes d’obtenir l’1,5%, en el que es valora l’ocupació del subsòl de la via pública, la qual
ascendeix a un total de 332,19€.
Per tot l’exposat qui subscriu,
PROPOSA:
L’aprovació de la liquidació esmentada per import de 332,19€.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei Econòmic.
11. PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PADRÓ CLAVEGUERAM URB. SON XORIGUER,
OCTUBRE 2018. (EXP.11720/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei
Econòmic de dia 21-11-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist el padró de servei de clavegueram de la urbanització de Son Xoriguer, presentat per l'empresa
SERV. AGUAS-SON XORIGUER en data 06/11/2018, registre d'entrada núm. 020070, confeccionat
per la pròpia empresa, per import de 5.239,29 €.
Per tot l'exposat qui subscriu,
PROPOSA:
L'aprovació de l'esmentat padró.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei Econòmic.
12. PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PADRÓ CLAVEGUERAM URB. CALA EN BLANES,
TORRE DEL RAM I CALESPIQUES, OCTUBRE 2018. (EXP.11903/2018).-Es dóna compte d'una
proposta del regidor delegat del Servei Econòmic de dia 21-11-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist el padró de servei de clavegueram de les urbanitzacions pol. I i II de cala en Blanes - pol. I de
Torre del Ram i a la urb. de calespiques, presentat per l'empresa SERVICIO SUMINISTRO AGUAS
CALA'N BLANES en data 08/11/2018, registre d'entrada núm. 020259, confeccionat per la pròpia
empresa, per import de 7.894,21 €.
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Per tot l'exposat qui subscriu,
PROPOSA:
L'aprovació de l'esmentat padró.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei Econòmic.
13. PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PARQUÍMETRES PERÍODE DEL 29.09.18 AL
31.10.18 (EXP.12346/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei
Econòmic de dia 21-11-2018, que literalment copiada, diu:
«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 29.09.18 al
31.10.18 per un import total de 36.700,39€ dels quals 0,15€ corresponen a despeses bancàries i
1.910,00€ 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 34.790,24€ 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
20.11.18 pel període comprès entre els dies 29.09.18 al 31.10.18 per un import total de 36.700,39€
dels quals 0,15€ corresponen a despeses bancàries i 1.910,00€ 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 34.790,24€ corresponen al total d'ingressos nets per l'Ajuntament.
SEGON: Abonar a l'empresa concessionària l'import de 1.910,00€ 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 del Servei Econòmic.
14. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, IBI. (EXP. 5898/2017).-Es
dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 15-11-2018,
que literalment copiada, diu:
«Vistes les instàncies presentades a través de les que es sol·licita la devolució d’un import, quota o
part de la quota satisfeta pels conceptes, exercicis, objectes tributaris i motius que es fan constar a
l’escrit i fonamentant la petició en que el cobrament no era procedent. Entre aquestes peticions figura
la que es detalla a continuació:
Data de presentació de la instància: 7 de juny de 2017
Registre d’entrada: 009544
Expedient: 2017/005898
Contribuent: J.P.M., representat per S.O.P.
La petició s’ha formulat en relació al següent fet tributari que és objecte del present informe:
Concepte tributari: Impost de Béns Immobles de Naturalesa Urbana
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Objecte tributari: Camí Farola SUELO
Exercici: 2013 a 2016
Número de liquidació: corresponents a l'exercici del padró
Vist el R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, el R.D. 520/2005, de 13 de maig, pel que s'aprova el Reglament en matèria de revisió en
via administrativa, el R.D. 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General de
Recaptació i l' Ordenança Fiscal reguladora de l’exacció núm. 1.
Vist que l’ajuntament de Ciutadella és l’administració competent per resoldre l’escrit i l’Alcaldia o
òrgan en qui delegui qui ha de dictar la resolució, en virtut de les competències que la normativa
estatal li atribueix.
Ateses les raons i justificants aportats amb la instància i la normativa i criteris en vigor, cal accedir a la
sol·licitud del peticionari, per les circumstàncies / motius que es fan constar a continuació: havent
interposat recurs, la Gerència Territorial del Cadastre l'ha resolt estimant les pretensions dels hereus i
fixant nou valor cadastral, amb efectes de l'exercici 2001.
Conseqüentment amb el que s'ha exposat i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data
14.11.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui
subscriu
PROPOSA:
Primer.- Estimar l’escrit presentat per l’interessat/da.
Segon.- Retornar, prèvia identificació dels rebuts i número de compte on efectuar l’abonament (en el
cas de no haver-se indicat a la instància), l’import de 933,99 € i al contribuent que figura en la
proposta, pel concepte anteriorment referit i per correspondre a quantitats el dret a la devolució de les
quals no ha prescrit d’acord amb allò que preveu l’art. 66 i ss. de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.
Tercer.- Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
Quart.- Notificar de forma reglamentària l’acord que s’adopti, advertint que, cas de no estar d’acord, la
via procedent per impugnar l’acord és el recurs de reposició.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
15. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, IBI. (EXP.6381/2018).-Es
dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 15-11-2018,
que literalment copiada, diu:
«Vistes les instàncies presentades a través de les que es sol·licita la devolució d’un import, quota o
part de la quota satisfeta pels conceptes, exercicis, objectes tributaris i motius que es fan constar a
l’escrit i fonamentant la petició en que el cobrament no era procedent. Entre aquestes peticions figura
la que es detalla a continuació:
Data de presentació de la instància: 7 de juny de 2018
Registre d’entrada: 009830
Expedient: 006381/2018
Contribuent: Inmuebles Sa Galera SL,
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La petició s’ha formulat en relació al següent fet tributari que és objecte del present informe:
Concepte tributari: Impost de Béns Immobles de Naturalesa Urbana
Objecte tributari: Formentera, 7
Exercici: 2016 a 2018
Número de liquidació: corresponents a l'exercici del padró
Vist el R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, el R.D. 520/2005, de 13 de maig, pel que s'aprova el Reglament en matèria de revisió en
via administrativa, el R.D. 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General de
Recaptació i l' Ordenança Fiscal reguladora de l’exacció núm. 1.
Vist que l’ajuntament de Ciutadella és l’administració competent per resoldre l’escrit i l’Alcaldia o
òrgan en qui delegui qui ha de dictar la resolució, en virtut de les competències que la normativa
estatal li atribueix.
Ateses les raons i justificants aportats amb la instància i la normativa i criteris en vigor, cal accedir a la
sol·licitud del peticionari, per les circumstàncies / motius que es fan constar a continuació: havent
interposat recurs, la Gerència Territorial del Cadastre l'ha resolt estimant les seves pretensions i fixant
nou valor cadastral, amb efectes de 01/01/2009.
Conseqüentment amb el que s'ha exposat i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data
14.11.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui
subscriu
PROPOSA:
Primer.- Estimar l’escrit presentat per l’interessat/da.
Segon.- Retornar, prèvia identificació dels rebuts i número de compte on efectuar l’abonament (en el
cas de no haver-se indicat a la instància), l’import de 2.583,92 € i al contribuent que figura en la
proposta, pel concepte anteriorment referit i per correspondre a quantitats el dret a la devolució de les
quals no ha prescrit d’acord amb allò que preveu l’art. 66 i ss. de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.
Tercer.- Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
Quart.- Notificar de forma reglamentària l’acord que s’adopti, advertint que, cas de no estar d’acord, la
via procedent per impugnar l’acord és el recurs de reposició.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
16. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, IBI. (EXP.8198/2018).-Es
dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 15-11-2018,
que literalment copiada, diu:
«Vistes les instàncies presentades a través de les que es sol·licita la devolució d’un import, quota o
part de la quota satisfeta pels conceptes, exercicis, objectes tributaris i motius que es fan constar a
l’escrit i fonamentant la petició en que el cobrament no era procedent. Entre aquestes peticions figura
la que es detalla a continuació:
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Data de presentació de la instància: 30 de juliol de 2018
Registre d’entrada: 013116
Expedient: 008198/2018
Contribuent: I.L.F.
La petició s’ha formulat en relació al següent fet tributari que és objecte del present informe:
Concepte tributari: Impost de Béns Immobles de Naturalesa Urbana
Objecte tributari: Calas Picas, 235 TODOS
Exercici: 2016
Número de liquidació: 17076
Vist el R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, el R.D. 520/2005, de 13 de maig, pel que s'aprova el Reglament en matèria de revisió en
via administrativa, el R.D. 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General de
Recaptació i l' Ordenança Fiscal reguladora de l’exacció núm. 1.
Vist que l’ajuntament de Ciutadella és l’administració competent per resoldre l’escrit i l’Alcaldia o
òrgan en qui delegui qui ha de dictar la resolució, en virtut de les competències que la normativa
estatal li atribueix.
Ateses les raons i justificants aportats amb la instància i la normativa i criteris en vigor, cal accedir a la
sol·licitud del peticionari, per les circumstàncies / motius que es fan constar a continuació: Havent
sol·licitat amb anterioritat la devolució i haver-se estimat, es va cometre un error material en l'import
de la devolució i correspon ara subsanar-lo i retornar la diferència.
Conseqüentment amb el que s'ha exposat i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de 14.11.2018 i
prèvia la fiscalització interna que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
Primer.- Estimar l’escrit presentat per l’interessat/da.
Segon.- Retornar, prèvia identificació dels rebuts i número de compte on efectuar l’abonament (en el
cas de no haver-se indicat a la instància), l’import de 53,63 € i al contribuent que figura en la
proposta, pel concepte anteriorment referit i per correspondre a quantitats el dret a la devolució de les
quals no ha prescrit d’acord amb allò que preveu l’art. 66 i ss. de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.
Tercer.- Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
Quart.- Notificar de forma reglamentària l’acord que s’adopti, advertint que, cas de no estar d’acord, la
via procedent per impugnar l’acord és el recurs de reposició.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
17. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, IBI. (EXP.8776/2018).-Es
dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 15-11-2018,
que literalment copiada, diu:
«Vistes les instàncies presentades a través de les que es sol·licita la devolució d’un import, quota o
part de la quota satisfeta pels conceptes, exercicis, objectes tributaris i motius que es fan constar a
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l’escrit i fonamentant la petició en que el cobrament no era procedent. Entre aquestes peticions figura
la que es detalla a continuació:
Data de presentació de la instància: 16 de agost de 2018
Registre d’entrada: 014088
Expedient: 008776/2018
Contribuent: N.F.S.
La petició s’ha formulat en relació al següent fet tributari que és objecte del present informe:
Concepte tributari: Impost de Béns Immobles de Naturalesa Urbana
Objecte tributari: RD. De Sa Punta. Cala Blanes 0069 TODOS
Exercici: 2015 a 2018
Número de liquidació: corresponents a l'exercici del padró
Vist el R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, el R.D. 520/2005, de 13 de maig, pel que s'aprova el Reglament en matèria de revisió en
via administrativa, el R.D. 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General de
Recaptació i l' Ordenança Fiscal reguladora de l’exacció núm. 1.
Vist que l’ajuntament de Ciutadella és l’administració competent per resoldre l’escrit i l’Alcaldia o
òrgan en qui delegui qui ha de dictar la resolució, en virtut de les competències que la normativa
estatal li atribueix.
Ateses les raons i justificants aportats amb la instància i la normativa i criteris en vigor, cal accedir a la
sol·licitud del peticionari, per les circumstàncies / motius que es fan constar a continuació: havent
interposat recurs, la Gerència Territorial del Cadastre l'ha resolt estimant les seves pretensions i fixant
nou valor cadastral, amb efectes de 01/01/2002.
Conseqüentment amb el que s'ha exposat i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data
14.11.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui
subscriu emet la següent
PROPOSTA:
Primer.- Estimar l’escrit presentat per l’interessat/da.
Segon.- Retornar, prèvia identificació dels rebuts i número de compte on efectuar l’abonament (en el
cas de no haver-se indicat a la instància), l’import de 184,85 € i al contribuent que figura en la
proposta, pel concepte anteriorment referit i per correspondre a quantitats el dret a la devolució de les
quals no ha prescrit d’acord amb allò que preveu l’art. 66 i ss. de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.
Tercer.- Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
Quart.- Notificar de forma reglamentària l’acord que s’adopti, advertint que, cas de no estar d’acord, la
via procedent per impugnar l’acord és el recurs de reposició.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
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18. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, IBI. (EXP.8966/2018).-Es
dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 15-11-2018,
que literalment copiada, diu:
«Vistes les instàncies presentades a través de les que es sol·licita la devolució d’un import, quota o
part de la quota satisfeta pels conceptes, exercicis, objectes tributaris i motius que es fan constar a
l’escrit i fonamentant la petició en que el cobrament no era procedent. Entre aquestes peticions figura
la que es detalla a continuació:
Data de presentació de la instància: 27 de agost de 2018
Registre d’entrada: 014657
Expedient: 008966/2018
Contribuent: F.F.
La petició s’ha formulat en relació al següent fet tributari que és objecte del present informe:
Concepte tributari: Impost de Béns Immobles de Naturalesa Urbana
Objecte tributari: Avda. del Mar 0001 TODOS
Exercici: 2018
Número de liquidació: 21098
Vist el R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, el R.D. 520/2005, de 13 de maig, pel que s'aprova el Reglament en matèria de revisió en
via administrativa, el R.D. 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General de
Recaptació i l' Ordenança Fiscal reguladora de l’exacció núm. 1.
Vist que l’ajuntament de Ciutadella és l’administració competent per resoldre l’escrit i l’Alcaldia o
òrgan en qui delegui qui ha de dictar la resolució, en virtut de les competències que la normativa
estatal li atribueix.
Ateses les raons i justificants aportats amb la instància i la normativa i criteris en vigor, cal accedir a la
sol·licitud del peticionari, per les circumstàncies / motius que es fan constar a continuació: Duplicació
del pagament del mateix deute, a través de dues transferències bancàries.
Conseqüentment amb el que s'ha exposat i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data
14.11.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui
subscriu
PROPOSA:
Primer.- Estimar l’escrit presentat per l’interessat/da.
Segon.- Retornar, prèvia identificació dels rebuts i número de compte on efectuar l’abonament (en el
cas de no haver-se indicat a la instància), l’import de 285,81 € i al contribuent que figura en la
proposta, pel concepte anteriorment referit i per correspondre a quantitats el dret a la devolució de les
quals no ha prescrit d’acord amb allò que preveu l’art. 66 i ss. de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.
Tercer.- Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
Quart.- Notificar de forma reglamentària l’acord que s’adopti, advertint que, cas de no estar d’acord, la
via procedent per impugnar l’acord és el recurs de reposició.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
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Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
19. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, IBI. (EXP.9229/2018).-Es
dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 15-11-2018,
que literalment copiada, diu:
«Vistes les instàncies presentades a través de les que es sol·licita la devolució d’un import, quota o
part de la quota satisfeta pels conceptes, exercicis, objectes tributaris i motius que es fan constar a
l’escrit i fonamentant la petició en que el cobrament no era procedent. Entre aquestes peticions figura
la que es detalla a continuació:
Data de presentació de la instància: 3 de setembre de 2018
Registre d’entrada: 015161
Expedient: 009229/2018
Contribuent: M.A.M.M.
La petició s’ha formulat en relació al següent fet tributari que és objecte del present informe:
Concepte tributari: Impost de Béns Immobles de Naturalesa Urbana
Objecte tributari: Huelva, 20 local 1 00 01
Exercici: 2017 i 2018
Número de liquidació: corresponents a l'exercici del padró
Vist el R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, el R.D. 520/2005, de 13 de maig, pel que s'aprova el Reglament en matèria de revisió en
via administrativa, el R.D. 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General de
Recaptació i l' Ordenança Fiscal reguladora de l’exacció núm. 1.
Vist que l’ajuntament de Ciutadella és l’administració competent per resoldre l’escrit i l’Alcaldia o
òrgan en qui delegui qui ha de dictar la resolució, en virtut de les competències que la normativa
estatal li atribueix.
Ateses les raons i justificants aportats amb la instància i la normativa i criteris en vigor, cal accedir a la
sol·licitud del peticionari, per les circumstàncies / motius que es fan constar a continuació: havent
interposat recurs, la Gerència Territorial del Cadastre l'ha resolt estimant les seves pretensions i fixant
nou valor cadastral, amb efectes de 01/12/2016.
Conseqüentment amb el que s'ha exposat i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data
14.11.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui
subscriu
PROPOSA:
Primer.- Estimar l’escrit presentat per l’interessat/da.
Segon.- Retornar, prèvia identificació dels rebuts i número de compte on efectuar l’abonament (en el
cas de no haver-se indicat a la instància), l’import de 216,67 € i al contribuent que figura en la
proposta, pel concepte anteriorment referit i per correspondre a quantitats el dret a la devolució de les
quals no ha prescrit d’acord amb allò que preveu l’art. 66 i ss. de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.
Tercer.- Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
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Quart.- Notificar de forma reglamentària l’acord que s’adopti, advertint que, cas de no estar d’acord, la
via procedent per impugnar l’acord és el recurs de reposició.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
20. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, IBI. (EXP.9715/2018).-Es
dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 15-11-2018,
que literalment copiada, diu:
«Vistes les instàncies presentades a través de les que es sol·licita la devolució d’un import, quota o
part de la quota satisfeta pels conceptes, exercicis, objectes tributaris i motius que es fan constar a
l’escrit i fonamentant la petició en que el cobrament no era procedent. Entre aquestes peticions figura
la que es detalla a continuació:
Data de presentació de la instància: 18 de setembre de 2018
Registre d’entrada: 016302
Expedient: 009715/2018
Contribuent: G.F.B.
La petició s’ha formulat en relació al següent fet tributari que és objecte del present informe:
Concepte tributari: Impost de Béns Immobles de Naturalesa Urbana
Objecte tributari: Signe Escorpí. Sa Caleta 1 TODOS
Exercici: 2015 a 2018
Número de liquidació: corresponents a l'exercici del padró
Vist el R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, el R.D. 520/2005, de 13 de maig, pel que s'aprova el Reglament en matèria de revisió en
via administrativa, el R.D. 939/2005, de 29 de juliol,
pel que s'aprova el Reglament General de Recaptació i l' Ordenança Fiscal reguladora de l’exacció
núm. 1.
Vist que l’ajuntament de Ciutadella és l’administració competent per resoldre l’escrit i l’Alcaldia o
òrgan en qui delegui qui ha de dictar la resolució, en virtut de les competències que la normativa
estatal li atribueix.
Ateses les raons i justificants aportats amb la instància i la normativa i criteris en vigor, cal accedir a la
sol·licitud del peticionari, per les circumstàncies / motius que es fan constar a continuació: havent
interposat recurs, la Gerència Territorial del Cadastre l'ha resolt estimant les seves pretensions i fixant
nou valor cadastral, amb efectes de 31/12/2002.
Conseqüentment amb el que s'ha exposat i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data
14.11.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui
subscriu
PROPOSA:
Primer.- Estimar l’escrit presentat per l’interessat/da.
Segon.- Retornar, prèvia identificació dels rebuts i número de compte on efectuar l’abonament (en el
cas de no haver-se indicat a la instància), l’import de 270,69 € i al contribuent que figura en la
proposta, pel concepte anteriorment referit i per correspondre a quantitats el dret a la devolució de les
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quals no ha prescrit d’acord amb allò que preveu l’art. 66 i ss. de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.
Tercer.- Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
Quart.- Notificar de forma reglamentària l’acord que s’adopti, advertint que, cas de no estar d’acord, la
via procedent per impugnar l’acord és el recurs de reposició.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
21. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, IBI. (EXP.10667/2018).-Es
dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 15-11-2018,
que literalment copiada, diu:
«Vistes les instàncies presentades a través de les que es sol·licita la devolució d’un import, quota o
part de la quota satisfeta pels conceptes, exercicis, objectes tributaris i motius que es fan constar a
l’escrit i fonamentant la petició en que el cobrament no era procedent. Entre aquestes peticions figura
la que es detalla a continuació:
Data de presentació de la instància: 8 de octubre de 2018
Registre d’entrada: 017883
Expedient: 010667/2018
Contribuent: R.M.P.
La petició s’ha formulat en relació al següent fet tributari que és objecte del present informe:
Concepte tributari: Impost de Béns Immobles de Naturalesa Urbana
Objecte tributari: Ses Roques, 24 TODOS
Exercici: 2016 a 2018
Número de liquidació: corresponents a l'exercici del padró
Vist el R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, el R.D. 520/2005, de 13 de maig, pel que s'aprova el Reglament en matèria de revisió en
via administrativa, el R.D. 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General de
Recaptació i l' Ordenança Fiscal reguladora de l’exacció núm. 1.
Vist que l’ajuntament de Ciutadella és l’administració competent per resoldre l’escrit i l’Alcaldia o
òrgan en qui delegui qui ha de dictar la resolució, en virtut de les competències que la normativa
estatal li atribueix.
Ateses les raons i justificants aportats amb la instància i la normativa i criteris en vigor, cal accedir a la
sol·licitud del peticionari, per les circumstàncies / motius que es fan constar a continuació: havent
interposat recurs, la Gerència Territorial del Cadastre l'ha resolt estimant les seves pretensions i fixant
nou valor cadastral, amb efectes de 01/01/2016.
Conseqüentment amb el que s'ha exposat i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data
14.11.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui
subscriu
PROPOSA:
Primer.- Estimar l’escrit presentat per l’interessat/da.
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Segon.- Retornar, prèvia identificació dels rebuts i número de compte on efectuar l’abonament (en el
cas de no haver-se indicat a la instància), l’import de 36,72 € i al contribuent que figura en la
proposta, pel concepte anteriorment referit i per correspondre a quantitats el dret a la devolució de les
quals no ha prescrit d’acord amb allò que preveu l’art. 66 i ss. de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.
Tercer.- Abans de practicar la devolució, compensar l’import de la devolució amb els deutes en via de
constrenyiment que el contribuent pugui tenir amb l’ajuntament.
Quart.- Notificar de forma reglamentària l’acord que s’adopti, advertint que, cas de no estar d’acord, la
via procedent per impugnar l’acord és el recurs de reposició.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
22. PROPOSTA APROVACIÓ CÀRRECS COMPTABLES 151/2018 I 152/2018 DE LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS FUNERARIS I CEMENTIRIS MUNICIPALS. (EXP. 12147/2018).-Es
dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 15-11-2018,
que literalment copiada, diu:
«Atès que per resolució de l’Àrea de Territori i Entorn s’han aprovat les liquidacions que es ressenyen
en el quadre per les prestacions de serveis als cementiris municipals i que correspon al següent
detall:
Liquidacions segons la relació facilitada
per l’Àrea, que s’adjunta.
Liquidació de taxes per Liquidacions, de la 126/2018 a la
Serveis funeraris
169/2018
Liquidació de taxes per
Liquidacions, de la 76/2018 a la 81/2018
Títols funeraris
Concepte

Import

Càrrec
comptable

3.067,86

151/2018

191,99

Atès que les referides liquidacions estan en procés de notificació als subjectes passius i de
cobrament a la recaptació municipal.
Atès que cal aprovar també el càrrec de valors i rebuts, que no figura en els decrets.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 15.11.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
1.- Aprovar els càrrecs comptables anteriorment especificats, per l’import i liquidacions a les que
es fa referència en l’informe anterior a l’empresa col·laboradora de recaptació.
2.- Notificar a REGESTRIL, S.L. l’acord adoptat.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
23. PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIONS PELS SERVEIS PRESTATS A L’ESCORXADOR
MUNICIPAL EL MES DE SETEMBRE 2018. APROVACIÓ CÀRREC 175/2018. (EXP.
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12148/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de
dia 15-11-2018, que literalment copiada, diu:
«Vists els serveis que s’han prestat a l’escorxador municipal que corresponen al període que en el
quadre de més endavant s’especifica.
Vist l’art. 7è. de l’Ordenança Fiscal núm. 18, Reguladora de la taxa per la prestació del servei
d’escorxador i carreteig de carn que fixa les quotes tributàries en funció de cada servei de
l’escorxador.
Vista la relació d’usuaris i les liquidacions practicades pels serveis prestats, que importa la següent
quantitat total, iva inclòs:
Període
SETEMBRE 2018

Import (IVA inclòs)
25.054,03

Càrrec comptable
175/2018

Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 15.11.2018 i prèvia fiscalització interna de
l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Aprovar la relació de liquidacions del període referit, per procedir a la notificació i cobrament.
b) Aprovar el càrrec de rebuts a l’empresa col·laboradora de recaptació, segons el detall que
figura en els llistats adjunts.
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.
24. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI ENTRE EL CONSELL INSULAR
DE MENORCA I L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA PER REGULAR LA COL·LABORACIÓ
D’AMBDUES ADMINISTRACIONS EN EL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES
FINANCERAMENT SOSTENIBLES. (EXP. 12022/2017).-Es dóna compte d'una proposta
d'alcaldia de dia 26-11-2018, que literalment copiada, diu:
«Assumpte: Informe addenda al Conveni entre el CIM i l’Ajuntament de Ciutadella per a regular la
col·laboració d’ambdues administracions en el desenvolupament de projectes financerament
sostenibles
ANTECEDENTS DE FET
Primer. El Consell Insular de Menorca, un cop determinat el superàvit pressupostari de l'exercici
2016 i aprofitant l'habilitació prevista legalment, va acordar destinar una part del mateix al
desenvolupament per part dels ajuntaments de projectes dirigits a millorar l'eficiència en l'ús de
l'aigua, a la restitució dels camps de gespa artificial i a inversions d'eficiència energètica, preferent
en instal·lacions esportives.
A més, mitjançant Decret núm. 2017/617, de 29 de desembre, el CIM va resoldre atorgar les
transferències de capital a favor dels ajuntaments de Menorca, per a l'execució d'aquestes
inversions financerament sostenibles, per al desenvolupament dels projectes municipals indicats
per l'Ajuntament.
Per tal d'establir les condicions i requisits especials de les inversions a realitzar, va proposar el
conveni de col·laboració que regirà el desenvolupament d'aquests projectes.
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Segon. La Junta de Govern de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, va aprovar en sessió
ordinària de dia 14.02.2018, el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
l'Ajuntament pel desenvolupament d'inversions financerament sostenibles, que estableix les
condicions per a poder aplicar el finançament a les obres municipals, el qual va ser signat per
ambdues administracions dia 21.02.2018.
Tercer. En el pacte Segon d'aquest conveni «Requisits especials de les inversions a realitzar»
estableix que la inversió ha d'haver-se executat dins l'exercici 2018 de forma que pugui justificarse al CIM el reconeixement de la totalitat de les obligacions econòmiques corresponents abans
del 30 de novembre de 2018, sense que es puguin admetre ampliacions d'aquest termini.
Quart. Ateses les peticions dels Ajuntaments, el Consell Insular de Menorca presenta l’addenda a
què es refereix el present informe, per la qual es prorroga el termini d’execució i justificació dels
projectes objecte del conveni esmentat, de forma que es permet executar i justificar les actuacions
més enllà de la data de 30.11.2018, sempre i quan es respectin els terminis i condicions establerts
per la normativa reguladora de les inversions financerament sostenibles.
Encara que no es defineixi una data límit concreta, la normativa aplicable assenyala que les
inversions finançades amb superàvit pressupostaria s’han de justificar en l’exercici d’aplicació.
Per tant, atès que l’objecte de l’addenda és favorable als interessos municipals en quant a
l’ampliació dels terminis, sense que es plantegi cap altra modificació del conveni inicial,
Vist l'informe emès per part de la secretària de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, de dia
26.11.18,
PROPÒS
Primer. Aprovar l’Addenda al 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, tal com s’ha presentat i consta a l’expedient.
Segon. Notificar al Consell Insular de Menorca l’adopció del present acord per al seu coneixement
i als efectes oportuns.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta d'alcaldia.
25. PROPOSTA REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PREVI A L’ADJUDICACIÓ DELS
CONTRACTES DE LLOGUER DELS ESTABLIMENTS DESTINATS A LA VENDA DE
PRODUCTES CÀRNICS, SITUATS EN L’EDIFICI DE PROPIETAT MUNICIPAL DE LA PLAÇA
LLIBERTAT, DEL TERME MUNICIPAL DE CIUTADELLA DE MENORCA. (EXP. 10189/2018).-Es
dóna compte d'una proposta d'alcaldia, en matèria de Serveis Jurídics de dia 26-11-2018, que
literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: CONCURS DELS CONTRACTES DE LLOGUER DELS ESTABLIMENTS
DESTINATS A LA VENDA DE PRODUCTES CÀRNICS, SITUATS EN L’EDIFICI DE PROPIETAT
MUNICIPAL DE LA PLAÇA LLIBERTAT, DEL TERME MUNICIPAL de CIUTADELLA DE
MENORCA, PER LOTS; PER PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, OFERTA
MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ.
TRÀMIT: REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PREVI A L'ADJUDICACIÓ
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Atès que la Junta de Govern, en sessió ordinària, de dia 17/10//2018, va aprovar l'expedient de
contractació concurs dels contractes de lloguer dels establiments destinats a la venda de
productes càrnics, situats en l’edifici de propietat municipal de la plaça llibertat, del terme
municipal de ciutadella de Menorca, per lots, per procediment obert, tramitació ordinària, oferta
més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i va convocar-ne la licitació.
Alhora, va aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques que han de regir la contractació.
Atès que l'anunci de la licitació va ser publicat, amb data 22/10/2018, en el perfil del contractant
de l'òrgan de contractació, junt amb el Plec de clàusules administratives i plec de condicions
tècniques.
Atès que en data 06/11/2018 va finalitzar el termini de presentació de proposicions i durant el qual
es van presentar, d'acord amb el certificat de secretaria, de data 07/11/2018, les pliques
següents :
1. Registre d'entrada núm. 19935 de dia 05/11/2018, presentat per part de Lorenzo Capella Florit
(417*****J), per al lot 1.
2. Registre d’entrada núm. 19949 de dia 05/11/2018, presentat per part de Santiago Torres
(Carnicería Lepanto C.B), per al lot 2.
3. Registre d’entrada núm. 19975 de dia 05/11/2018, presentat per part de Miquel Salor Coll
(Carnisseria Salord C.B.), per al lot 3.
4. Registre d’entrada núm. 19931 de dia 05/11/2018, presentat per part de Rafael Caules Pons
(417*****M), per al lot 4.
5. Registre d’entrada núm. 20066 de dia 06/11/2018, presentat per part de Jaume Torres Benejam
(417*****T), per al lot 5.
Vist el contingut de les actes emeses en data, 13/11/2018 per a l'obertura del sobre A
(documentació administrativa), la de data 13/11/2018 per a l'obertura del sobre B (Proposta de
servei), la de data 20/11/2018 per la lectura de l’informe de valoració i vist el contingut de l'acta de
data20/112018 per a l'obertura del sobre C (Oferta econòmica i millores) en la que els membres
de la mesa van acordar el següent:
«(...) En conseqüència, els membres de la mesa acorden proposar a l'òrgan de contractació
l'adopció dels acords següents:
- Classificar per ordre de lots les proposicions presentades pels licitadors:
Lot 1:
Empresa
Lorenzo Capella Florit

Puntuació oferta econòmica Puntuació proposta Puntuació total
de servei
50

31

81

Lot 2:
Empresa
Santiago Torres i Jaume
Pérez (Carnisseria

Puntuació oferta econòmica Puntuació proposta Puntuació total
de servei
50

36

86
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Lepanto C.B)

Lot 3:
Empresa
Miquel Salord Coll
(Carnisseria Salord C.B)

Puntuació oferta econòmica Puntuació proposta Puntuació total
de servei
50

46

96

Lot 4:
Empresa
Rafael Caules Coll

Puntuació oferta econòmica Puntuació proposta Puntuació total
de servei
50

38

88

Lot 5:
Empresa
Jaume Torres Benejam

Puntuació oferta econòmica Puntuació proposta Puntuació total
de servei
50

45

95

- Requerir a LORENZO CAPELLA FLORIT (417*****J) LOT 1, per tal que, en un termini de 10 dies
hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti
telemàticament la documentació següent:
- Documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries
i amb la seguretat social.
- Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva determinada en la clàusula 4 del
plec de clàusules administratives.
- Documentació justificativa del compliment de les condicions per contractar relacionada en la
clàusula núm. 3.3.3 d'aquests Plecs i l'annex VIII del Plec de clàusules administratives particulars
degudament complimentat.
Els certificats corresponents poden ser emesos per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.
- Comunicar a LORENZO CAPELLA FLORIT que de no complimentar-se adequadament aquest
requeriment en el termini assenyalat a l'efecte, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta
amb els efectes assenyalats a l'article 150.2 de la LCSP - Requerir a SANTIAGO TORRES PONS
(417*****D) i a JAUME PEREZ SERRA (417*****Y) (Carnissería Lepanto, C.B) LOT 2, per tal que,
en un termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el
requeriment, presenti telemàticament la documentació següent:
- Documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries
i amb la seguretat social.
- Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva determinada en la clàusula 4 del
plec de clàusules administratives.
- Documentació justificativa del compliment de les condicions per contractar relacionada en la
clàusula núm. 3.3.3 d'aquests Plecs i l'annex VIII del Plec de clàusules administratives particulars
degudament complimentat.
Els certificats corresponents poden ser emesos per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.
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- Comunicar a SANTIAGO TORRES PONS i a JAUME PEREZ SERRA que de no complimentarse adequadament aquest requeriment en el termini assenyalat a l'efecte, s'entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta amb els efectes assenyalats a l'article 150.2 de la LCSP.
- Requerir a MIQUEL SALORD COLL (417*****H) (Carnicería Salord, C.B) LOT 3, per tal que, en
un termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment,
presenti telemàticament la documentació següent:
- Documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries
i amb la seguretat social.
- Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva determinada en la clàusula 4 del
plec de clàusules administratives.
- Documentació justificativa del compliment de les condicions per contractar relacionada en la
clàusula núm. 3.3.3 d'aquests Plecs i l'annex VIII del Plec de clàusules administratives particulars
degudament complimentat.
Els certificats corresponents poden ser emesos per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.
- Comunicar a MIQUEL SALORD COLL que de no complimentar-se adequadament aquest
requeriment en el termini assenyalat a l'efecte, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta
amb els efectes assenyalats a l'article 150.2 de la LCSP.
- Requerir a RAFAEL CAULES PONS (417*****M) LOT 4 per tal que, en un termini de 10 dies
hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti
telemàticament la documentació següent:
- Documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries
i amb la seguretat social.
- Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva determinada en la clàusula 4 del
plec de clàusules administratives.
- Documentació justificativa del compliment de les condicions per contractar relacionada en la
clàusula núm. 3.3.3 d'aquests Plecs i l'annex VIII del Plec de clàusules administratives particulars
degudament complimentat.
Els certificats corresponents poden ser emesos per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics
- Comunicar a RAFAEL CAULES PONS que de no complimentar-se adequadament aquest
requeriment en el termini assenyalat a l'efecte, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta
amb els efectes assenyalats a l'article 150.2 de la LCSP.
- Requerir a JAUME TORRES BENEJAM (417*****T) LOT 5 per tal que, en un termini de 10 dies
hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti
telemàticament la documentació següent:
- Documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries
i amb la seguretat social.
- Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva determinada en la clàusula 4 del
plec de clàusules administratives.
- Documentació justificativa del compliment de les condicions per contractar relacionada en la
clàusula núm. 3.3.3 d'aquests Plecs i l'annex VIII del Plec de clàusules administratives particulars
degudament complimentat.
Els certificats corresponents poden ser emesos per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.
- Comunicar a JAUME TORRES BENEJAM que de no complimentar-se adequadament aquest
requeriment en el termini assenyalat a l'efecte, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta
amb els efectes assenyalats a l'article 150.2 de la LCSP.».
Atès que en data 19/11/2018, re 021008, el Sr. Jaume Perez Serra va presentar la declaració
responsable signada electrònicament per les dues persones físiques que integren la comunitat de
bens, esmenant d'aquesta manera la deficiència detectada en el sobre A.
Vista la clàusula 3.6 del Plec de clàusules administratives particulars i l'article 150 de la Llei
9/2015, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
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Vista la clàusula 3.3.3 del Plec de clàusules administratives particulars, que determina que l'òrgan
de contractació podrà demanar, en qualsevol moment anterior a l'adopció de la proposta
d'adjudicació, que s'aporti la documentació acreditativa del compliment de les condicions
establertes per contractar.
Atès el decret d'alcaldia núm. 00161 de 2015 de delegació de competències a la Junta de govern
local.
Per tot això, fent ús de les facultats que m'han estat conferides, a l'emprara de la Disposició
Addicional segona i tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic,
PROPÒS:
PRIMER. - Classificar per ordre decreixent, per lots, les proposicions presentades pels licitadors:
Lot 1:
Empresa
Lorenzo Capella Florit

Puntuació oferta econòmica Puntuació proposta Puntuació total
de servei
50

31

81

Lot 2:
Empresa
Santiago Torres i Jaume
Pérez (Carnisseria
Lepanto C.B)

Puntuació oferta econòmica Puntuació proposta Puntuació total
de servei
50

36

86

Lot 3:
Empresa
Miquel Salord Coll
(Carnisseria Salord C.B)

Puntuació oferta econòmica Puntuació proposta Puntuació total
de servei
50

46

96

Lot 4:
Empresa
Rafael Caules Coll

Puntuació oferta econòmica Puntuació proposta Puntuació total
de servei
50

38

88

Lot 5:
Empresa
Jaume Torres Benejam

Puntuació oferta econòmica Puntuació proposta Puntuació total
de servei
50

45

95
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SEGON. - Requerir a LORENZO CAPELLA FLORIT (417*****J) LOT 1, per tal que, en un termini
de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti
telemàticament la documentació següent:
Documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la seguretat social. Els certificats corresponents poden ser emesos per mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics.
Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva determinada en la clàusula 4 del
plec de clàusules administratives, per import de 64,51 €.
Documentació justificativa del compliment de les condicions per contractar relacionada en la
clàusula núm. 3.3.3 d'aquests Plecs i l'annex VII del Plec de clàusules administratives particulars
degudament complimentat.
TERCER.- Requerir a SANTIAGO TORRES PONS (417****7D) i a JAUME PEREZ SERRA
(417*****Y) (Carnissería Lepanto, C.B) LOT 2, per tal que, en un termini de 10 dies hàbils, a
comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti telemàticament la
documentació següent:
Documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la seguretat social. Els certificats corresponents poden ser emesos per mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics.
Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva determinada en la clàusula 4 del
plec de clàusules administratives per import de 95,20 €.
Documentació justificativa del compliment de les condicions per contractar relacionada en la
clàusula núm. 3.3.3 d'aquests Plecs i l'annex VII del Plec de clàusules administratives particulars
degudament complimentat.
Document d'oferta econòmica signada amb certificat digital pel Srs SANTIAGO TORRES
PONS i JAUME PEREZ SERRA.
QUART.- Requerir a MIQUEL SALORD COLL (417*****H) (Carnicería Salord, C.B) LOT 3, per tal
que, en un termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el
requeriment, presenti telemàticament la documentació següent:
Documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la seguretat social. Els certificats corresponents poden ser emesos per mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics.
Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva determinada en la clàusula 4 del
plec de clàusules administratives, per import de 87,29 €.
Documentació justificativa del compliment de les condicions per contractar relacionada en la
clàusula núm. 3.3.3 d'aquests Plecs i l'annex VII del Plec de clàusules administratives particulars
degudament complimentat.
Declaració responsable (relativa al sobre A) signada amb certificat digital per totes les persones
físiques que integren la comunitat de bens «Carnicería Salord, C.B».
Document d'oferta econòmica signada amb certificat digital per totes les persones físiques que
integren la comunitat de bens «Carnicería Salord, C.B».
CINQUÈ.- Requerir a RAFAEL CAULES PONS (417*****M) LOT 4 per tal que, en un termini de 10
dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti
telemàticament la documentació següent:
Documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la seguretat social. Els certificats corresponents poden ser emesos per mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics.
Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva determinada en la clàusula 4 del
plec de clàusules administratives per import de 91,53 €.
Documentació justificativa del compliment de les condicions per contractar relacionada en la
clàusula núm. 3.3.3 d'aquests Plecs i l'annex VII del Plec de clàusules administratives particulars
degudament complimentat.
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SISÈ.- Requerir a JAUME TORRES BENEJAM (417*****T) LOT 5 per tal que, en un termini de 10
dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti
telemàticament la documentació següent:
Documentació justificativa d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la seguretat social. Els certificats corresponents poden ser emesos per mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics.
Document acreditatiu d'haver constituït la garantia definitiva determinada en la clàusula 4 del
plec de clàusules administratives, per import de 120,34 €.
Documentació justificativa del compliment de les condicions per contractar relacionada en la
clàusula núm. 3.3.3 d'aquests Plecs i l'annex VII del Plec de clàusules administratives particulars
degudament complimentat.
SETÈ.- Comunicar a les empreses LORENZO CAPELLA FLORIT (417*****J); SANTIAGO
TORRES PONS (417*****D) i a JAUME PEREZ SERRA (417*****Y) (Carnissería Lepanto, C.B);
MIQUEL SALORD COLL (417*****H) (Carnicería Salord, C.B); RAFAEL CAULES PONS
(417*****M); i JAUME TORRES BENEJAM (417*****T) que, de no complimentar-se
adequadament aquest requeriment en el termini assenyalat a l'efecte, s'entendrà que el licitador
del lot corresponent ha retirat la seva oferta amb els efectes assenyalats a l'article 150.2 de la
LCSP.
VUITÈ.- Notificar-ho a les empreses LORENZO CAPELLA FLORIT (417*****J); SANTIAGO
TORRES PONS (417*****D) i a JAUME PEREZ SERRA (417*****Y) (Carnissería Lepanto, C.B);
MIQUEL SALORD COLL (417*****H) (Carnicería Salord, C.B); RAFAEL CAULES PONS
(417*****M) i JAUME TORRES BENEJAM (417*****T).»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta d'alcaldia, en matèria de Serveis Jurídics.
26. PROPOSTA RATIFICACIÓ CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ DE L’ÀREA
D’ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA NÚM. 122/2018, DE DATA 23.11.18,
D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES A LA LICITACIÓ DE
L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSEGURANÇA DELS VEHICLES DEL
PARC MÒBIL DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA. (EXP. 11698/2018).-Es
dóna compte d'una proposta d'alcaldia, en matèria de Serveis Jurídics de dia 26-11-2018, que
literalment copiada, diu:
«ASSUMPTE: RATIFICAR EL CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ NÚM 0000122/2018, AMB DATA
23/11/2018, D'AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES A LA LICITACIÓ DE
L''EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ASSEGURANÇA DELS VEHICLES DEL
PARC MÒBIL DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA, PER PROCEDIMENT
OBERT, TRAMITACIÓ URGENT, OFERTA MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS
D'ADJUDICACIÓ.
Atès que en data 15/11/218, mitjançant resolució de l'Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana
núm. 2018/LD3002/0002402, es va resoldre aprovar l'expedient de contractació del servei
d'assegurança dels vehicles del parc mòbil de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, convocantne la licitació, i es van aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
que han de regir la contractació.
Dita resolució va ser ratificada per acord de la Junta de Govern local de data 21/11/2018.
Atès que en data 15/11/2018 va ser publicat en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació
l'anunci de la licitació, junt amb els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques, iniciant-se el termini de 8 dies naturals per a la presentació d'ofertes, el
qual finalitza dia 23/11/2018.
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Atès que en data 15/11/2018 mitjançant notificació electrònica es va remetre ofici a l'actual
empresa contractista del servei d'assegurança de vehicles del parc mòbil municipal i en el que se
li va sol·licitar un informe de la sinistralitat dels últims tres anys produïda respecte dels vehicles
assegurats, a fi i efecte de poder publicar dita informació en el perfil del contractant.
Atès que actualment l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca no disposa de la informació relativa a
dita sinistralitat, fet que pot dificultar a les possibles empreses asseguradores interessades en
concórrer en la present licitació la correcta preparació de les ofertes.
Atesa dita situació és pel que es considera necessari ampliar en 5 dies naturals més el termini de
proposició d'ofertes, a fi i efecte que les possibles empreses interessades en concórrer en la
present licitació tinguin el temps suficient per a la preparació de les seves proposicions.
Vist l'article 136.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, els
òrgans de contractació fixaran els terminis de presentació d'ofertes i sol·licitud de participació
tenint en compte el temps que raonablement pugui ser necessari per a la preparació d'aquelles,
a la complexitat del contracte i els terminis mínims fixats en aquesta Llei.
Atès el decret d'alcaldia núm. 00161 de 2015 de delegació de competències, en quin apartat
tercer disposa que l’alcaldia es reserva l’exercici de les atribucions delegades, sense acte exprés
de revocació de les mateixes, en aquells casos en què s’estimi urgents per la pròpia Alcaldia.
Per tot això, a l'empara de les facultats legalment conferides RESOLC:
PRIMER. Ampliar el termini de presentació d'ofertes de la present licitació en 5 dies naturals més,
el qual finalitzarà el pròxim dia 28/11/2018 a les 14:00 h.
SEGON. Modificar les clàusules relatives al termini de presentació d'ofertes del Plec de clàusules
administratives particulars, en les quals s'afegeix 5 dies naturals més al termini establert per a la
presentació d'ofertes.
TERCER. Remetre la present resolució a la pròxima sessió de la Junta de Govern que es celebri
per a la ratificació de la present resolució.
QUART. Publicar-ho en el perfil del contractant.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta d'alcaldia, en matèria de Serveis Jurídics.
27. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ DE L’ÀREA
D’ORGANITZACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA NÚM. 12, DE DATA 23.11.18, D’APROVACIÓ
DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE
MUSEOGRÀFIC EXECUTIU DE CAN SAURA DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE
MENORCA. (EXP. 12186/2018).-Es dóna compte d'una proposta d'alcaldia, en matèria de Serveis
Jurídics de dia 26-11-2018, que literalment copiada, diu:
«ASSUMPTES: RATIFICAR EL CONTINGUT DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 0000121, AMB DATA
23/11/2018, D’APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
REDACCIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC EXECUTIU DE CAN SAURA DE L'AJUNTAMENT
DE CIUTADELLA DE MENORCA, PER PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ URGENT,
OFERTA MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ.
Atès l'informe justificatiu d'insuficiència de mitjans, emès en data 8/11/2018 pel tècnic director de
cultura, fent constar que: “(…) el servei de Cultura de l’Ajuntament de Ciutadella no posseeix els
mitjans humans i materials suficients per a la correcta execució d'un contracte de serveis
d'aquesta naturalesa pel que és necessària la seva licitació mitjançant un procediment obert.(...)”.
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Atès que en data 16/11/2018, mitjançant providència d'inici del regidor delegat de cultura es va
disposar el següent:
“(…) PRIMER. Que s'iniciïn els tràmits necessaris per a l'aprovació de l'expedient de contractació
del servei de redacció del projecte museogràfic executiu de Can Saura de Ciutadella de Menorca.
SEGON. Que pels serveis jurídics municipals de l'àrea de contractació s'emeti informe de
necessitat sobre la contractació del servei, tot indicant l'òrgan de contractació i la tramitació a
seguir.
TERCER. Que pels serveis tècnics municipals s'emetin els plecs de prescripcions tècniques per a
la contractació del servei de redacció del projecte museogràfic executiu de Can Saura.(...)”.
Atès l'informe de necessitat emès en data 21/11/2018 pel tècnic director de cultura per a la
contractació del servei de redacció del projecte museogràfic executiu de Can Saura, i que basa en
els següents motius:
“(…) En 2016 es va redactar un avanç del Pla Director que de manera detallada plantejava els
usos culturals de l'edifici, estudiava la seva viabilitat i projectava el trasllat de la col·lecció del
Museu Municipal de Ciutadella a l'immoble.
A partir d'aquest document es va elaborar a finals del 2017 i inicis del 2018 el projecte museològic
de Can Saura, un document on es plasma la conceptualització teòrica del nou museu i es
defineixen les línies estratègiques que regiran tota la seva trajectòria.
En aquest moment, un cop conceptualitzada la idea del nou Museu de Ciutadella és necessari
seguir avançant perquè aquest, pugui convertir-se en una realitat.
El projecte Museogràfic Executiu és un document clau per a la creació de qualsevol nou
equipament. Es tracta d'una eina pràctica a partir de la qual es conceptualitza tant el discurs
expositiu com l'experiència museogràfica. A més, en el nostre cas, és el document que permetrà a
l'Ajuntament de Ciutadella visionar l'abast del nou museu i determinar el cost i el calendari
d'execució del mateix.
El Projecte Museogràfic Executiu s'elaborarà a partir del marc teòric determinat pel Projecte
Museològic. En detallarà el discurs expositiu, les peces que s'exposaran, els recursos per
ensenyar i mostrar al públic aquests materials, la senyalètica, els textos definitius, la
infraestructura tècnica necessària, el pressupost necessari per a la materialització de l'exposició i
qualsevol element imprescindible per a l'execució del nou museu de Can Saura.
Aquest projecte servirà de ple de condicions tècniques per a la licitació de l’execució de la
museografia del futur Museu.
Es fa necessària la licitació de manera urgent de la redacció del projecte ja que els costos
d’aquestes projecte venen finançats al 50% per part del Consell Insular de Menorca a través del
Pla Territorial d’Instal·lacions i Equipaments Culturals i la l’adjudicació d’aquest s’ha de realitzar
dins d’aquesta anualitat.. (...)”.
Atès l'informe jurídic de data 21.11.2018, emès pel servei jurídic sobre la necessitat i procediment
a seguir per a l'aprovació de l'expedient de la contractació proposada.
Atès la resolució de l'Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana núm. 2018/LD3002/0002452 de
data 22/11/2018, mitjançant la qual es va resoldre el següent:
“(…) PRIMER. Declarar necessària la contractació del servei de redacció del projecte museogràfic
executiu de Can Saura de titularitat de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i dels projectes
complementaris que s'inclouen, pels motius assenyalats en l'informe tècnic de data 21/11/2018 i
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en el cos de la present resolució, d’acord amb les termes previstos en l’article 28.1 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
SEGON. Iniciar l'expedient per a la contractació del servei de redacció del projecte museogràfic
executiu de Can Saura de titularitat de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i dels projectes
complementaris que en aquest s'inclouen.
TERCER. No dividir en lots l’objecte del contracte per raons tècniques, organitzatives, i de
coordinació dels treballs a realitzar, pel fet que l'execució independent de cada element d'aquest
dificultaria la seva correcta execució, entenent el projecte museogràfic executiu i els projectes
complementaris inclosos en aquest com un document global, a l'empara de l’article 99 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
QUART. Requerir als òrgans i unitats administratives municipals que pertoqui la realització de
totes les tasques necessàries per a l’aprovació de l’expedient de contractació i amb la major
celeritat possible, tot de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
CINQUÈ. Que es redacti i s’incorpori al present expedient pel servei jurídic municipal la proposta
de plecs de clàusules administratives particulars que hauran de regir la licitació, a tramitar per
procediment obert, tramitació urgent, i d'acord amb l'establert amb la present resolució i que per la
Secretaria de la Corporació s’emeti informe, a l’empara de la disposició addicional tercera de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
SISÈ. Que per intervenció s’emeti certificat d’existència de crèdit o document que legalment el
substitueixi, i efectuï la fiscalització prèvia del present expedient de contractació en els termes
previstos en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostaria.
SETÈ. Que s’emeti autorització de la despesa per l’autoritat competent en cas d’haver-hi normes
de desconcentració o l’acte de delegació així ho estableixin, excepte que dita competència estigui
delegada en Junta de Govern quina autorització s’adoptarà en el mateix acte d’aprovació de
l’expedient de contractació.
VUITÈ. Publicar la present resolució al perfil del contractant de l’òrgan de contractació, a l’empara
de l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.(...)».
Vist la proposta de Plec de clàusules administratives particulars que han de regir la licitació,
emesa en data 23/11/2018 per servei jurídic i Secretaria.
Vist el Plec de Condicions Tècniques particulars que han de regir la contractació emès pel Tècnic
director de cultura en data 23/11/2018.
Vist l'informe d'intervenció emès en data 22/11/2018.
Vist l'informe jurídic emès en data 23/11/2018 pel servei jurídic municipal que compta amb nota de
secretaria i d'intervenció.
Vist l'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic (en endavant
«LCSP»), les entitats del sector públic no poden subscriure altres contractes que aquells que
siguin necessaris per al compliment i realització dels seus fins institucionals. A aquest efecte, la
naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat,
així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les, quan s'adjudiqui per un
procediment obert, restringit o negociat sense publicitat, han de ser determinades amb precisió,
deixant constància en la documentació preparatòria, abans d'iniciar el procediment encaminat a la
seva adjudicació.
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Vist l'article 29.2.f) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes
Balears, els municipis de les Illes Balears, en el marc de les Llei, tenen en tot cas competències
pròpies en les següents matèries: f) Creació i gestió de museus i biblioteques municipals.
Vist l'article 25.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, el
municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'estat i
de les Comunitats autònomes, en les següents matèries: m) Promoció de la cultura i equipaments
culturals.
Vist l'article 119 de la LCSP, podran ser objecte de tramitació urgent els expedients corresponents
als contractes quina celebració respongui a una necessitat inajornable o quina adjudicació sigui
precís accelerar per raons d'interès públic.
Atès que esdevé necessari iniciar els tràmits i tramitar amb urgència i amb la major celeritat
possible el present procediment de contractació per tal de poder arribar a la data de venciment de
l'ajut prevista, complint amb les obligacions establertes en el mateix i així intentar mantenir el dret
a obtenir l'ajut econòmic assenyalat.
Vist l'article 116, 117 i 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Vista la disposició addicional segona i Tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
Vist el decret d’alcaldia núm. 00161, de 2015, de delegació de competències, en quin apartat
tercer disposa que l’alcaldia es reserva l’exercici de les atribucions delegades, sense acte exprés
de revocació de les mateixes, en aquells casos en què s’estimi urgents per la pròpia Alcaldia i en
aquest cas esdevé necessària l’aprovació del present expedient de contractació quan abans pels
motius assenyalats.
Examinada la documentació i els informes que obren en el present expedient, a l’empara de la
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic i decret d’alcaldia 00161 de 2015, RESOLC:
PRIMER. Declarar necessària la contractació del servei de redacció del projecte museogràfic
executiu de Can Saura de titularitat de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i dels projectes
complementaris que s'inclouen, pels motius assenyalats en l'informe tècnic de data 21/11/2018 i
en el cos de la present resolució, d’acord amb les termes previstos en l’article 28.1 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
SEGON. Declarar urgent la tramitació del present expedient de contractació del servei de redacció
del projecte museogràfic executiu de Can Saura de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, pels
motius assenyalats en el cos de la present resolució, i amb els efectes establerts en l'article 119
LCSP.
TERCER. No dividir en lots l’objecte del contracte per raons tècniques, organitzatives, i de
coordinació dels treballs a realitzar, pel fet que l'execució independent de cada element d'aquest
dificultaria la seva correcta execució, entenent el projecte museogràfic executiu i els projectes
complementaris inclosos en aquest com un document global, a l'empara de l’article 99 LCSP.
QUART. Aprovar l’expedient de contractació del contracte de servei de redacció del projecte
museogràfic executiu de Can Saura, per procediment obert, tramitació urgent, oferta més
avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i, alhora, convocar-ne la licitació.
CINQUÈ. La despesa que comporti la contractació de la prestació anirà amb càrrec a la partida
núm.333.627.00 del vigent pressupost municipal per a l’exercici 2018.
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SISÈ. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de condicions Tècniques,
emesos en data 23/11/2018, que regiran el contracte de servei de redacció del projecte
museogràfic executiu de Can Saura, per procediment obert, tramitació urgent, oferta més
avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i que consten incorporats a l'expedient, amb la
modificació de la clàusula suspensiva «Y. Observacions apartat II» del PCAP que queda
redactada amb el text següent:
«II.- Condició suspensiva: L'òrgan de contractació no podrà procedir a l'adjudicació del servei
mentre no hagi rebut del CIMe l'acord o resolució de la sol·licitud de pròrroga dels terminis
justificatius de l'ajut econòmic (PTIEC 2018) establerts en l'acord del ple del CIMe de data
23.04.2018 i s'hagi aprovat per l'Ajuntament la modificació de crèdit actualment en tràmit».
SETÈ. Publicar l’anunci de la licitació i els plecs de condicions tècniques i de clàusules
administratives en el Perfil del Contractant de l’òrgan de contractació per tal de que en el període
de VUIT dies (8) naturals comptats a partir de dita publicació de l'anunci en el perfil del contractant
es puguin presentar proposicions.
VUITÈ. Remetre la present resolució a la pròxima Junta de govern local que es celebri per a la
seva ratificació.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta d'alcaldia, en matèria de Serveis Jurídics.
28. APROVACIÓ DEL CERTIFICAT FINAL D'OBRES DEL CONTRACTE D'INSTAL·LACIÓ DE
GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL SANT ANTONI (EXP. 12479/2018).-Es
dóna compte d'una proposta d'alcaldia, en matèria d’Esports de dia 26-11-2018, que literalment
copiada, diu:
«Atès que en data 1/08/2018, la Junta de govern, per delegació, va acordar adjudicar a l'empresa
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA (A-482*****) el contracte mixt de subministrament,
obra i servei per a la substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal Sant Antoni de
Ciutadella de Menorca, modalitat leasing, formalitzant-se el contracte en data 29/08/2018.
Atès que en data 13/09/2018, mitjançant resolució de l'Àrea d'Organització i Seguretat Ciutadana
núm. 2018/LD3002/0002009 es va resoldre aprovar el projecte executiu per a la substitució de la
gespa artificial del camp de futbol municipal Sant Antoni de Ciutadella de Menorca, redactat per
l’enginyer industrial Xavi Genestar Marqués i visat núm. 145106/0001 de data 05.09.2018, i que
va ser presentat davant d'aquest Ajuntament per l'empresa contractista BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA, SA en data 07.09.2018, re 15534.
Atès que en data 17/09/2018 es va subscriure l'acta de replanteig, pel director de les obres, per
l'empresa contractista i pels responsables municipals del Contracte.
Atès que en data 22/11/2018, re GE/021408/2018, el director de l'obra presenta davant d'aquest
Ajuntament la següent documentació:
- Certificat final d'obra emès pel tècnic director de les obres i amb visat COEIB núm. 22/11/2018 i
núm. 145106/0002, en el que certifica que les obres, ja acabades han estat realitzades sota la
seva direcció, ajustant-se al projecte amb visat COEIB núm. 145106/0001 de 5/09/2018 i aprovat
per l'Ajuntament en data 13/09/2018.
- Declaració responsable dels assajos in situlaboratòri segons norma UNE EN 15.330-1, subscrita
per l'empresa MONDO IBÉRICA, SA.
-Informe dels assajos realitzats.
Atès que en data 23/11/2018, reunits l'empresa contractista, el director de les obres, els
responsables municipals del contracte, la interventora municipal i el regidor delegat d'esports es
va subscriure el certificat de recepció favorable del material i de la instal·lació d'acord amb
l'estipulat en el Plec de clàusules administratives i tècniques, en el temps i llocs fixats en
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l'expedient de contractació i declaren que es correspon amb els materials detallats en els
mateixos.
Examinada la documentació que obra en el present expedient, fent ús de les facultats legalment
conferides, a la Junta de govern local PROPÒS:
PRIMER. Aprovar el certificat de recepció del material i instal·lació del paviment de la gespa
artificial del camp de futbol municipal Sant Antoni, subscrit en data 23/11/2018 pel director de les
obres, els responsables municipals del contracte, la interventora municipal i el Regidor delegat
d'esports.
SEGON. Notificar-ho a l'empresa BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA (A-482*****), al
director de l'obra Xavi Genestar Marquès.
TERCER. Notificar-ho al Consell Insular de Menorca, d'acord amb el Conveni de col·laboració pel
desenvolupament dels projectes financerament sostenibles.
QUART. Comunicar-ho als Serveis Econòmics, tresoreria, comptabilitat i a les persones
responsables del contracte de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.
CINQUÈ. Donar compte de l'acord adoptat en la següent comissió informativa d'Hisenda que es
celebri a efectes de la seva ratificació, d'acord amb l'article 192 i 123 del ROF.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta d'alcaldia, en matèria d’Esports.
29. PROPOSTA ABONAMENT DIFERÈNCIA FINS A LA TOTALITAT DE RETRIBUCIONS
DURANT SITUACIÓ DE PAGAMENT DIRECTE PER INCAPACITAT PER MALALTIA A M.I.M.M.
(EXP.: 9227/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos
Humans de dia 28-11-2018, que literalment copiada, diu:
«En data 31/08/2018 i registre d’entrada núm. 015043 el/la Sr/Sra. M.I.M.M., ha presentat una
instància mitjançant la qual sol·licita l'abonament de la diferència fins al 100% del sou.
Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 19/11/2018, que copiat
literalment diu:
"Mitjançant instància presentada per la treballadora M.I.M.M. en data 31/08/2018, registrada
d’entrada amb el núm. 15.043, es comunica que a partir del dia 01/09/2018la prestació d’IT
s’efectuarà en la modalitat de pagament directe per la Mútua, per la quan cosa sol·licita
l’abonament de la diferència que correspongui pel 100% de les seves retribucions per part de
l’Ajuntament.
Consta que l'INSS ha fet arribar a l’Ajuntament de Ciutadella una comunicació en la que es diu
que ha revisat el procediment d’incapacitat temporal de la treballadora M.I.M.M. a, per haver
esgotat en data 23/08/2018 la durada màxima de 365 dies, i ha resolt reconèixer la pròrroga per
un termini màxim de 180 dies, al considerar que durant aquests pot ser donat d’alta mèdica per
curació o per recuperació de la capacitat professional, tot açò sens perjudici dels controls mèdics
que es considerin oportuns durant la pròrroga esmentada.
Així mateix, l’INSS ha informat que el pagament de la prestació per IT l’efectuarà, a partir de dia
01/09/2018, en la modalitat de pagament directe a través de l’INSS o de la mútua en la que tingui
concertada aquesta empresa la protecció de la incapacitat temporal, havent de mantenir d’alta el
treballador i la cotització de la quota empresarial corresponent, fins que es produeixi l’extinció de
la incapacitat temporal per alguna de les causes establertes a l’art. 174.1 del TRLGSS sense que
procedeixi efectuar per aquesta empresa cap descompte per incapacitat temporal d’aquest
treballador en els documents de cotització de la S. Social.
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Per altra part, s’ha de dir que d’acord amb l’art. 48 del Conveni col·lectiu del personal laboral
(BOIB Nº 92 de dia 01.08.2002): «48.1.- En els supòsits d’incapacitat laboral transitòria legalment
declarada i mentre duri, l’Ajuntament completarà el subsidi econòmic percebut pel treballador per
compte de la Seguretat Social amb la quantitat necessària fins arribar al 100% de totes les
retribucions que li correspongués percebre en actiu».
Per tot l'exposat, s’estima que procedeix, condicionat al pertinent informe previ per part de l'òrgan
interventor, que el regidor delegat en matèria de recursos humans adopti una proposta
administrativa amb el següent contingut perquè pugui ser sotmesa a aprovació per part de la
Junta de Govern municipal:
PRIMER.- Mantenir d’alta en el règim de la S. Social a la treballadora municipal, contractada en
règim laboral, M.I.M.M., d’acord amb la resolució de l’INSS que ha resolt reconèixer una pròrroga
del seu procés d’IT fins un màxim de 180 dies, tenint en compte que el pagament de la prestació
la realitzarà el mateix INSS en la modalitat de pagament directe.
Així mateix, i d’acord amb la resolució de l’INSS abans esmentada, aquest Ajuntament mantindrà
d’alta M.I.M.M., cotitzant la quota empresarial corresponent fins que es produeixi l’extinció de la
I.T.
SEGON.- Mentre duri la situació establerta al punt primer, completar el subsidi econòmic percebut
per la treballadora per compte de l’INSS amb la quantitat que sigui necessària fins arribar al 100%
de les seves retribucions, d’acord amb l’establert a l’art. 48.1 del vigent Conveni col·lectiu de
personal laboral.
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a M.I.M.M..
De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra
consideració millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no
obstant, amb el seu superior criteri, resoldrà, prèvia la incorporació a l'expedient dels informes
addicionals d'altres departaments municipals que, si així es considera, es puguin sol·licitar."
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 19/11/2018.
PROPOSA:
PRIMER.- Mantenir d’alta en el règim de la S. Social a la treballadora municipal, contractada en
règim laboral, M.I.M.M., d’acord amb la resolució de l’INSS que ha resolt reconèixer una pròrroga
del seu procés d’IT fins un màxim de 180 dies, tenint en compte que el pagament de la prestació
la realitzarà el mateix INSS en la modalitat de pagament directe.
Així mateix, i d’acord amb la resolució de l’INSS abans esmentada, aquest Ajuntament mantindrà
d’alta M.I.M.M., cotitzant la quota empresarial corresponent fins que es produeixi l’extinció de la
I.T.
SEGON.- Mentre duri la situació establerta al punt primer, completar el subsidi econòmic percebut
per la treballadora per compte de l’INSS amb la quantitat que sigui necessària fins arribar al 100%
de les seves retribucions, d’acord amb l’establert a l’art. 48.1 del vigent Conveni col·lectiu de
personal laboral.
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a M.I.M.M..
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 Recursos Humans.
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30. PROPOSTA ABONAMENT AJUT SOCIAL ÚNIC FILLS MENORS 18 ANYS DE 2018 A
TREBALLADORA LABORAL S.J.P. QUE VA FINALITZAR RELACIÓ LABORAL EL PASSAT
28/10/2018 (EXP. 11509/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de
Recursos Humans de dia 27-11-2018, que literalment copiada, diu:
«En data 29/10/2018 i registre d’entrada núm. 019631 el/la Sr/Sra. S.J.P., ha presentat una instància
mitjançant la qual sol·licita l'abonament de l'ajut anual per fills menors.
Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 06/11/2018, que copiat
literalment diu:
"Atès l'article 50.3 del vigent Conveni Col·lectiu (BOIB núm. 92, de dia 01/08/2002), relatiu a ajuts per
fills menors de 18 anys, que estableix:
«L’Ajuntament concedirà ajuts als treballadors/es amb més de 6 mesos de treball, que tenguin fills
menors de 18 anys per compensar les despeses derivades de la seva cura i custòdia.
S’abonarà un ajut social únic anual, per un import de 62.400 pessetes per cada fill menor de 18 anys,
que s’abonarà preferentment el mes de setembre. Anualment es revisarà la quantitat en funció de la
disponibilitat pressupostària, juntament amb la representació legal dels treballadors. Quan els fills
tenguin la majoria d'edat laboral, a fi de poder continuar percebent l’ajut, el/la sol·licitant/a haurà
d’acreditar que els seus fills no tenguin ingressos propis.»
Atesa la sol·licitud de la treballadora S.J.P. mitjançant instància de 29/10/2018, registrada d’entrada
amb el núm. 19.631, en què sol·licita l’ajut per fill menor.
Atès que mitjançant la resolució de l’àrea d’OiSC 2120/2018, de 27 de setembre es va acordar
acceptar la baixa voluntària de S.J.P. i extingir el seu contracte amb efectes de 28/10/2018.
Verificat que dita treballadora ha estat d’alta a l’Ajuntament durant més de 6 mesos en el període
acordat de setembre a setembre així com la concurrència dels requisits exigits per a la concessió
dels ajuts per fills menors de 18 anys que consten en l’expedient 011509/2018.
La vigent Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2018 deixa clar en
el capítol I del títol III (despeses del personal al servei del sector públic), en concret a l’article
18.Quatre diu que: «...es considera que les despeses en concepte d’acció social són beneficis,
complements o millores distints a les contraprestacions pel treball realitzat la finalitat de les quals és
satisfer determinades necessitats conseqüència de circumstàncies personals dels treballadors.
Aquestes despeses d’acció social, en termes globals, no podran experimentar cap increment el 2018
respecte a les de l’any 2017». Per aquest motiu, s’han de tenir en compte les quanties corresponents
a l’exercici pressupostari de 2017.
Per tot l’exposat, procedeix que el regidor delegat de recursos humans, previ informe de l’òrgan
interventor, emeti una proposta administrativa, si així ho considera, per tal que la Junta de Govern
adopti un acord sobre el següent:
PRIMER.- Abonar a S.J.P. la quantitat de 518,45 € en concepte d'ajut social únic corresponent a
2018, per a fills menors de 18 anys de l’article 50.3 del Conveni Col·lectiu.
De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra consideració
millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no obstant, amb el seu
superior criteri, resoldrà, prèvia la incorporació a l'expedient dels informes addicionals d'altres
departaments municipals que, si així es considera, es puguin sol·licitar."
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 19/11/2018.
PROPOSA:
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Abonar a S.J.P. la quantitat de 518,45 € en concepte d'ajut social únic corresponent a 2018, per a fills
menors de 18 anys de l’article 50.3 del Conveni Col·lectiu.
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 Recursos Humans.
31. PROPOSTA ABONAMENT BEQUES PER ESTUDIS PREVISTES AL CONVENI
COL·LECTIU I PACTE DE FUNCIONARIS (EXP. 10573/2018).-Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 28-11-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 23/11/2018, que copiat
literalment diu:
"Atès l’article 50.1 del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l’Ajuntament de Ciutadella,
redactat conforme acord de Ple de 11/02/2010, així com l’article 51.1 del Pacte del Personal
Funcionari de l’Ajuntament de Ciutadella.
Ateses les sol·licituds del personal funcionari i laboral d'aquest Ajuntament, i verificada la
concurrència dels requisits exigits per a la concessió de les beques d’acord amb els requisits i els
criteris establerts en el Conveni Col·lectiu i el Pacte del Personal Funcionari de l’Ajuntament de
Ciutadella, així com les respectives comissions paritàries segons la llista d’ajuts per estudis que
consta en l’expedient 010573/2018.
La vigent Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2018 deixa clar
en el capítol I del títol III (despeses del personal al servei del sector públic), en concret a l’article
18.Quatre diu que: «...es considera que les despeses en concepte d’acció social són beneficis,
complements o millores distints a les contraprestacions pel treball realitzat la finalitat de les quals
és satisfer determinades necessitats conseqüència de circumstàncies personals dels treballadors.
Aquestes despeses d’acció social, en termes globals, no podran experimentar cap increment el
2018 respecte a les de l’any 2017». Per aquest motiu, s’han de tenir en compte les quanties
corresponents a l’exercici pressupostari de 2017.
Per tot l’exposat, qui subscriu informa favorablement que, previ informe de l’òrgan interventor, el
regidor delegat de recursos humans emeti una proposta per tal que la Junta de Govern adopti un
acord amb el següent contingut:
PRIMER.- Abonar a la nòmina corresponent al mes de novembre de 2018 del Personal relacionat
en quadre adjunt, les quantitats que s'indiquen, en concepte de beques previstes al Conveni
Col·lectiu del Personal Laboral i el Pacte del Personal Funcionari de l’Ajuntament de Ciutadella,
per un import total de 76.525,75 €.
De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra
consideració millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no
obstant, amb el seu superior criteri, resoldrà, prèvia la incorporació a l'expedient dels informes
addicionals d'altres departaments municipals que, si així es considera, es puguin sol·licitar."
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 27/11/2018.
PROPOSA:
Abonar a la nòmina corresponent al mes de novembre de 2018 del Personal relacionat a
continuació, les quantitats que s'indiquen, en concepte de beques previstes al Conveni Col·lectiu
del Personal Laboral i el Pacte del Personal Funcionari de l’Ajuntament de Ciutadella, per un
import total de 76.525,75 €..
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NIF

TOTAL NOM
AJUT

00.2*****-M

432,04 C.R.V.

04.1*****-B

05.4*****-Q

08.9*****-J

09.0*****-K

11.0*****-N

17.4*****-X

Anys Denominació

esc

10,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

12,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

15,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

11,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

15,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

16,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

10,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

14,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

12,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

17,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

340,65 €

216,02 L.G.C.

648,06 L.M.P.

432,04 T.P.D.

216,02 M.A.G.M.

1353,4 M.G.F.

22,00 Estudis superiors (fora
de Menorca)

1.012,75 €

30,00 Estudis superiors (fora
de Menorca)

1.058,95 €

1058,95 G.B.P.
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33.3*****-M

37.8*****-S

38.5*****-F

38.5*****-C

39.3*****-G

41.4*****-J

1918,25 R.F.A.
3,00

Escoles infantils fins als
3 anys inclusivament

406,12 €

6,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

11,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

14,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

47,00 Estudis superiors (a
Menorca)

864,07 €

13,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

13,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

17,00 Batxillerat,mòduls
professionals, accès
universitari majors 25
anys

340,65 €

14,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

4,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

8,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

10,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

13,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

22,00 Estudis superiors (fora

864,07 €

772,69 L.P.M.A.

216,02 V.R.S.

432,04 B.M.L.

432,04 S.G.P.

1728,14 A.P.M.
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de Menorca)

41.4*****-C

41.4*****-K

25,00 Estudis superiors (fora
de Menorca)

864,07 €

13,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

15,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

17,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

340,65 €

772,69 A.P.J.

1475,75 F.G.J.M.
20,00 Estudis superiors (fora
de Menorca)

41.4*****-X

41.5*****-K

41.5*****-D

41.5*****-J

41.5*****-K

41.7*****-Q

1.475,75 €

216,02 M.G.A.
15,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

3,00

406,12 €

838,16 P.P.J.
Escoles infantils fins als
3 anys inclusivament

12,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

14,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

12,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

2,00

Escoles infantils fins als
3 anys inclusivament

406,12 €

6,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

3,00

Escoles infantils fins als
3 anys inclusivament

406,12 €

216,02 O.P.P.

622,14 G.P.J.

406,12 C.M.F.

781,75 F.P.B.
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41.7*****-L

41.7*****-D

41.7*****-X

41.7*****-R

41.7*****-D

41.7*****-J

41.7*****-K

41.7*****-K

41.7*****-C

24,00 Estudis superiors (fora
de Menorca)

781,75 €

7,00

216,02 €

216,02 S.L.R.
Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

340,65 C.C.J.
25,00 Batxillerat,mòduls
professionals, accès
universitari majors 25
anys

340,65 €

19,00 Estudis superiors (fora
de Menorca)

23,86 €

23,00 Estudis superiors (fora
de Menorca)

735,55 €

16,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

14,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

17,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

23,86 P.C.M.

735,55 C.S.L.

216,02 M.C.A.

216,02 A.M.F.

416,22 M.M.J.

19,00 Estudis superiors (fora
de Menorca)

200,2 €

24,00 Estudis superiors (fora
de Menorca)

804,85 €

804,85 P.F.M.I.

97,9 C.M.E.
25,00 Batxillerat,mòduls
professionals, accès
universitari majors 25
anys

41.7*****-D

1012,75 F.T.G.
20,00 Estudis superiors (fora
de Menorca)

41.7*****-T

97,9 €

1.012,75 €

216,02 M.V.J.
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41.7*****-P

41.7*****-Z

41.7*****-K

41.7*****-Y

41.7*****-Q

41.7*****-F

14,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

22,00 Estudis superiors (a
Menorca)

400,4 €

400,4 B.B.J.

1728,14 C.T.D.
21,00 Estudis superiors (fora
de Menorca)

864,07 €

23,00 Estudis superiors (fora
de Menorca)

864,07 €

15,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

17,00 Batxillerat,mòduls
professionals, accès
universitari majors 25
anys

340,65 €

19,00 Batxillerat,mòduls
professionals, accès
universitari majors 25
anys

340,65 €

11,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

21,00 Batxillerat,mòduls
professionals, accès
universitari majors 25
anys

623,35 €

556,67 S.F.R.

340,65 S.C.R.

839,37 S.M.E.

1151,35 A.M.J.
20,00 Estudis superiors (fora
de Menorca)

41.7*****-V

41.7*****-V

1.151,35 €

340,65 P.S.A.
22,00 Batxillerat,mòduls
professionals, accès
universitari majors 25
anys

340,65 €

18,00 Batxillerat,mòduls
professionals, accès
universitari majors 25
anys

340,65 €

822,22 C.S.M.
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41.7*****-H

24,00 Batxillerat,mòduls
professionals, accès
universitari majors 25
anys

140,92 €

27,00 Batxillerat,mòduls
professionals, accès
universitari majors 25
anys

340,65 €

13,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

1228,77 C.C.J.

25,00 Estudis superiors (fora
de Menorca)
41.7*****-Q

41.7*****-L

41.7*****-J

216,02 B.P.M.J.
16,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

9,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

13,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

18,00 Batxillerat,mòduls
professionals, accès
universitari majors 25
anys

340,65 €

432,04 C.C.S.

1661,4 B.S.J.

20,00 Estudis superiors (fora
de Menorca)
41.7*****-T

41.7*****-V

1.012,75 €

1.320,75 €

216,02 P.M.C.
12,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

9,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

15,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

19,00 Batxillerat,mòduls
professionals, accès

106,02 €

538,06 M.M.J.
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universitari majors 25
anys
41.7*****-Q

48,4 M.C.L.
21,00 Batxillerat,mòduls
professionals, accès
universitari majors 25
anys

41.7*****-B

41.7*****-F

41.7*****-N

41.7*****-Z

41.7*****-N

41.7*****-X

41.7*****-Y

48,4 €

556,67 P.G.J.
10,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

18,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

340,65 €

13,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

5,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

11,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

14,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

18,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

340,65 €

16,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

21,00 Estudis superiors (fora
de Menorca)

864,07 €

17,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

340,65 €

16,00 Educació infantil (3-

216,02 €

216,02 B.A.J.J.

648,06 G.F.J.L.

340,65 J.F.J.

1080,09 C.G.I.

340,65 A.S.A.

1944,16 B.M.C.
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6)anys, primària i
secundària

41.7*****-J

41.7*****-R

41.7*****-D

41.7*****-T

41.7*****-K

41.7*****-C

21,00 Estudis superiors (fora
de Menorca)

864,07 €

23,00 Estudis superiors (fora
de Menorca)

864,07 €

12,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

18,00 Batxillerat,mòduls
professionals, accès
universitari majors 25
anys

340,65 €

21,00 Estudis superiors (fora
de Menorca)

864,07 €

15,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

16,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

14,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

48,00 Estudis superiors (a
Menorca)

296,9 €

14,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

7,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

15,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

14,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

1420,74 C.S.M.A.

432,04 M.M.J.M.

512,92 T.S.J.L.

216,02 M.S.C.

432,04 S.Q.V.

216,02 J.B.J.J.
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41.7*****-G

41.7*****-S

41.7*****-V

41.7*****-J

41.7*****-Q

41.7*****-P

41.7*****-M

41.7*****-V

432,04 C.B.F.
12,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

16,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

17,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

656,24 €

13,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

16,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

50,00 Estudis superiors (a
Menorca)

46,2 €

13,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

19,00 Batxillerat,mòduls
professionals, accès
universitari majors 25
anys

656,35 €

10,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

12,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

13,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

11,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

656,24 M.C.A.

432,04 C.P.D.

46,2 P.H.J.

872,37 A.S.F.

432,04 B.C.J.

216,02 C.R.M.

432,04 B.G.M.
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41.7*****-C

41.7*****-H

41.7*****-N

41.7*****-J

41.7*****-P

41.7*****-V

41.7*****-Q

14,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

20,00 Estudis superiors (fora
de Menorca)

864,07 €

11,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

15,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

12,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

13,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

16,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

8,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

11,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

6,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

16,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

13,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

864,07 C.G.E.

432,04 M.G.M.

648,06 P.V.G.

432,04 P.V.G.

216,02 C.C.R.

216,02 R.M.A.

260,02 M.S.F.

20,00 Batxillerat,mòduls
professionals, accès
universitari majors 25

44 €
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anys
41.7*****-D

432,04 F.S.M.P.
9,00

41.7*****-Q

41.7*****-C

41.7*****-W

41.7*****-B

41.7*****-Q

41.7*****-F

Escoles infantils fins als
3 anys inclusivament

216,02 €

15,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

11,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

15,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

15,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

15,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

11,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

13,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

17,00 Batxillerat,mòduls
professionals, accès
universitari majors 25
anys

340,65 €

18,00 Batxillerat,mòduls
professionals, accès
universitari majors 25
anys

340,65 €

17,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

11,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

216,02 P.H.D.

648,06 M.C.R.

216,02 A.C.C.

897,32 S.A.D.

216,02 C.L.E.

432,04 B.C.M.T.
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41.7*****-G

41.7*****-H

41.7*****-V

41.7*****-B

41.7*****-P

41.7*****-K

41.7*****-K

14,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

13,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

2,00

Escoles infantils fins als
3 anys inclusivament

406,12 €

8,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

12,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

4,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

8,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

9,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

13,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

12,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

15,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

2,00

Escoles infantils fins als
3 anys inclusivament

406,12 €

6,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

216,02 A.M.E.

406,12 T.P.P.

432,04 F.G.E.

432,04 F.R.J.L.

432,04 B.C.J.

432,04 F.G.J.

622,14 M.M.R.
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41.7*****-S

41.7*****-L

41.7*****-K

41.7*****-Y

41.7*****-X

41.7*****-B

41.7*****-A

216,02 G.G.J.L.
16,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

7,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

9,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

5,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

9,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

2,00

Escoles infantils fins als
3 anys inclusivament

406,12 €

432,04 R.B.J.

432,04 T.P.R.

838,16 M.M.J.

10,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

11,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

14,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

18,00 Batxillerat,mòduls
professionals, accès
universitari majors 25
anys

340,65 €

3,00

406,12 €

556,67 V.I.F.

406,12 M.S.C.
Escoles infantils fins als
3 anys inclusivament

556,67 F.C.D.
12,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

18,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

340,65 €
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41.7*****-H

216,02 P.B.C.
8,00

41.7*****-E

41.7*****-Y

41.7*****-E

41.7*****-N

41.7*****-Z

41.7*****-M

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

12,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

8,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

8,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

12,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

8,00

216,02 €

216,02 C.J.S.

216,02 T.P.N.

432,04 T.P.J.

648,06 S.F.E.R.
Escoles infantils fins als
3 anys inclusivament

12,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

14,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

4,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

10,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

12,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

8,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

12,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

648,06 P.S.P.

432,04 S.F.C.
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41.7*****-M

41.7*****-Q

41.7*****-M

41.7*****-F

41.7*****-R

41.7*****-E

41.7*****-M

432,04 S.A.M.
12,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

16,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

4,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

7,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

6,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

9,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

5,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

6,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

8,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

2,00

Escoles infantils fins als
3 anys inclusivament

406,12 €

4,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

4,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

10,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

432,04 C.P.J.D.

432,04 M.M.L.

216,02 A.M.S.

432,04 R.V.J.

622,14 P.B.M.

648,06 J.C.T.

63

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 28.11.2018

41.7*****-Z

41.7*****-W

41.7*****-F

41.7*****-P

41.7*****-W

41.7*****-Q

41.7*****-G

41.7*****-N

13,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

15,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

5,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

9,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

4,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

7,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

2,00

Escoles infantils fins als
3 anys inclusivament

406,12 €

6,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

2,00

Escoles infantils fins als
3 anys inclusivament

406,12 €

7,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

12,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

39,00 Estudis superiors (a
Menorca)

864,07 €

7,00

216,02 €

216,02 M.F.E.

432,04 M.M.M.

432,04 T.C.F.

622,14 M.F.J.C.

406,12 P.T.C.C.

432,04 R.C.J.

864,07 M.J.D.

216,02 E.P.C.
Educació infantil (36)anys, primària i
secundària
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41.7*****-M

41.7*****-L

41.7*****-G

41.7*****-H

41.7*****-S

41.7*****-J

41.7*****-M

41.7*****-K

622,14 P.C.A.
3,00

Escoles infantils fins als
3 anys inclusivament

406,12 €

7,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

3,00

Escoles infantils fins als
3 anys inclusivament

406,12 €

6,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

6,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

8,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

6,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

9,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

7,00

Escoles infantils fins als
3 anys inclusivament

216,02 €

622,14 S.J.L.

432,04 M.C.F.

432,04 P.C.A.

432,04 B.T.M.

11,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

4,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

2,00

Escoles infantils fins als
3 anys inclusivament

406,12 €

5,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

3,00

Escoles infantils fins als

406,12 €

216,02 SC.R.

622,14 R.C.C.

406,12 M.C.L.
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3 anys inclusivament
41.7*****-A

41.7*****-Z

41.7*****-W

41.7*****-A

41.7*****-G

41.7*****-A

41.7*****-H

41.7*****-J

622,14 P.F.J.
3,00

Escoles infantils fins als
3 anys inclusivament

406,12 €

5,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

7,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

9,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

3,00

Escoles infantils fins als
3 anys inclusivament

406,12 €

5,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

4,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

12,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

2,00

Escoles infantils fins als
3 anys inclusivament

406,21 €

2,00

Escoles infantils fins als
3 anys inclusivament

406,12 €

2,00

Escoles infantils fins als
3 anys inclusivament

406,12 €

6,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

7,00

Escoles infantils fins als
3 anys inclusivament

216,02 €

432,04 M.M.M.

622,14 F.C.R.

216,02 M.N.T.

216,02 A.M.C.

406,21 A.G.J.M.

1028,26 P.B.J.N.

432,04 Y.N.W.F.

11,00 Educació infantil (3-

216,02 €
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6)anys, primària i
secundària
42.9*****-Y

43.0*****-L

43.0*****-J

43.0*****4-E

43.1*****-L

43.6*****-P

46.61*****-C

52.4*****-Y

383,01 S.A.J.
20,00 Estudis superiors (fora
de Menorca)

383,01 €

16,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

19,00 Batxillerat,mòduls
professionals, accès
universitari majors 25
anys

340,65 €

8,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

14,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

6,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

8,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

2,00

Escoles infantils fins als
3 anys inclusivament

406,12 €

4,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

13,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

15,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

22,00 Estudis superiors (fora
de Menorca)

989,65 €

556,67 C.B.A.

432,04 C.A.S.L.

432,04 S.G.F.

622,14 F.B.E.

432,04 V.B.J.

989,65 R.M.J.

432,04 C.S.L.
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7,00

77.7*****-Z

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

13,00 Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

7,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

9,00

Educació infantil (36)anys, primària i
secundària

216,02 €

432,04 P.B.M.

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 Recursos Humans.
32. PROPOSTA ABONAMENT AJUT SOCIAL ÚNIC FILLS MENORS 18 ANYS PERSONAL
LABORAL 2018 (EXP. 10574/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei
de Recursos Humans de dia 27-11-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans, amb data 15/11/2018, que copiat
literalment diu:
"Atès l'article 50.3 del vigent Conveni Col·lectiu (BOIB núm. 92, de dia 01/08/2002), relatiu a ajuts
per fills menors de 18 anys, que estableix:
«L’Ajuntament concedirà ajuts als treballadors/es amb més de 6 mesos de treball, que tenguin fills
menors de 18 anys per compensar les despeses derivades de la seva cura i custòdia.
S’abonarà un ajut social únic anual, per un import de 62.400 pessetes per cada fill menor de 18
anys, que s’abonarà preferentment el mes de setembre. Anualment es revisarà la quantitat en
funció de la disponibilitat pressupostària, juntament amb la representació legal dels treballadors.
Quan els fills tenguin la majoria d'edat laboral, a fi de poder continuar percebent l’ajut, el/la
sol·licitant/a haurà d’acreditar que els seus fills no tenguin ingressos propis.
Aquest ajut es concedirà en cas de situació legal d’acolliment o custòdia i serà compatible amb
l’ajut per minusvalidesa.»
Ateses les sol·licituds del personal laboral d'aquest Ajuntament, i verificada la concurrència dels
requisits exigits per a la concessió dels ajuts per fills menors de 18 anys segons la llista d’ajuts per
fills que consta en l’expedient 010574/2018.
La vigent Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2018 deixa clar
en el capítol I del títol III (despeses del personal al servei del sector públic), en concret a l’article
18.Quatre diu que: «...es considera que les despeses en concepte d’acció social són beneficis,
complements o millores distints a les contraprestacions pel treball realitzat la finalitat de les quals
és satisfer determinades necessitats conseqüència de circumstàncies personals dels treballadors.
Aquestes despeses d’acció social, en termes globals, no podran experimentar cap increment el
2018 respecte a les de l’any 2017». Per aquest motiu, s’han de tenir en compte les quanties
corresponents a l’exercici pressupostari de 2017.
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Per tot l’exposat, qui subscriu informa favorablement que, previ informe de l’òrgan interventor, el
regidor delegat de recursos humans emeti una proposta, si així ho considera, per tal que la Junta
de Govern adopti un acord amb el següent contingut:
PRIMER.- Abonar a la nòmina corresponent al mes de novembre de 2018 del personal contractat
en règim laboral relacionats en quadre adjunt, les quantitats que s'indiquen en concepte d'ajut
social únic corresponent a 2018, per a fills menors de 18 anys per un import total de 54.437,22 €.
De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra
consideració millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no
obstant, amb el seu superior criteri, resoldrà, prèvia la incorporació a l'expedient dels informes
addicionals d'altres departaments municipals que, si així es considera, es puguin sol·licitar."
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 20/11/2018.
PROPOSA:
Abonar a la nòmina corresponent al mes de novembre de 2018 del personal contractat en règim
laboral relacionats en quadre adjunt, les quantitats que s'indiquen en concepte d'ajut social únic
corresponent a 2018, per a fills menors de 18 anys per un import total de 54.437,22 €.
NIF

NOM

04.1*****-B

L.G.C.

05.4*****-Q

09.0*****-K

11.0*****-N

37.8****-S

38.5*****-F

38.5*****-C

39.3*****-G

41.7*****-L

L.M.P.

M.A.G.M.

M.G.F.

L.P.M.A.

V.R.S.

B.M.L.

S.G.P.

S.L.R.

IMPORT AJUT EDAT

TOTAL AJUT

518,45 €
15

518,45 €

15

518,45 €

16

518,45 €

11

518,45 €

12

518,45 €

17

518,45 €

17

518,45 €

13

518,45 €

13

518,45 €

14

518,45 €

8

518,45 €

4

518,45 €

13

518,45 €

10

518,45 €

1.555,35 €

518,45 €

518,45 €

1.555,35 €

518,45 €

1.036,90 €

1.036,90 €

518,45 €
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41.7*****-D

41.7*****K

41.7*****-K

41.7*****-Q

41.7*****-H

41.7*****-Q

41.7*****-L

41.7*****-J

41.7*****-T

41.7*****-X

41.7*****-G

41.7*****-S

41.7*****-V

41.7*****-J

41.7*****-Q

41.7*****-P

M.C.A.

M.M.J.

S.F.R.

S.M.E.

C.C.J.

B.P.M.J.

C.C.S.

B.S.J.

M.S.C.

T.B.A.

C.B.F.

M.C.A.

C.P.D.

P.H.J.

A.S.F.

B.C.J.

7

518,45 €

16

518,45 €

17

518,45 €

15

518,45 €

17

518,45 €

11

518,45 €

13

518,45 €

16

518,45 €

13

518,45 €

9

518,45 €

18

518,45 €

14

518,45 €

18

518,45 €

12

518,45 €

16

518,45 €

17

518,45 €

16

518,45 €

13

518,45 €

17

518,45 €

13

518,45 €

12

518,45 €

10

518,45 €

518,45 €

518,45 €

1.036,90 €

518,45 €

518,45 €

518,45 €

1.036,90 €

518,45 €

518,45 €

518,45 €

1.036,90 €

518,45 €

1.036,90 €

518,45 €

518,45 €

1.036,90 €
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41.7*****-M

41.7*****-P

41.7*****-Q

41.7*****-B

41.7*****-Q

41.7*****-G

41.7*****-H

41.7*****-V

41.7*****-K

41.7*****-K

41.7*****-Y

41.7*****-X

41.7*****-B

41.7*****-H

41.7*****-E

C.R.M.

C.C.R.

M.S.F.

S.A.D.

C.L.E.

A.M.E.

T.P.P.

F.G.E.

M.M.R.

T.P.R.

M.M.J.

V.I.F.

M.S.C.

P.B.C.

C.J.S.

518,45 €
13

518,45 €

6

518,45 €

13

518,45 €

13

518,45 €

17

518,45 €

18

518,45 €

17

518,45 €

13

518,45 €

2

518,45 €

12

518,45 €

8

518,45 €

6

518,45 €

2

518,45 €

9

518,45 €

5

518,45 €

2

518,45 €

11

518,45 €

10

518,45 €

14

518,45 €

18

518,45 €

3

518,45 €

8

518,45 €

12

518,45 €

518,45 €

518,45 €

1.555,35 €

518,45 €

518,45 €

518,45 €

1.036,90 €

1.036,90 €

1.036,90 €

1.555,35 €

1.036,90 €

518,45 €

518,45 €

518,45 €
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41.7*****-E

41.7*****-N

41.7*****-Z

41.7*****-M

41.7*****-F

41.7*****-E

41.7*****-M

41.7*****-Z

41.7*****-W

41.7*****-N

41.7*****-M

41.7*****-L

41.7*****-G

T.P.J.

S.F.E.R.

P.S.P.

S.F.C.

A.M.S.

P.B.M.

J.C.T.

M.F.E.

M.M.M.

E.P.C.

P.C.A.

S.J.L.

M.C.F.

1.036,90 €
8

518,45 €

12

518,45 €

8

518,45 €

12

518,45 €

14

518,45 €

12

518,45 €

10

518,45 €

4

518,45 €

8

518,45 €

12

518,45 €

2

518,45 €

5

518,45 €

2

518,45 €

4

518,45 €

13

518,45 €

4

518,45 €

10

518,45 €

15

518,45 €

5

518,45 €

9

518,45 €

7

518,45 €

7

518,45 €

3

518,45 €

6

518,45 €

3

518,45 €

1.555,35 €

1.555,35 €

1.036,90 €

1.036,90 €

1.036,90 €

1.555,35 €

518,45 €

1.036,90 €

518,45 €

1.036,90 €

1.036,90 €

1.036,90 €
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41.7*****-S

41.7*****-J

41.7*****-K

41.7*****-A

41.7*****-A

41.7*****-G

41.7*****-A

41.7*****-V

41.7*****-H

41.7*****-J

43.0*****-J

77.7*****-Z

B.T.M.

S.C.R.

M.C.L.

P.F.J.

M.N.T.

A.M.C.

A.G.J.M.

C.P.S.

P.B.J.M.

Y.N.W.

C.A.S.

P.B.M.

6

518,45 €

8

518,45 €

11

518,45 €

7

518,45 €

4

518,45 €

3

518,45 €

3

518,45 €

5

518,45 €

4

518,45 €

12

518,45 €

2

518,45 €

0

518,45 €

6

518,45 €

2

518,45 €

2

518,45 €

7

518,45 €

11

518,45 €

8

518,42 €

14

518,45 €

7

518,45 €

9

518,45 €

1.036,90 €

518,45 €

518,45 €

1.036,90 €

518,45 €

518,45 €

518,45 €

518,45 €

1.555,35 €

1.036,90 €

1.036,87 €

1.036,90 €

54.437,22 €

54437,22

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 Recursos Humans.
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33. PROPOSTA ABONAMENT AJUTS 2018 AL PERSONAL FUNCIONARI (EXP.: 10575/2018).Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 28-112018, que literalment copiada, diu:
«Atès l'acord de la Comissió Paritària del personal funcionari de l'Ajuntament de Ciutadella, de dia
26.03.2002, sobre al punt tercer de l'ordre del dia de la convocatòria i en relació al previst a
l'article 50.3 del conveni col·lectiu amb el personal laboral de l'Ajuntament.
Ateses les sol·licituds des treballadors i treballadores de l'Ajuntament i verificada la concurrència
en cada cas dels requisits exigits.
Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 15/11/2018.
Per tot l'exposat qui subscriu
PROPOSA:
Abonar en la nòmina corresponent al mes de novembre de 2018, al personal funcionari relacionat
a continuació, les quantitats que s'indiquen en concepte dels ajuts a què s'ha fet referència:
NOM

IMPORT

C.R.V.

1036,90

T.P.D.

1036,90

R.F.A.

2073,80

A.N.J.

1555,35

A.P.J.

1555,35

M.G.A.

1036,90

P.P.J.

1555,35

O.P.P.

1036,90

G.P.J.

1036,90

C.M.F.

518,45

A.M.F.

518,45

M.V.J.

1036,90

C.S.M.

1036,90

P.M.C.

518,45

M.M.J.

1036,90

P.G.J.

1036,90

R.C.J.

518,45

B.A.J.J.

518,45

G.F.J.L.

1555,35

J.F.J.

518,45

C.G.I.

518,45

A.S.A.

518,45
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R.S.A.

518,45

B.M.C.

518,45

C.S.M.A.

1036,90

M.M.J.M.

1555,35

T.S.J.L.

1036,90

S.Q.V.

1036,90

J.B.J.J.

518,45

B.G.M.

1036,90

M.G.M.

1036,90

P.V.G.

1555,35

P.V.G.

1036,90

C.M.J.I.

1036,90

R.M.A.

518,45

F.S.M.P.

1036,90

P.H.D.

1036,90

A.C.C.

518,45

B.C.M.

1036,90

F.R.J.L.

1036,90

B.C.J.

1036,90

F.G.J.

1036,90

G.G.J.L.

518,45

R.B.J.

1036,90

L.M.J.

518,45

P.R.A.

518,45

F.C.D.

1036,90

S.A.M.

1036,90

C.P.J.D.

1036,90

M.M.L.

1036,90

R.V.J.

1036,90

S.J.M.J.

518,45

T.C.F.

1036,90

M.F.J.C.

1036,90

P.T.C.C.

518,45

R.C.J.

1036,90

G.G.M.

518,45

P.C.A.

1036,90
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R.C.C.

1036,90

M.M.M.

1036,90

F.C.R.

1036,90

C.B.A.

518,45

S.G.F.

1036,90

F.B.E.

1036,90

V.B.J.

1036,90

G.M.J.

518,45

C.S.L.

1036,90

M.F.D.

518,45

T.P.N.

518,45

TOTAL

63769,35

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 Recursos Humans.
34. PROPOSTA ABONAMENT C. PRODUCTIVITAT PER TREBALLS PENOSOS REALITZATS
EL SETEMBRE 2018 (EXP. 11591/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del
Servei de Recursos Humans de dia 28-11-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 05/11/2018, que copiat
literalment diu:
"S’ha rebut informe del departament d’obres i serveis per mitjà del qual es deixa constància d'una
relació de personal de la Brigada municipal que ha realitzat diferent percentatge de temps durant
el mes de setembre de 2018 dedicat al manteniment de la xarxa de clavegueram.
Atès que la Junta de Govern municipal, en sessió de data 03/08/2016, punt 15 è, acordà que el
percentatge de complement salarial que havia de percebre cada empleat per raó d'haver realitzat
treballs penosos relacionats amb feines de clavegueram havia de ser presentat pel cap de la
Brigada municipal mensualment, indicant el nom i llinatges de cada empleat, el número de dies
que havia realitzat feines a la xarxa de clavegueram i el percentatge que açò suposava respecte
del mes en qüestió. La quantia econòmica a percebre aprovada fou de 230 euros mensuals per al
100% de dedicació, havent-se d'aplicar les variacions corresponents d'acord amb el percentatge
de temps efectivament realitzat (actualment 238,73 euros per al 100% de dedicació per raó de la
puja de l'1% salarial corresponent a l'exercici de 2016 més l’1% que correspon a l’exercici de
2017, més l’1,75% aplicable amb efectes de juliol de 2018).
Aquest complement salarial s’acordà en virtut del que preveu l’art. 29.4 del Conveni col·lectiu del
personal laboral (BOIB nº 92 de 01.08.2002) en relació als complements al salari pel motiu de la
realització de treballs tòxics, perillosos o excepcionalment penosos.
D'acord amb l'esmentat, s'adjunta document on hi ha la relació de persones que han efectuat
tasques de clavegueram durant el mes de setembre de 2018, el percentatge de dedicació que açò
suposa respecte de la jornada total i la seva traducció en euros. La totalitat de les tasques puja un
import de 895,24 € pel personal d’obres, i de 444,04 € pel personal d’enllumenat públic, que
s'haurien d'abonar a la nòmina de cada treballador, en concepte de complement salarial, en
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proporció als percentatges efectivament realitzats d'acord amb l'informe abans esmentat i el
quadre adjunt.
En addició, es pot indicar que segons informe del cap de la Brigada municipal de 29/12/2016
considera establir una Brigada de manteniment de clavegueram i demana que es replantegi el
sistema de remuneració d’aquests empleats públics municipals. Cosa que es posa en
coneixement de la corporació local a efectes que en tengui coneixement.
Per tot l'exposat, procedeix que el regidor delegat de recursos humans, previ el corresponent
informe per part de l'òrgan interventor, emeti una proposta administrativa per tal que la Junta de
Govern adopti un acord sobre el següent:
PRIMER: Abonar a la relació de treballadors municipals que s’adjunta, tots ells contractats en
règim laboral, els imports que en document adjunt es relacionen en concepte de complement
salarial per haver realitzat tasques de manteniment de la xarxa de clavegueram durant el mes de
setembre de 2018, cosa que ascendeix als imports següents pel personal de cada col·lectiu
esmentat en el seu conjunt:
- Obres: 895,24 €
- Enllumenat Públic: 444,04 €
De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra
consideració millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no
obstant, amb el seu superior criteri, resoldrà, prèvia la incorporació a l'expedient dels informes
addicionals d'altres departaments municipals que, si així es considera, es puguin sol·licitar."
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 19/11/2018.
PROPOSA:
Abonar als treballadors municipals que es relaciones a continuació, tots ells contractats en règim
laboral, els imports que es relacionen en concepte de complement salarial per haver realitzat
tasques de manteniment de la xarxa de clavegueram durant el mes de setembre de 2018, cosa
que ascendeix als imports següents pel personal de cada col·lectiu esmentat en el seu conjunt:
NOM

%

IMPORT

M.R.L.

BRIGADA

35%

83,56

C.C.R.

BRIGADA

65%

155,17

B.M.P.

BRIGADA

65%

155,17

B.M.J.

BRIGADA

25%

59,68

M.B.L.

BRIGADA

45%

107,43

L.G.C.

BRIGADA

40%

95,49

V.B.J.

BRIGADA

100%

238,73

TOTAL BRIGADA

895,24

C.B.F.

ELECTRIC

48%

114,59

M.C.L.

ELECTRIC

53%

126,53

S.A.D.

ELECTRIC

85%

202,92

TOTAL ELECTRICISTES
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»

444,04
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Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
35. PROPOSTA ABONAMENT HORES COMPLEMENTÀRIES REALITZADES L’OCTUBRE DE
2018 (EXP. 11828/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de
Recursos Humans de dia 27-11-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 13/11/2018, que copiat
literalment diu:
"Han arribat a l'àrea de recursos humans peticions d'abonament d'hores complementàries
realitzades per treballadores contractades a temps parcial, degudament subscrites pels tècnics
responsables i regidors de les àrees corresponents.
En concret, es demana:
- Abonament de 42 hores complementàries realitzades durant el mes d’octubre de 2018 per part
de la treballadora A.M.M..
- Abonament de 21 hores complementàries realitzades durant el mes d’octubre de 2018 per part
de la treballadora T.M.N..
Atès l'art. 12 del vigent RDL 2/2015, per mitjà del qual s'aprovà el text refós de la Llei de l'Estatut
dels Treballadors pel que fa als contractes a temps parcial i els límits relatius a les hores
complementàries.
Envers aquestes limitacions, es pot dir que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de 19 de
maig, acordà modificar el Conveni Col·lectiu de personal laboral (afegint un article 20 bis) en
relació a la realització d'hores complementàries. Aquest nou precepte -entre d'altres coses- mana
que sols es podran realitzar hores complementàries si existeix un pacte escrit amb el treballador i
en cap cas el pacte d'hores extraordinàries podrà ser superior al 60% de les hores ordinàries de
treball objecte de contracte.
Ateses les condicions de jornada pactades amb T.M.N. i A.M.M., i atès que el còmput total d'hores
mensuals complementàries presentades no sobrepassa el límit màxim permès d'acord amb la
normativa abans esmentada.
Atès que segons l’article 12.4 i) de l’Estatut dels Treballadors les hores complementàries
efectivament realitzades es retribuiran com a ordinàries.
Per tot l’exposat, procedeix que el regidor delegat de recursos humans, previ el corresponent
informe per part de l’òrgan interventor, emeti una proposta, si així ho considera, per tal que la
Junta de Govern adopti un acord sobre el següent:
PRIMER: Abonar a les treballadores relacionades en document adjunt les quantitats que en cada
cas s’especifiquen en concepte d'hores complementàries realitzades durant el mes d’octubre de
2018, de conformitat amb el que disposa el TRLET i l'art. 20 bis del vigent Conveni col·lectiu de
personal laboral, per un import total de 838,32 €.
De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra
consideració millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no
obstant, amb el seu superior criteri, resoldrà, prèvia la incorporació a l'expedient dels informes
addicionals d'altres departaments municipals que, si així es considera, es puguin sol·licitar."
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 27/11/2018.
PROPOSA:
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Abonar a les treballadores relacionades a continuació, les quantitats indica de, en concepte
d'hores complementàries realitzades durant el mes d’octubre de 2018, de conformitat amb el que
disposa el TRLET i l'art. 20 bis del vigent Conveni col·lectiu de personal laboral, per un import
total de 838,32 €.
Treballadora
M.M.A.

493,92

M.N.T.

344,40

TOTAL

838,32

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 Recursos Humans.
36. PROPOSTA ABONAMENT GRATIFICACIONS SERV. EXTR. PERSONAL FUNCIONARI
[POLICIA LOCAL: REALITZATS EL JUNY (NO ABONATS JG19/09/18), SETEMBRE I
OCTUBRE 2018) I URBANISME: REALITZATS L'OCTUBRE 2018)] (EXP. 11844/2018).-Es dóna
compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 28-11-2018, que
literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 15/11/2018, que copiat
literalment diu:
"Han arribat a l'àrea de recursos humans informes subscrits pel cap de la Policia local i pel regidor
delegat de l'àrea a efectes que es tramiti l'abonament de complements salarials de personal
laboral i funcionari adscrit a la prefectura de la Policia local. Amb els informes, de data
08/08/2018, 17/10/2018 i 08/11/2018, hi ha un quadrant-resum dels serveis extraordinaris i dels
serveis especials que s'han de retribuir complementàriament als membres del cos de la Policia
local com a personal funcionari de l’Ajuntament de Ciutadella.
Atès que s’ha comprovat que en l’acord de la Junta de Govern en sessió ordinària de dia
19/09/2018 es van abonar els serveis extraordinaris prestats per personal de la policia local
informats el dia 08/08/2018, però sense incloure els següents efectius que havien realitzat serveis
el mes de juny de 2018 segons expedient 008934/2018:
- F.C.M.
- J.G.J.
- J.L.T.S.
- D.P.H.
Així mateix, hi ha peticions d’abonament de gratificacions per serveis extraordinaris prestats de
personal divers d’oficines municipals, en concret:
- Sol·licitud de 17/10/2018 d’abonament de serveis extraordinaris realitzats el mes d’octubre del
funcionari C.P.T., subscrites per l’empleat i el regidor delegat.
- Sol·licitud de 05/11/2018 d’abonament de serveis extraordinaris realitzats el mes d’octubre de la
funcionària N.T.P., subscrites per l’empleada i el regidor delegat.
- Sol·licitud de 03/11/2018 d’abonament de serveis extraordinaris realitzats el mes d’octubre del
funcionari L.B.P. subscrites pel propi empleat i el regidor delegat.
Al respecte, indicar que pel que fa a les retribucions dels funcionaris, l'art. 23è de l'encara vigent
Llei 30/1984 de mesures per a la reforma de la funció pública preveu com a retribucions
complementàries dels funcionaris -entre d'altres-: les gratificacions per serveis extraordinaris
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(realitzats fora de la jornada normal, que en cap cas poden ser fixes en la seva quantia ni
periòdiques en la seva meritació).
L'art. 93 LRBRL ens adverteix que les retribucions complementaries dels funcionaris de
l'administració local (com és el nostre municipi) s'han d'atendre a la mateixa estructura i criteris de
valoració objectiva que els de la resta de funcionaris públics. La seva quantia global ha de ser
fixada pel Ple de la corporació dins dels límits màxims i mínims que es senyalin per l'Estat.
El mateix RD 861/1986 RRFAL, en el seu art. 6 è, i pel que respecta a les gratificacions per serveis
extraordinaris, repeteix que correspon al Ple de la corporació fixar en el pressupost la quantia
global designada a l'assignació de gratificacions dins dels límits màxims assenyalats a l'art. 7.2.c
del mateix RFFAL i és l'Alcalde qui les assigna de manera individual, amb subjecció als criteris
que, en el seu cas, hagués establert el Ple de la corporació municipal. I es recorda que les
gratificacions, en cap cas poden ser fixes en la seva quantia ni periòdiques a la seva meritació, i
han de correspondre a serveis extraordinaris realitzats fora de la jornada normal de treball.
Mitjançant el vigent Pacte aplicable al personal funcionari municipal, es pactà i aprovà
plenàriament un règim de gratificacions extraordinàries lligat a un valor/hora extra. En concret,
l'art. 47 del Pacte esmentat diu el següent:
47.1 Es consideren serveis extraordinaris en dies festius els realitzats fora de la jornada normal de
treball, el dissabte, els realitzats en diumenge, en dia de festa marcat en el calendari laboral o en
els dies de llicència indicats en aquest pacte.
47.2 Es tendirà a la supressió de les hores i dels serveis de caràcter extraordinari estructural fora
de la jornada normal de treball.
47.3 En qualsevol cas, i amb l’autorització prèvia de l’Alcaldia o del/de la regidor/a-delegat/a,
durant l’any només es permetrà un màxim de 70 hores per persona fora de la jornada normal de
treball.
47.4 Quan, per necessitats urgents o imprevisibles es realitzin hores extraordinàries fora de
l’horari normal de treball, el càlcul serà del següent:
Hora ordinària = Retribucions anuals : núm. hores jornada anual
Hora extraordinària = valor hora ordinària x 100 %
Hora extraordinària nocturna = valor hora ordinària x 125 %
Hora extraordinària festiva = valor hora ordinària x 150 %
Hora extra. festiva i nocturna = valor hora ordinària x 175 %
Nota: (*) A l’efecte del còmput anterior, es considera retribució anual el conjunt de conceptes
retributius, exceptuant-ne el complement de productivitat i la indemnització per residència.
47.5 S’exclouen expressament del càlcul anterior els serveis extraordinaris realitzats durant les
festes de Sant Joan i Nadal, que seran objecte d’una gratificació especial, prèviament acordada
entre les parts, que es desenvoluparà de manera reglamentària per al seu compliment, i qualsevol
altre servei extraordinari que sigui retribuït amb una gratificació especial.
47.6 Les compensacions per treballs extraordinaris es podran efectuar en temps de la jornada
laboral, a elecció del funcionari, en les mateixes proporcions que l’indicat al punt 47.4. S'entén
que aquest punt s’acorda amb l’establert a l’art. 23.3.d) de la Llei 30/1984 i l’art. 6.3 del Reial
decret 861/1986, atès que no es refereix a gratificacions sinó a compensacions pels serveis
extraordinaris realitzats en temps de jornada laboral, en lloc de retribuir-los econòmicament.»
En resum, el Pacte de funcionaris preveu un règim de gratificacions per serveis extraordinaris,
establint diferents supòsits (nocturnitat, festius...). Aquests extrems han estat aprovats pel Ple de
l'Ajuntament.
Vista la documentació incorporada a l’expedient de referència 011844/2018.
També s'ha d’advertir que els següents funcionaris s’han excedit en el límit màxim de 70 hores
anuals realitzades per serveis extraordinaris establerts a l’art. 47 del Pacte de funcionaris:
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- J.R.C., s’ha excedit 24,5 hores (total 94,5 h).
- D.F.C., s’ha excedit 17,5 hores (total 87,5 h).
- J.B.M., s’ha excedit 6,5 hores (total: 76,5 h).
- L.B.P., s’ha excedit 57,25 hores (total 127,25 h).
Indicar que el fet que aquests funcionaris hagin sobrepassat el límit màxim d’hores permeses per
a la realització de serveis extraordinaris per pacte no és obstacle perquè l’Ajuntament l’hagi de
rescabalar per açò, atès que el contrari seria un enriquiment injust per part de la corporació si
aquesta li ha ordenat la prestació dels serveis extraordinaris realitzats. Ara bé, açò és sens
perjudici de la responsabilitat en què pugui incórrer -si procedeix- qui efectua una comanda de
realització d’hores extraordinàries que excedeixin el límit màxim anual establert per Pacte de
funcionaris, aprovat pel Ple de l’Ajuntament.
Per tot l’exposat, s’estima que procedeix, condicionat al pertinent informe previ per part de l’òrgan
interventor, que el regidor delegat en matèria de recursos humans emeti una proposta
administrativa, si així ho considera, perquè la Junta de Govern municipal adopti un acord sobre el
següent:
PRIMER.- Abonar als funcionaris municipals que es relacionen en document adjunt els imports
que en cada cas s’indiquen en concepte de gratificacions per serveis extraordinaris prestats
realitzats el mes de juny i no abonats per acord de la Junta de Govern en sessió ordinària de dia
19/09/2018 (expedient 008934/2018), la totalitat dels quals ascendeix a 423,48 €
SEGON.- Abonar als funcionaris municipals que es relacionen en document adjunt els imports que
en cada cas s’indiquen en concepte de gratificacions per serveis extraordinaris prestats realitzats
el mes de setembre, la totalitat dels quals ascendeix a 6.185,37 €
TERCER.- Abonar als funcionaris municipals que es relacionen en document adjunt els imports
que en cada cas s’indiquen en concepte de gratificacions per serveis extraordinaris prestats
realitzats el mes d’octubre, la totalitat dels quals ascendeix als següents imports segons els
diferents col·lectius de personal:
- Policia Local: 4.520,81 €
- Oficines Generals: 283,69 €
- Urbanisme: 510,94 €
De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra
consideració millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no
obstant, amb el seu superior criteri, resoldrà, prèvia la incorporació a l'expedient dels informes
addicionals d'altres departaments municipals que, si així es considera, es puguin sol·licitar."
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 20/11/2018.
PROPOSA:
PRIMER.- Abonar als funcionaris municipals que es relacionen a continuació, els imports que en
cada cas s’indiquen en concepte de gratificacions per serveis extraordinaris prestats realitzats el
mes de juny i no abonats per acord de la Junta de Govern en sessió ordinària de dia 19/09/2018
(expedient 008934/2018), la totalitat dels quals ascendeix a 423,48 €:
POLICIA LOCAL

IMPORT

C.M.F.

44,25

G.J.J.

132,75
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P.H.D.

188,90

T.S.J.L.

57,58

TOTAL

423,48

SEGON.- Abonar als funcionaris municipals que es relacionen a continuació, els imports que en
cada cas s’indiquen en concepte de gratificacions per serveis extraordinaris prestats realitzats el
mes de setembre, la totalitat dels quals ascendeix a 6.185,37 €
POLICIA LOCAL

IMPORT

M.B.M.A.

389,40
48,68

B.M.J.

51,95

M.F.J.C.

C.P.J.D.

35,40

P.H.D.

391,97

C.M.F.

37,61

P.M.M.

354,00

F.C.D.

685,88

P.M.J.

413,74

G.G.M.

19,91

P.V.G.

97,35

G.G.J.L.

460,20

R.C.J.

1146,08

G.J.J.

70,80

R.F.A.

73,01

G.F.C.

283,20

S.P.A.

19,91

J.F.J.

318,60

S.G.F.

367,28

M.M.J.M.

318,60

S.J.M.

70,80

M.M.M.

24,34

T.C.F.

19,91

M.J.D.

486,75

TOTAL

6185,37

TERCER.- Abonar als funcionaris municipals que es relacionen a continuació els imports que en
cada cas s’indiquen en concepte de gratificacions per serveis extraordinaris prestats realitzats el
mes d’octubre, la totalitat dels quals ascendeix als següents imports segons els diferents
col·lectius de personal:
POLICIA LOCAL
C.P.J.D.

IMPORT

Pons Valls Gabriel

44,25

22,13

R.C.J.

318,60

C.M.F.

376,13

R.F.A.

19,91

G.P.J.

283,20

S.G.F.

19,91

J.F.J.

318,60

S.J.M.

318,60

M.M.J.M.

318,60

T.S.J.L.

690,90

19,91

TOTAL

4520,81

M.J.D.
M.B.M.A.

283,20

OFICINES GENERALS

M.F.J.C.

318,60

B.P.L.

P.P.J.R.

387,25

URBANISME

P.M.M.

716,85

P.T.C.C.

287,04

P.M.J.

24,34

T.P.N.

223,90

P.C.A.

39,83

TOTAL

510,94

283,69
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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 Recursos Humans.
37. PROPOSTA ABONAMENT GRATIFICACIONS SERV. EXTR. PERSONAL LABORAL
[CEGEM (REALITZATS EL SETEMBRE I OCTUBRE 2018), CANER (OCTUBRE 2018)
BRIGADA (AGOST A OCTUBRE 2018), ETC]. (EXP. 11846/2018).-Es dóna compte d'una
proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 28-11-2018, que literalment
copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 15/11/2018, que copiat
literalment diu:
"Han arribat a l'àrea de recursos humans diverses peticions d'abonament d'hores extraordinàries
de diferent personal municipal contractat en règim laboral.
En concret, han arribat les següents peticions de les àrees corresponents (les quals es troben
incorporades a l’expedient 011846/2018):
- Informe de relació d’hores extres de la brigada municipal d’obres i serveis corresponent al mes
de setembre de 2018. Sol·licituds realitzades pel regidor de manteniment i millora de via pública,
en la que es demana l’abonament de diverses hores extraordinàries a diferent personal de la
Brigada municipal de data 18/10/2018.
- Informes i full quadrant-resum dels serveis extraordinaris i dels serveis especials dels mesos de
setembre i octubre de 2018 que s'han de retribuir complementàriament als operadors cegem,
subscrit pel cap accidental de la policia local i el regidor delegat, en matèria de Policia local i
seguretat ciutadana, de data 17/10/2018 i 08/11/2018
- Sol·licitud realitzada per part de la regidora delegada en matèria de salubritat pública i canera,
de data 05/11/2018, per mitjà de la qual es demana l’abonament d’hores extraordinàries
corresponents al mes d’octubre del caner-llacer municipal.
- Sol·licitud del treballador J.R.M., fosser municipal, subscrita pel propi empleat i regidora
delegada, d’abonament d’hores extres realitzades el mes d’octubre de 2018.
- Sol·licitud de M.P.F., porter municipal a l’àrea d’esports, subscrita pel propi empleat, el director
de cultura i el regidor delegat, d’abonament d’hores extres realitzades el mes d’octubre de 2018
per al departament de cultura.
- Sol·licitud de J.M.M., de la brigada municipal, subscrita pel propi empleat i la regidora delegada,
d’abonament d’hores extres realitzades el mes d’octubre de 2018 al nou cementiri municipal.
Al respecte, la normativa que és d'aplicació és la següent:
El vigent RDL 2/2015 per mitjà del qual s'aprovà el TR de l'Estatuts dels Treballadors diu el
següent:
Article 35 Hores extraordinàries
1.Tindran la consideració d’hores extraordinàries aquelles hores de treball que es realitzin sobre la
durada màxima de la jornada ordinària de treball, fixada d’acord amb l’article anterior. Mitjançant
conveni col·lectiu o, en el seu defecte, contracte individual, s’optarà entre abonar les hores
extraordinàries en la quantia que es fixi, que en cap cas podrà ser inferior al valor de l’hora
ordinària, o compensar-les per temps equivalents de descans retribuït. En absència de pacte al
respecte, s’entendrà que les hores extraordinàries realitzades hauran de ser compensades
mitjançant descans dins dels quatre mesos següents a la seva realització.
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2.El número d’hores extraordinàries no podrà ser superior a vuitanta a l’any, tret del previst a
l’apartat 3. Per als treballadors que per la modalitat o durada del seu contracte realitzassin una
jornada en còmput anual inferior a la jornada general a l’empresa, el nombre màxim anual d’hores
extraordinàries es reduirà en la mateixa proporció que existeixi entre tals jornades.
Als efectes del disposat en el paràgraf anterior, no es computaran les hores extraordinàries que
hagin estat compensades mitjançant descans dins dels quatre mesos següents a la seva
realització.
El Govern podrà suprimir o reduir el nombre màxim d’hores extraordinàries per temps determinat,
amb caràcter general o per certs sectors d’activitat o àmbits territorials, per a incrementar les
oportunitats de col·locació dels treballadors en situació de desocupació.
3.No es tindrà en compte, a efectes de la durada màxima de la jornada ordinària laboral, ni per al
còmput del nombre màxim de les hores extraordinàries autoritzades, l’excés de les treballades per
a prevenir o reparar sinistres i altres danys extraordinaris i urgents, sense perjudici de la seva
compensació com a hores extraordinàries.
4.La prestació de treball en hores extraordinàries serà voluntària, tret que la seva realització s’hagi
pactat en conveni col·lectiu o contracte individual de treball, dins dels límits de l’apartat 2.
5.A efectes del còmput d’hores extraordinàries, la jornada de cada treballador es registrarà dia a
dia i es totalitzarà en el període fixat per a l’abonament de les retribucions, lliurant còpia del resum
al treballador en el rebut corresponent.
Per altra part, el vigent Conveni col·lectiu del personal laboral, en el seu article 20è, diu el
següent:
“20.1 - L’Ajuntament es compromet, com a mesura per aconseguir un major foment d’ocupació, a
suprimir la prestació de treball en hores extraordinàries.
20.2 - Cap treballador/a podrà excedir de 70 hores extraordinàries anuals, tret de raons
justificades de força major. En qualsevol cas, el Comitè o, si escau, els delegats de Personal
podran emetre un informe sobre aquest tema.”
Pel que respecta al règim retributiu/de compensació de les hores extraordinàries del personal
laboral, l'art. 29 (relatiu als complements salarials) del Conveni col·lectiu municipal regula en el
seu punt 8è els serveis extraordinaris dient que:
Tenint en compte l’article 20 d'aquest conveni, les hores extraordinàries realitzades s'hauran
d'abonar amb un recàrrec del 100 % sobre el preu de l’hora bruta, si no és que el/la treballador/a
opti per la compensació amb temps de descans.
Si la realització d’aquests serveis extraordinaris es realitza entre les 22.00 h i les 06.00 h, es
considerarà com a hora extraordinària nocturna i s'abonarà amb un recàrrec del 125% sobre el
preu de l’hora bruta, si no és que el/la treballador/a opti per la compensació amb temps de
descans.
Si la realització d’aquests serveis extraordinaris es fes en un dia de descans setmanal del
treballador/a es considerarà com a hora extraordinària festiva i seran abonades amb un recàrrec
del 150 % damunt el preu de l’hora bruta, a menys que el treballador/a opti per la seva
compensació amb temps de descans.
En cas d’horari nocturn el recàrrec serà del 175%. A l’efecte del còmput anterior, es considera
retribució anual el conjunt de conceptes retributius, exceptuant-ne el complement de productivitat.
En qualsevol cas, els serveis extraordinaris seran sempre de prestació voluntària per part del/de
la treballador/a.
Així i tot, per a la realització de serveis extraordinaris serà del tot necessària l’autorització prèvia i
per escrit del/de la regidor/a delegat/da de l’Àrea que correspongui. El Comitè o el/la delegat/da
de personal podrà emetre un informe referent a la realització de cadascun dels serveis
extraordinaris.
S’exclouen expressament del càlcul anterior els serveis extraordinaris realitzats durant les festes
de Sant Joan i/o Nadal, que seran objecte d’una gratificació especial prèviament acordada entre
les parts, i/o qualsevol altre servei extraordinari que sigui retribuït amb una gratificació especial.”
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Ara bé, arribats aquí s’ha de ressaltar i advertir del següent:
De les dades que obren a l’àrea de recursos humans, dels empleats públics municipals,
contractats en règim laboral, per als quals es demana l’abonament d’hores extraordinàries, els
següents sobrepassen el límit màxim anual permès d’hores extres:
- El cap electricista municipal porta ja realitzades 104,5 hores extraordinàries (excedint-se tant del
límit previst al Conveni col·lectiu d’aplicació com del RDL 2/2015 del TRLET).
- El caner llacer municipal porta ja realitzades 140 hores extraordinàries (excedint-se tant del límit
previst al Conveni col·lectiu d’aplicació com del RDL 2/2015 del TRLET).
Enlloc consta que aquestes hores s’hagin dut a terme per raons de força major o bé per a prevenir
o reparar sinistres o altres danys extraordinaris i urgents (supòsits d’excepció d’aquest límit
màxim).
Així les coses, s’ha de dir que el límit màxim d’hores extraordinàries previst per TRLET és una
norma de dret necessària i obligatòria que no pot ser objecte de variació ni per la via de la
negociació col·lectiva ni tampoc per acord inter partes.
I a més, transgredir el límit màxim d’hores extraordinàries és una infracció administrativa prevista
per l’art. 7.5 del RDL 5/2000, de 4 d’agost, per mitjà del qual s’aprovà el TRLISOS, el qual diu que
són infraccions greus -entre d’altres-: «La transgressió de les normes i els límits legals o pactats
en matèria de jornada, treball nocturn, hores extraordinàries, hores complementàries, descansos,
vacances, permisos i, en general, el temps de treball a què es refereixen els articles 12, 23 i 34 de
l’Estatut dels Treballadors».
Ara bé açò no significa que aquests empleats públics no hagin de cobrar i cotitzar per les hores
extraordinàries que els han estat encomanades i que han realitzat en excés, atès que en cas
contrari es produiria un enriquiment injust per part de la corporació municipal, i que també podria
donar lloc a responsabilitat patrimonial de l’Administració.
Per tot l'exposat, procedeix que el regidor delegat de recursos humans, previ informe de l’òrgan
interventor, adopti una proposta administrativa, si així ho considera, i tenint en compte els
advertiments realitzats, per tal que la Junta de Govern municipal adopti un acord sobre el següent:
PRIMER: Abonar al personal laboral que es relaciona en document adjunt les hores
extraordinàries sol·licitades realitzades el mes de setembre de 2018 de conformitat amb el previst
a l'ET i el Conveni de personal laboral, la totalitat de les quals ascendeix als següents imports
segons els diferents col·lectius de personal següents:
- Operadors cegem: 1.411,20 €
- Brigada: 860,89 €
- Enllumenat públic: 740,13 €
SEGON: Abonar al personal laboral que es relaciona en document adjunt les hores
extraordinàries sol·licitades realitzades el mes d’octubre de 2018 de conformitat amb el previst a
l'ET i el Conveni de personal laboral, la totalitat de les quals ascendeix als imports indicats segons
els diferents col·lectius de personal següents:
- Operadors cegem: 658,56 €
- Cementiris: 132,41 €
- Esports: 112,20 €
- Brigada: 88,72 €
- Caner: 288,37 €
De tot el qual s'informa que és el parer de qui subscriu, i que es sotmet a qualsevol altra
consideració millor fonamentada en Dret, per a coneixement de l'autoritat competent que no
obstant, amb el seu superior criteri, resoldrà, prèvia la incorporació a l'expedient dels informes
addicionals d'altres departaments municipals que, si així es considera, es puguin sol·licitar."
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 20/11/2018.
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PROPOSA:
PRIMER: Abonar al personal laboral que es relaciona a continuació, les hores extraordinàries
sol·licitades realitzades el mes de setembre de 2018 de conformitat amb el previst a l'ET i el
Conveni de personal laboral, la totalitat de les quals ascendeix als següents imports segons els
diferents col·lectius de personal següents:
CEGEM
M.C.I.

705,60

P.P.G.

235,20

R.O.E.

235,20

S.G.N.

235,20

TOTAL

1411,2

BRIGADA
B.C.J.

73,56

B.M.J.A.

235,40

B.M.P.

120,64

C.C.R.

194,21

M.R.L.

237,08

TOTAL

860,89

ENLLUMENAT PÚBLIC
C.B.F.

378,09

M.C.L.

100,05

S.B.C.

167,72

S.A.D.

94,27

TOTAL

740,13

SEGON: Abonar al personal laboral que es relaciona a continuació, les hores extraordinàries
sol·licitades realitzades el mes d’octubre de 2018 de conformitat amb el previst a l'ET i el Conveni
de personal laboral, la totalitat de les quals ascendeix als imports indicats segons els diferents
col·lectius de personal següents:
CEGEM
F.G.J.

211,68

M.C.I.

235,20

M.C.M.T.

211,68

TOTAL

658,56

CEMENTERI
R.M.J.

132,41

ESPORTS
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P.F.M.

112,20

BRIGADA
M.M.J.

88,72

CANER
Y.N.W.

288,37

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 Recursos Humans.
38. PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIO PERMANENT ENTRE
L’AJUNTAMENT DE CIIUTADELLA I EL CONSELL INSULAR DE MENORCA PER AL
DESENVOLUPAMENT I ORDENACIÓ DELS SERVEIS BIBLIOTECARIS DEL MUNICIPI 2018.
(EXP. 3152/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Cultura de dia
12-11-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist el conveni de col·laboració permanent 2018 entre l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i el
Consell Insular de Menorca per al desenvolupament i ordenació dels serveis bibliotecaris del municipi
que, cada any, es venen signant entre els ajuntaments de Menorca que compten amb biblioteca
pública municipal i el Consell Insular de Menorca, i vist l'informe tècnic favorable a l'aprovació del
conveni del director de l'àrea de Cultura, el regidor que subscriu
PROPOSA:
Que la Junta Municipal de Govern aprovi el conveni de col·laboració permanent 2018 entre el Consell
Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per al desenvolupament i ordenació dels
serveis bibliotecaris del municipi; a través del qual, i entre d'altres, aquest Ajuntament destina als
serveis bibliotecaris una partida de 14.000 € en total (adquisició de fons i promoció de la lectura i a la
biblioteca).
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Cultura.
39. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST DE SUBVENCIÓ DEL
PROJECTE PER A JOVES QUALIFICATS «PRIMERES OPORTUNITATS» (EXP. 7724/2018).Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada del Servei de Formació i Ocupació de dia
15-11-2018, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe de la tècnica del servei que dia 15/11/18 que literalment copiat diu:
"ASSUMPTE: Ratificació nova quantitat definitiva de la subvenció per a la convocatòria de
subvencions per a 2018 en el marc del Programa SOIB JOVE QUALIFICATS 2018 ENTITATS
LOCALS
Vista la convocatòria de subvencions publicada al Resolució del conseller de Treball, Comerç i
Indústria i president del SOIB, de 9 de juliol de 2018, per la qual s’aprova, en el marc del Programa
SOIB JoveQualificats Entitats Locals 2018, la convocatòria de subvencions per finançar projectes
d’experiència professional per a l’ocupació de joves amb estudis superiors a les Illes Balears,
cofinançada pel Fons Social Europeu amb càrrec al Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 20142020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil,
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Vist que el passat 25 de juliol de 2018, a proposta de la regidora delegada de Formació i ocupació, es
va adoptar l’acord d’aprovar per Junta de Govern la sol·licitud de subvenció per a la convocatòria de
subvencions per a 2018 en el marc del Programa SOIB JOVE QUALIFICATS 2018 ENTITATS
LOCALS amb un import de 315.754,66€ (exp 2018/010915); projecte on es van contemplar
positivament totes les demandes presentades per les diferents àrees municipals, fent així un total de
3 interessos generals i socials per al nostre municipi, els quals possibilitaran la contractació de 12
joves qualificats/des, amb una durada de 12 mesos i a una altre, amb un total de 204 dies de
contractació, fent un total de 13 persones:
NÚM.
PERS
1
1

2

1

1

4

1
1
1

TITULACIONS

TEMPORALITZACIÓ

Títol de Grau Superior en Dret o en Ciències Polítiques.
Títol de Cicle Formatiu de Grau Superior en
Administració i
Finances
Títol de Grau Superior en Enginyeria de PRL, ponts i
camins o obres
públiques o d’Arquitectura tècnica.
CFGS en Disseny i edició de publicacions impreses i
multimèdia,
CFGS Desenvolupament de productes editorials
multimèdia o en
CFGS en Disseny de productes gràfics.
Títol de Grau Superior en Ciències ambientals o
Biologia.
Títol de Grau Superior en Treball Social, Teràpia
ocupacional,
Psicologia, Educació social, Pedagogia o Magisteri
infantil, Magisteri
primària.
Títol de Cicle Formatiu de Grau Superior en Activitats
Físiques i
Esport.
Títol de Sociologia, Matemàtiques o en Ciències
Polítiques.
Títol de Cicle Formatiu de Grau Superior en Auxiliar de
veterinària.

12 mesos
204 dies

12 mesos

12 mesos

12 mesos

12 mesos

12 mesos
12 mesos
12 mesos

Vist que al llarg del mes d’octubre i novembre, des del SOIB, es van realitzar varis sondejos per a
localitzar a persones desocupades i inscrites al sistema amb les titulacions relacionades amb:
- (1) Títol de Grau Superior en Educació Social.
- (2) Títol de Grau Superior en Enginyeria de PRL, ponts i camins o obres públiques o Arquitectura
Tècnica.
- (1) Títol de Cicle Formatiu de Grau Superior en Auxiliar de veterinària.
Vist que, tot i ampliar l’oferta a altres titulacions de la mateixa branca de coneixement, no va ser
possible trobar a persones qualificades amb la titulació requerida, així deixant sense cobrir les 4
places vacants anteriorment esmenades.
Vist que, al comprovar que aquestes 4 places no serien possible ser cobertes, el passat 7 de
novembre 2018 l’Ajuntament de Ciutadella sol·licità al SOIB una modificació de projecte, tot informant
de les places que havien quedat desertes i plantejant la possibilitat d’utilitzar el romanent de la
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quantia subvencionada que finalment no s’anava a ser utilitzada per ampliar el període de la persona
contractada només per 204 dies pel perfil d’Administratiu,
Vist que el 13 de novembre de 2018 el SOIB notificà l’aprovació de la sol·licitud de modificació del
projecte anteriorment mencionat,
Vist que aquest fet implica una modificació del pressupost sol·licitat amb la convocatòria de
subvencions publicada pel SOIB, de 319.264,63€ inicialment sol·licitats a 230.736,97€ finals.
Per tot lo dit,
S’INFORMA: De la necessitat d’aprovar per part de l'òrgan municipal competent, la modificació de
pressupost de subvenció del projecte per a Joves Qualificats «Primeres oportunitats», que finalment
ascendeix a 230.736,97 €."
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Aprovar la modificació de pressupost del projecte per a Joves Qualificats "Primeres oportunitats" que
finalment ascendeix a 230.736,97€.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei de Formació i
Ocupació.
40. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 83/2018 DE L’ÀREA DE
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ANNEX
2 DEL PROJECTE MIXT DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ SOIB JOVE 2018 «CREANT
SINERGIES» (EXP. 10692/2018).-Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada del
Servei de Formació i Ocupació de dia 20-11-2018, que literalment copiada, diu:
«PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ NÚMERO 83/2018 DE L'ÀREA DE
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Vista la resolució de l'àrea de Dinamització Econòmica núm. 83/2018 de 16 de novembre de 2018,
relativa a l’aprovació de la modificació de l'annex 2 del projecte mixt de formació i ocupació SOIB
JOVE 2018 “CREANT SINÈRGIES”.
Atès que en el segon punt diu que la resolució s'ha de ratificar per la Junta de Govern de l'Ajuntament
de Ciutadella.
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Ratificar la resolució número 83/2018 de l'àrea de Dinamització Econòmica.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei de Formació i
Ocupació.
41. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 84/2018 DE L’ÀREA DE
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ANNEX
2 DEL PROJECTE MIXT DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ SOIB 30 2018 «ENS MOVEM PEL
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MEDIAMBIENT» (EXP. 10693/2018).-Es dóna compte d'una proposta de la regidora delegada del
Servei de Formació i Ocupació de dia 20-11-2018, que literalment copiada, diu:
«PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ NÚMERO 84/2018 DE L'ÀREA DE
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
Vista la resolució de l'àrea de Dinamització Econòmica núm. 84/2018 de 16 de novembre de 2018,
relativa a l’aprovació de la modificació de l'annex 2 del el projecte mixt de formació i ocupació SOIB
30 2018 “Ens movem pel medi ambient”.
Atès que en el segon punt diu que la resolució s'ha de ratificar per la Junta de Govern de l'Ajuntament
de Ciutadella.
Per tot l'exposat, qui subscriu
PROPOSA:
Ratificar la resolució número 84/2018 de l'àrea de Dinamització Econòmica.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta de la regidora delegada del Servei de Formació i
Ocupació.
42. PROPOSTA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 1 DEL CONTRACTE DE
«SUBMINISTRAMENT DE GESPA ARTIFICIAL DELS CAMPS DE FUTBOL SON MARÇAL I UE
SAMI». (EXP 12475/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d'Esports
de dia 26-11-2018, que literalment copiada, diu:
«Atès que el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Ciutadella en data 14/02/2018 van signar
un conveni per a regular la col·laboració d’ambdues administracions en el desenvolupament de
projectes financerament sostenibles.
Atès que en data 20/06/2018, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella va acordar aprovar
l’expedient de contractació mixta de «subministrament, obra i servei per a la renovació de la gespa
artificial dels camps de futbol municipals Son Marçal i U.E. Sami» a l'empresa MONDO IBÉRICA S.A.
(CIF A-503*****), per un import de 344.668,05 € (IVA inclòs).
Atès que en data 09/10/2018, mitjançant resolució núm. 002191 de l’Àrea d’organització i seguretat
ciutadana es va aprovar el projecte executiu per a la «renovació de la gespa artificial dels camps de
futbol municipals Son Marçal i U.E. Sami».
Atès que s’ha redactat la certificació núm. 1 (novembre 2018) corresponent al contracte pel
«subministrament, obra i servei per a la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol
municipals Son Marçal i U.E. Sami», per un import de 154.311,66 € (IVA inclòs).
Atès que l’esmentada certificació va degudament signada pel contractista de l’obra Juan José Lozano
Sianes, en representació de l’empresa MONDO IBERICA, S.A. i pel director d’obra de la mateixa,
Xavier Genestar Marqués.
PROPOSA:
PRIMER.- Aprovar la certificació núm. 1 (novembre 2018) corresponent al contracte pel
«subministrament, obra i servei per a la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol
municipals Son Marçal i U.E. Sami», per un import de 154.311,66€ (IVA inclòs), adjudicat a l’empresa
MONDO IBÉRICA S.A. (CIF A-503*****).
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SEGON.- Comunicar aquest acord a l’empresa adjudicatària MONDO IBERICA S.A. i el Consell
Insular de Menorca.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
La Secretària proposa esmenar els acords afegint dos punts referits a la justificació del conveni, amb
la finalitat que quedi de la següent manera:
«Primer. Aprovar la certificació núm. 1 (novembre 2018) corresponent al contracte pel
«subministrament, obra i servei per a la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol
municipals Son Marçal i U.E. Sami», per un import de 154.311,66€ (IVA inclòs), adjudicat a l’empresa
MONDO IBÉRICA S.A. (CIF A-503*****).
Segon. Comunicar aquest acord a l’empresa adjudicatària MONDO IBERICA S.A.
Tercer. Comunicar al Consell Insular de Menorca aquest acord als efectes de justificar el conveni pel
finançament d’inversions financerament sostenibles.
Quart. Comunicar al Consell Insular de Menorca aquest acord als efectes de justificar el conveni pel
manteniment i millora de les instal·lacions esportives del 2017.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta esmenada del regidor delegat del Servei d’Esports.
43. PROPOSTA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 2 DEL CONTRACTE DE
«SUBMINISTRAMENT DE GESPA ARTIFICIAL DELS CAMPS DE FUTBOL SON MARÇAL I UE
SAMI». (EXP 12476/2018).Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei
d’Esports de dia 26-11-18, que literalment copiada diu:
«Atès que el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Ciutadella en data 14/02/2018 van
signar un conveni per a regular la col·laboració d’ambdues administracions en el
desenvolupament de projectes financerament sostenibles.
Atès que en data 20/06/2018, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella va acordar
aprovar l’expedient de contractació mixta de «subministrament, obra i servei per a la renovació de
la gespa artificial dels camps de futbol municipals Son Marçal i U.E. Sami» a l'empresa MONDO
IBÉRICA S.A. (CIF A-503****), per un import de 344.668,05 € (IVA inclòs).
Atès que en data 09/10/2018, mitjançant resolució núm. 002191 de l’Àrea d’organització i
seguretat ciutadana es va aprovar el projecte executiu per a la «renovació de la gespa artificial
dels camps de futbol municipals Son Marçal i U.E. Sami».
Atès que s’ha redactat la certificació núm. 2 (novembre 2018) corresponent al contracte pel
«subministrament, obra i servei per a la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol
municipals Son Marçal i U.E. Sami», per un import de 135.158,04 € (IVA inclòs).
Atès que l’esmentada certificació va degudament signada pel contractista de l’obra Juan José
Lozano Sianes, en representació de l’empresa MONDO IBERICA, S.A. i pel director d’obra de la
mateixa, Xavier Genestar Marqués.
PROPOSA:
PRIMER.- Aprovar la certificació núm. 2 (novembre 2018) corresponent al contracte pel
«subministrament, obra i servei per a la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol
municipals Son Marçal i U.E. Sami», per un import de 135.158,04 € (IVA inclòs), adjudicat a
l’empresa MONDO IBÉRICA S.A. (CIF A-503*****).
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SEGON.- Comunicar aquest acord a l’empresa adjudicatària MONDO IBERICA S.A. i el Consell
Insular de Menorca.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
La Secretària proposa esmenar els acords afegint dos punts referits a la justificació del conveni, amb
la finalitat que quedi de la següent manera:
«Primer. Aprovar la certificació núm. 2 (novembre 2018) corresponent al contracte pel
«subministrament, obra i servei per a la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol
municipals Son Marçal i U.E. Sami», per un import de 135.158,04 € (IVA inclòs), adjudicat a l’empresa
MONDO IBÉRICA S.A. (CIF A-503*****).
Segon. Comunicar aquest acord a l’empresa adjudicatària MONDO IBERICA S.A.
Tercer. Comunicar al Consell Insular de Menorca aquest acord als efectes de justificar el conveni pel
finançament d’inversions financerament sostenibles.
Quart. Comunicar al Consell Insular de Menorca aquest acord als efectes de justificar el conveni pel
manteniment i millora de les instal·lacions esportives del 2017.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta esmenada esmenada del regidor delegat del Servei
d’Esports.
44. PROPOSTA APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚM. 3 DEL CONTRACTE DE
«SUBMINISTRAMENT DE GESPA ARTIFICIAL DELS CAMPS DE FUTBOL SON MARÇAL I UE
SAMI». (EXP 12477/2018).-Es dóna compte d’una proposta del regidor delegat del Servei
d’Esports de dia 26-11-18, que literalment copiada diu:
«Atès que el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Ciutadella en data 14/02/2018 van
signar un conveni per a regular la col·laboració d’ambdues administracions en el
desenvolupament de projectes financerament sostenibles.
Atès que en data 20/06/2018, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella va acordar
aprovar l’expedient de contractació mixta de «subministrament, obra i servei per a la renovació de
la gespa artificial dels camps de futbol municipals Son Marçal i U.E. Sami» a l'empresa MONDO
IBÉRICA S.A. (CIF A-503*****), per un import de 344.668,05 € (IVA inclòs).
Atès que en data 09/10/2018, mitjançant resolució núm. 002191 de l’Àrea d’organització i
seguretat ciutadana es va aprovar el projecte executiu per a la «renovació de la gespa artificial
dels camps de futbol municipals Son Marçal i U.E. Sami».
Atès que s’ha redactat la certificació núm. 3 (novembre 2018) corresponent al contracte pel
«subministrament, obra i servei per a la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol
municipals Son Marçal i U.E. Sami», per un import de 8.403,16 € (IVA inclòs).
Atès que l’esmentada certificació va degudament signada pel contractista de l’obra Juan José
Lozano Sianes, en representació de l’empresa MONDO IBERICA, S.A. i pel director d’obra de la
mateixa, Xavier Genestar Marqués.
PROPOSA:
PRIMER.- Aprovar la certificació núm. 3 (novembre 2018) corresponent al contracte pel
«subministrament, obra i servei per a la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol
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municipals Son Marçal i U.E. Sami», per un import de 8.403,16 € (IVA inclòs), adjudicat a
l’empresa MONDO IBÉRICA S.A. (CIF A-503*****).
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’empresa adjudicatària MONDO IBERICA S.A. i el Consell
Insular de Menorca.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
La Secretària proposa esmenar els acords afegint dos punts referits a la justificació del conveni,
amb la finalitat que quedi de la següent manera:
«Primer. Aprovar la certificació núm. 3 (novembre 2018) corresponent al contracte pel
«subministrament, obra i servei per a la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol
municipals Son Marçal i U.E. Sami», per un import de 8.403,16 € (IVA inclòs), adjudicat a
l’empresa MONDO IBÉRICA S.A. (CIF A-503*****).
Segon. Comunicar aquest acord a l’empresa adjudicatària MONDO IBERICA S.A.
Tercer. Comunicar al Consell Insular de Menorca aquest acord als efectes de justificar el conveni
pel finançament d’inversions financerament sostenibles.
Quart. Comunicar al Consell Insular de Menorca aquest acord als efectes de justificar el conveni
pel manteniment i millora de les instal·lacions esportives del 2017.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta esmenada esmenada del regidor delegat del Servei
d’Esports.

Urgències:
PUNT D’URGÈNCIA RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ OBRA NÚM. 4 OCTUBRE 2018- EN EL PROJECTE DE SEPARATA XARXA CLAVEGUERAM CALA MORELL
CONNEXIÓ AIGÜES RESIDUALS CALA MORELL -POICI. (EXP.12009/2018).-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'Aigües, de dia 14-11-2018, que literalment copiada diu:
«Atès que el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Ciutadella en data 20.02.2018 van signar
un conveni per a regular la col·laboració d'ambdues administracions en el desenvolupament de
projectes financerament sostenibles.
Atès que en data 21.02.2018 la Junta de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella aprovà la
documentació tècnica «Separata projecte clavegueram Cala Morell connexió aigües residuals Cala
Morell-POICI» del terme municipal de Ciutadella de Menorca, redactada pels tècnics municipals.
Atès que amb data 30.05.2018 es va adjudicar per Junta de Govern l'execució de les obres de
«Separata projecte xarxa clavegueram Cala Morell connexió aigües residuals Cala Morell-POICI» a
l'entitat UTE "RIEGOS MURCIA Y OBRAS Y REFORMAS HERMANOS GÓMEZ" , per un import de
865.193,74 euros (IVA inclòs).
Atès que s'ha redactat la certificació número 4 (octubre 2018) corresponent al contracte de les obres
en el projecte de Separata Xarxa Clavegueram de Cala Morell , connexió aigües pluvials a Cala
MorellPOICI , per un import de 144.275,49 € (IVA inclòs).
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Atès que l'esmentada certificació va degudament signada pel contractista de l'obra Javier Maestre
Alhama en representació de l'empresa UTE "RIEGOS MURCIA Y OBRAS Y REFORMAS
HERMANOSGÓMEZ" i pel director de la mateixa, J.M.S. (ECCP).
PROPOSA:
PRIMER.- Aprovar la certificació núm.4 (octubre 2018) corresponent al contracte de les obres en el
projecte de Separata Xarxa Clavegueram de Cala Morell , connexió aigües pluvials a Cala MorellPOICI , per un import de 144.275,49 € (IVA inclòs), adjudicades a l'empresa UTE "RIEGOS MURCIA
Y OBRAS Y REFORMAS HERMANOS GÓMEZ" (U309*****) .
SEGON.- Comunicar aquest acord a l'empresa adjudicatària UTE "RIEGOS MURCIA Y OBRAS Y
REFORMAS HERMANOS GÓMEZ" i al Consell Insular de Menorca”.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Aigües.
PUNT D’URGÈNCIA RELATIU A L’APROVACIÓ DE LES CERTIFICACIONS D'OBRA DELS
PROJECTES D'ESTUDI LUMINOTÈCNIC: Nº 1 DEL "POLISPORTIU SANT JOAN" i Nº 1 DEL
"PAVELLÓ MUNICIPAL DE CALÓS". (EXP. 12616/2018).-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'Esports, de dia 27-11-2018, que literalment copiada diu:
«Atès 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.
Atès que en data 25/04/2018, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella va acordar aprovar
els projectes luminotècnics del Pavelló Municipal de Calós i del Poliesportiu Sant Joan.
Atès que en data 03/10/2018 la Junta de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella va acordar adjudicar a
l’empresa XIFRAM, S.L. els projectes d’estudi luminotècnic del Pavelló Municipal de Calós per un
import de 9.801 € (IVA inclòs) i del Poliesportiu Sant Joan per un import de 4.719 € (IVA inclòs).
Atès que s’ha redactat la certificació núm. 1 (novembre 2018) corresponent al projecte d’estudi
luminotècnic del Pavelló Municipal de Calós, per un import de 7.719,14 € (IVA inclòs).
Atès que s’ha redactat la certificació núm. 1 (novembre 2018) corresponent al projecte d’estudi
luminotècnic del Poliesportiu Sant Joan, per un import de 3.564,90 € (IVA inclòs).
Atès que les esmentades certificacions vas degudament signades pel contractista de l’obra Vicente
Ambou Segarra, en representació de l’empresa XIFRAM, S.L.. i pel director d’obra de les mateixes,
José Bosch Seguí.
PROPOSA:
PRIMER.- Aprovar la certificació núm. 1 (novembre 2018) corresponent al projecte d’estudi
luminotècnic del Pavelló Municipal de Calós, per un import de 7.719,14 € (IVA inclòs) adjudicat a
l’empresa XIFRAM, S.L. (B126*****).
SEGON.- Aprovar a certificació núm. 1 (novembre 2018) corresponent al projecte d’estudi
luminotècnic del Poliesportiu Sant Joan, per un import de 3.564,90 € (IVA inclòs) adjudicat a
l’empresa XIFRAM, S.L. (B126*****).
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SEGON.- Comunicar aquests acords a l’empresa adjudicatària XIFRAM, S.L. i el Consell Insular de
Menorca.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Esports.

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 Gomila Lluch
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