ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 23.01.2019

Identificació de la sessió:
Núm.: 3/2019
Caràcter: Ordinària.
Dia: 23 de gener de 2019.
Hora: de 9.30 h a 10.45 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)
Secretaria:
Interventora:

Sra. Caterina BARCELÓ MARTÍ
Sra. Elvira CAPÓ GARCIA

Excusen la seva absència:
Sra. Noemi CAMPS VILLALONGA (PSOE)
Sr. Sergio SERVERA MORENO (GxC)
La Sra Natividad Benejam Bagur abandona la sessió en el punt 31 de l’ordre del dia.

Ordre del dia:
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR, CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 16 DE
GENER DE 2019.
2. COMUNICACIONS D’ALCALDIA.
3. LLICÈNCIES D’OBRA DE NOVA PLANTA, AMPLIACIÓ I REFORMA
3.1 LLICÈNCIA D’OBRA PER CONSOLIDACIÓ PARCIAL DE COBERTA D’EDIFICI
PLURIFAMILIAR A NOVA, plaça, 10 (PROMOTOR/A COM. PROP. EDIFICI PLAÇA ESPANYA,
10-MAÓ, 3, TÈCNIC REDACTOR/A SEGUÍ TRIAY, LORENZO I CONTRACTISTA
CONSTRUCCIONS JOSEP OLIVES, SL ) (EXP. 11856/201711856).
4. MODIFICACIONS DE PLÀNOLS DE PROJECTES DE LLICÈNCIES D’OBRA DE NOVA
PLANTA, AMPLIACIÓ I REFORMA:
4.1 MODIFICACIÓ DE PLÀNOLS PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ D'EDIFICI ENTRE
MITGERES DE 6 HABITATGES, QUE AMB LA MODIFICACIÓ PASSEN A 5 HABITATGES A
FORMENTERA, carrer de, 7 (PROMOTOR/A INMUEBLES SA GALERA SL, TÈCNIC
REDACTOR/A MAYANS PALLICER, JOAQUIN I CONTRACTISTA OBRES I REFORMES CAPO
MOLL SL). (EXP. 5791/2018).
4.2 MODIFICACIÓ DE PLÀNOLS DE PROJECTE DE REHABILITACIÓ, AMPLIACIÓ I CANVI
D'ÚS D'EDIFICI AÏLLAT A HABITATGE, CONSTRUCCIÓ DE NOU HABITATGE I 2 PISCINES A
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Urb. Torre del Ram, Canal, carrer des, 127 (PROMOTOR/A MARTI I CRESPI CB, TÈCNIC
REDACTOR/A APESTEGUIA NADAL, MIQUEL ANGEL I CONTRACTISTA OBRA NOVA
CIUTADELLA SL). (EXP. 9718/2018).
5. PROPOSTA AUTORITZACIÓ EMPRESA UTE RIEGOS
HERMANOS GÓMEZ SL, D'AMPLIACIÓ TERMINI
EXECUCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
CLAVEGUERAM CALA MORELL CONNEXIÓ AIGÜES
(EXP. 2103/2018).

MURCIA SL i OBRAS Y REFORMAS
EXECUCIÓ CONTRACTE OBRES
"SEPARATA PROJECTE XARXA
RESIDUALS CALA MORELL-POICI.

6. PROPOSTA APROVACIÓ PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ SISTEMA RECIRCULACIÓ AIGUA A
LA PLATJA DE CALA BLANCA. (EXP. 465/2019).
7. PROPOSTA APROVACIÓ PADRÓ DE LIQUIDACIONS SERVEIS ASSISTÈNCIA
DOMICILIÀRIA I MENJAR A DOMICILI NOVEMBRE 2018. APROVACIÓ CÀRREC 1/2019. (EXP.
225/2019)
8. PROPOSTA APROVACIÓ RELACIÓ REBUTS INGRÉS DIRECTE 1ER I 2N QUINZENA
DESEMBRE 2018. APROVACIÓ CÀRREC 2/2019 I 3/2019. (EXP. 226/2019)
9. PROPOSTA APROVACIÓ REBUTS OCUPACIÓ MERCAT I MERCADETS, LLOGUERS
FINQUES I LOCALS DIVERSOS DESEMBRE 2018. APROVACIÓ CÀRREC 4/2019. (EXP.
232/2019)
10. PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIONS PELS SERVEIS PRESTATS A L’ESCORXADOR
MUNICIPAL EL MES DE NOVEMBRE DE 2018. APROVACIÓ CÀRREC 5/2019. (EXP. 235/2019)
11. PROPOSTA APROVACIÓ PADRÓ AIGUA, CLAVEGUERAM I CÀNON SANEJAMENT
SERPENTONA NOVEMBRE 2018. APROVACIÓ CÀRREC 7/2019. (EXP. 287/2019)
12. PROPOSTA APROVACIÓ PADRÓ AIGUA, CLAVEGUERAM I CÀNON DE SANEJAMENT
LOS DELFINES I CALA EN BLANES, NOVEMBRE 2018. APROVACIÓ CÀRREC 8/2019. (EXP.
289/2019)
13. PROPOSTA APROVACIÓ REBUTS DE DENÚNCIES I MULTES PER INFRACCIONS DE
TRÀNSIT . APROVACIÓ CÀRREC 6/2019. (EXP. 292/2018)
14. PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PARQUÍMETRES PERÍODE DEL 01.11.18 AL
30.11.18 (EXP. 462/2019)
15. PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PARQUÍMETRES PERÍODE DEL 01.12.18 AL
28.12.18 (EXP. 463/2019)
16. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, RML (EXP. 9548/2017).
17. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, JMPB (EXP 9607/2017).
18. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, CTP (EXP. 4987/2018).
19. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, CBM (EXP. 8242/2018).
20. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, RPM (EXP. 8741/2018).
21. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, JME (EXP. 8800/2018).
22. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, FFG (EXP. 9935/2018).
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23. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, JEP (EXP. 10241/2018).
24. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, BGE (EXP. 11336/2018).
25. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, AMJ (EXP. 11338/2018).
26. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, JMPT (EXP. 11432/2018).
27. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, MEMS (EXP. 11436/2018).
28. PROPOSTA APROVACIÓ CONTRACTE MENOR PER A SUBMINISTRAMENT DE
CONSUMIBLES D'IMPRESSORES PER A L'EXERCICI 2019. (EXP. 13206/2018).
29. PROPOSTA APROVACIÓ PRÒRROGA CONTRACTE ADMINISTRATIU PER A
L'EXPLOTACIÓ PER A TERCERS D'INSTAL·LACIONS TEMPORALS A PLATGES. (EXP.
11757/2018).
30. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS PRESENTADES EN RELACIÓ ALS
LOCALS MUNICIPALS SITUATS EN EL CARRER COSTA MARINA S/N. (EXP. 12262/2018).
31. PROPOSTA D’ABONAMENT DELS SERVEIS PRESTATS A LES FESTES DE SANT JOAN
2018 PEL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE MANACOR, A.A.T. (EXP. 7469/2018).
32. PROPOSTA D’ABONAR UN COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT A M.B.R. PER
REALITZAR LA JORNADA LABORAL EN SIS DIES A LA SETMANA (EXP. 10648/2018).
33. PROPOSTA D’ABONAR UN COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT AL PERSONAL
FUNCIONARI DE LA CASA D’ACOLLIDA PER SERVEIS PRESTATS EN CAPS DE SETMANA I
FESTIUS ELS MESOS D’AGOST, SETEMBRE I OCTUBRE (EXP. 13001/2018).
34. PROPOSTA LIQUIDACIÓ DE VACANCES PENDENTS DE GAUDIR A LA FINALITZACIÓ DEL
CONTRACTE LABORAL DE LA TREBALLADORA M.B.R. (EXP. 0335/2019).
35. PROPOSTA GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS PEL
PERSONAL FUNCIONARI (EXP. 0372/2019).
36. PROPOSTA D’APLICACIÓ DE L’AUGMENT DE RETRIBUCIONS DELS EMPLEATS
PÚBLICS MUNICIPALS D’ACORD AMB EL REIAL DECRET-LLEI 24/2018 DE 21 DE
DESEMBRE (EXP. 0434/2019).

Desenvolupament de la sessió:
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR, CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 16 DE
GENER DE 2019.
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. Escrit del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca amb registre d’entrada a
aquest Ajuntament núm. 1128 de dia 21 de gener de 2019, referent al Procediment Abreujat núm.
8/2019 d’interposició de recurs contenciós administratiu contra l’Ajuntament en matèria de
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reclamacions de quantitats sol·licitades per dos agents de policia per la realització de serveis
extraordinaris.
2.2. Escrit del Consell Insular de Menorca en el qual transcriu el Pla Territorial d’Instal·lacions i
Equipaments Culturals i recorda que el termini de presentació de propostes és el 15 de febrer.
2.3. Escrit del Butlletí Oficial de les Illes Balears sobre l’aprovació de les bases que han de regir la
convocatòria del Pla Insular de Cooperació per a la redacció de projectes i/o adquisició
d’equipaments municipals i millora de zones turístiques per part del Consell Insular de Menorca per a
l’any 2019.
3. LLICÈNCIES D’OBRA DE NOVA PLANTA, AMPLIACIÓ I REFORMA
3.1 LLICÈNCIA D’OBRA PER CONSOLIDACIÓ PARCIAL DE COBERTA D’EDIFICI
PLURIFAMILIAR A NOVA, plaça, 10 (PROMOTOR/A COM. PROP. EDIFICI PLAÇA ESPANYA, 10MAÓ, 3, TÈCNIC REDACTOR/A SEGUÍ TRIAY, LORENZO I CONTRACTISTA CONSTRUCCIONS
JOSEP OLIVES, SL ) (EXP. 11856/201711856).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat
del Servei d'Ordenament del Municipi de dia 18-01-2019, que literalment copiada, diu:
«Atès que en data 22/11/2017, té entrada a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca amb número de
registre 020239, sol·licitud de llicència d'obres per a CONSOLIDACIÓ PARCIAL DE COBERTA
D'EDIFICI PLURIFAMILIAR a plaça NOVA, núm. 10 (Ref. cadastral 1886125EE7218N), presentada
per SEGUI TRIAY LLORENÇ en representació de COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO
PLAZA ESPAÑA NÚM. 10, CARRER DE MAÓ NÚM. 3, d’acord amb el projecte redactat per
l’arquitecte SEGUI TRIAY LLORENÇ, visat pel COAIB en data 19/09/2017, núm.12/01126/17.
Atès que l'actuació es pretén dur a terme a un habitatge unifamiliar entre mitgeres, ubicat a sòl urbà
qualificat com zona de casc antic, subzona amb clau 11, del PGOU de Ciutadella, i regulada al Pla
Especial de Protecció del Conjunt Històric Artístic (PEPCHA) de Ciutadella.
Atès que el PEPCHA de Ciutadella classifica l’edifici com a no protegit (NPC), no discordant. La fitxa
del PEPCHA ubica l’edifici al carrer Curniola, núm. 2, edifici núm. 11, illeta 18861
Atès que consta a l'expedient l'informe favorable, amb condicions, de l’arquitecte municipal emès en
data 21 de desembre 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:
«El present projecte té per objecte la definició precisa de les característiques generals i particulars de
l'obra, que consisteix en la substitució d'uns forjats en mal estat situats en la planta coberta de l'edifici
(concretament, els forjats que cobreixen els 4 rentadors) de la part afectada en mal estat. Per altra
banda, es proposen totes les actuacions a realitzar per a subsanar les deficiències trobades en la
corresponent ITE, amb resultat desfavorable.
Les actuacions no modifiquen la superfície ni tampoc el volum construït existent. Tampoc les
condicions de la parcel·la».
Atesos els fonaments de dret obrants a l'informe jurídic signat electrònicament 15.01.2019, 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.

4

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 23.01.2019

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, no s’afectarà al subsòl.
Tercer. Atès que l’informe jurídic té per objecte assegurar únicament que el projecte s’ha tramitat
conforme al que disposa la normativa vigent i que compta amb aquella documentació necessària per
a sol·licitar llicència d’obres, donat que prèviament ja s’ha emès un informe tècnic revisant el
compliment de les condicions urbanístiques del projecte.
Quart. Atès que a l’expedient consta la següent documentació:
·Projecte bàsic i d’execució redactat pel tècnic SEGUI TRIAY LLORENÇ, visat pel COAIB en data
19/09/2017, núm. 12/01126/17.
·Full d’Estadística d’edificació i habitatge.
·Estudi bàsic de seguretat i salut, signat pel tècnic SEGUI TRIAY LLORENÇ, visat pel COAIB en data
19/09/2017, núm. 12/01126/17.
·Programa de control de qualitat, signat digitalment per l’arquitecte tècnic , en data
·Assumpció de direcció tècnica per part de l’arquitecte SEGUI TRIAY LLORENÇ, visat pel COAIB en
data 19/09/2017, núm. 12/01126/17.
·Valoració de la gestió de residus de construcció o demolició i contracte amb el gestor autoritzat
Excavaciones Moll, S.L. (contracte de 26.11.2018)
·Pressupost signat digitalment en data 26.11.2018 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 42,24 €
·Escrit d’Atorgament de Representació per portar a terme les actuacions davant l’administració
pública de SEGUI TRIAY LLORENÇ en representació de COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
EDIFICIO PLAZA ESPAÑA 10 - MAÓ 3, signada per la presidenta de la comunitat. S’adjunta el DNI
de la presidenta M.T.C.P., i còpia de l’Acta de la Junta General Ordinària de la Comunitat de
Propietaris, celebrada en data 17 d’abril (sense especificar l’any, però del contingut de l’acta es
desprèn que ha de ser de 2018), on s’acorda renovar el càrrec de presidenta a Dª. M.T.C.P..
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
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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 CONSOLIDACIÓ
PARCIAL DE COBERTA D'EDIFICI PLURIFAMILIAR a la plaça Nova, 10 (registre d’entrada núm.
20239 de dia 22/11.2017, visat del projecte núm. 12/011261/17 de dia 19/09/2017).
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Pla Especial del Conjunt Històric Artístic.
Referència cadastral número 1886125EE7218N
Ús: Habitatge plurifamiliar + oficines.
El pressupost del projecte presentat és de 8.447 euros.
La promotora és COM. PROP. EDIFII PLAÇA ESPANYA, 10-MAÓ, 3 (Nif núm. H572*****), l’arquitecte
és SEGUÍ TRIAY, LORENZO i el contractista és CONSTRUCCIONS JOSEP OLIVES, SL.
CONDICIONADA al compliment del següent:
1. Complir amb la normativa del Pla Especial del Conjunt Històric Artístic de Ciutadella (PEPCHA)
2. El començament de l'obra requerirà, en tot cas, comunicació al municipi amb almenys deu dies
d'antelació (article 139.5 de la LOUS).
3. Pagament de l'import corresponent en concepte d'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
(Ordenança fiscal núm. 4 / BOIB núm. 72 de 17.05.2011).
4. Dipositar el material sobrant a un centre de tractament de residus autoritzat i complir amb
l’establert en l’estudi de gestió de residus que s’inclou al projecte de conformitat amb l’article 28 del
Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus no perillosos de Menorca (BOIB núm. 109 de data
3.8.2006).
5. Complir amb l’ordenança municipal de protecció relativa a renous i vibracions.
6. Complir amb el decret 55/2006, de 23 de juny, pel qual s’estableixen les mesures per a la
instal·lació obligatòria de comptadors individuals, lampisteria de baix consum i estalvi d’aigua.
7. Complir amb el Reglament d’abastiment d’aigua potable de l’Ajuntament de Ciutadella.
8. Declarar la modificació física de l’immoble com a resultat de l’execució de l’obra, donat que
constitueix una alteració cadastral d’obligada declaració, segons preveu el RDL 1/2004, de 5 de
març. L’omissió d’aquest deure constitueix una infracció tributària simple (art. 70 de la mateixa
norma). Per formalitzar l’esmentada declaració, en el Departament de Rendes i Exaccions de
l’Ajuntament (carrer Nou de Juliol, 1), es troben a disposició dels obligats els models i formularis
adients i l’assessorament adequat.
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).
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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 8.447 x 3’2% …….……. 270,30€
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. MODIFICACIONS DE PLÀNOLS DE PROJECTES DE LLICÈNCIES D’OBRA DE NOVA
PLANTA, AMPLIACIÓ I REFORMA:
4.1 MODIFICACIÓ DE PLÀNOLS PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ D'EDIFICI ENTRE
MITGERES DE 6 HABITATGES, QUE AMB LA MODIFICACIÓ PASSEN A 5 HABITATGES A
FORMENTERA, carrer de, 7 (PROMOTOR/A INMUEBLES SA GALERA SL, TÈCNIC REDACTOR/
A MAYANS PALLICER, JOAQUIN I CONTRACTISTA OBRES I REFORMES CAPO MOLL SL).
(EXP. 5791/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei d'Ordenament del
Municipi de dia 18-01-2019, que literalment copiada, diu:
«Atès que en data 18.10.2017 la Junta de Govern va acordar, entre d’altres, concedir permís
d’instal·lació i obres per nova llicència de garatge a planta baixa i obres de reforma i ampliació
d’edifici de 6 habitatges, al carrer Formentera, núm. 7 de Ciutadella, que es va tramitar a l’expedient
núm. 3969/2016 d’acord amb el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Joaquin Mayans
Pallicer., visat pel COAIB en data 29.12.2016, núm. 12/01384/16 i en data 25.07.2017, núm.
12/00884/17, i projecte d’activitat i fitxa resum per a l’activitat permanent innòcua presentat per
l’enginyer industrial Francesc Català Marquès en data 06.07.2017 (RE 11187).
Atès que en data 24.05.2018 (RE 8776) Joaquín Mayans, en representació de Inmuebles Sa Galera,
SL, va sol·licitar telemàticament l’aprovació del plànols de l’estat definitiu de l’obra, que implica una
modificació de la llicència d'obres atorgada. S’indica a la sol·licitud que «se presenta estado final de
las obras a petición del inspector municipal para poder conceder la primera ocupación. En el proyecto
incial eran 6 viviendas y al final son 5 viviendas».
Atès que a l’expedient consta inclosa la següent documentació:
1. Modificació del projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Joaquín Mayans Pallicer, visat
pel COAIB en data 23.05.2018, núm. 12/00664/18, i documentació per esmena de deficiències
visada en data 29.08.2018, núm. 12/01119/18, i en data 20.12.2018, núm. 12/01602/18.
2. Assumeix de direcció facultativa de l’obra de l’arquitecte Joaquín Mayans Pallicer, visat pel COAIB
en data 29.08.2018, núm. 12/01119/18.
3. Full d’estadística d’edificació i habitatge, degudament signat.
4. Projecte d’activitat innòcua per a un aparcament de tres vehicles, vinculats als habitatges del
mateix bloc plurifamiliar, signat digitalment en data 11 de juny de 2018 per part de Francesc Català
Marquès.
5. Fitxa Resum de l’activitat permanent innòcua, signada digitalment en data 12.06.2018.
6. Justificació del pagament de la taxa municipal per import de 30 €, d’acord amb l’establert a
l’ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques (BOIB núm. 153, de 6 de
novembre de 2014).
Atès que consta a l'expedient l'informe favorable de l’enginyer industrial municipal emès en data
19.12.2018 que indica el següent:
«Vistes i analitzades les modificacions definitives introduïdes en el projecte d'activitats del garatge,
presentades mitjançant registre d'entrada núm. 10168 de data 13.06.2018, les qual consisteixen en la
disminució de quatre a tres places d'aparcament, el tècnic que subscriu considera que no resultarien
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substancials d’acord amb l’establert en la Llei 7/2013, de 26 de novembre, i per tant no troba
inconvenient en que s’aprovi la modificació de plànols presentada incorporant-se a l’expedient el
projecte d’activitats modificat subscrit pel tècnic Francesc Català Marqués i signat en data
11.06.2018».
Vist que en data 14.01.2019 s’ha emès informe favorable per part de l’arquitecte municipal. La
modificació del projecte consisteix, segons indica el tècnic municipal, en el següent:
«El projecte en un inici pretenia construir un edifici amb coberta inclinada destinada a ús habitatge
plurifamiliar entre mitgeres compost de 6 habitatges distribuïts en 2 plantes i una sotacoberta i amb
aparcament de 4 places en planta baixa.
Amb la modificació proposada, l’edifici passa a tenir coberta plana i es redueix el nombre d’habitatges
a 5 i 3 places d’aparcament.»
Atesos els fonaments de dret obrants a l'informe jurídic signat electrònicament dia 14.01.2019,
següents:
"FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- L'article 156.1 de la LUIB disposa que quan, una vegada concedida una llicència
urbanística o efectuada una comunicació prèvia que legitimi execució d'obres, es vulgui modificar en
el seu transcurs, aquestes han de ser oportunament paralitzades quan tenguin per objecte variar el
nombre d'habitatges autoritzat o si comporta alteració de les condicions d'ús del sòl, alçària, volum,
situació de les edificacions i ocupació màxima autoritzades. La normativa d'aplicació a aquest tipus
de modificacions és la vigent en el moment de la sol·licitud de modificació de la llicència o de
realització de la modificació de la comunicació prèvia.
SEGON.- L'apartat següent de l'article 156 assenyala que, no obstant el que es preveu en l'apartat
anterior, si en el transcurs de l'execució de les obres es modifica l'estructura o la disposició interior o
l'aspecte exterior, sense alteració de cap dels paràmetres prevists en l'apartat 1 anterior, les obres no
s'han de paralitzar durant la tramitació administrativa de la sol·licitud de modificació del projecte o
relació d'obres a executar. L'autorització o la denegació de les modificacions correspon a l'òrgan que
atorgà la llicència originària. En aquest cas la normativa d'aplicació a les modificacions és la vigent en
el moment de concessió de la llicència originària o de presentació de la comunicació prèvia inicial,
sempre que no s'hagi ultrapassat el termini fixat per a l'execució de les obres.
TERCER.- L'apartat 3 del mateix article assenyala que, en cap cas no es poden acollir als beneficis
de l'apartat 2 d'aquest article aquelles obres que es duguin a terme en edificis catalogats o inclosos
en conjunts historicoartístics, subjectes a la legislació de protecció del patrimoni històric de les Illes
Balears o catalogats o protegits pel planejament urbanístic.
El present projecte no afecta a cap edifici amb aquestes circumstàncies.
QUART.- Vistes les variacions respecte el projecte original, en tant es modifiquen el número
d’habitatges aprovat, de 6 passen a 5 habitatges, així com es redueix el volum, al no construir-se el
sotacoberta a dues aigües, si no que es passa a coberta plana, a criteri de qui subscriu la sol·licitud
de modificació de projecte no es pot beneficiar del règim previst en l'article 156.1 de la LUIB i, per
tant, considerar que les obres s'han (o s’havien) de paralitzar mentre no s'hagi aprovat, si escau, el
projecte modificat.
CINQUÈ.- 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.
Tot i haver-se publicat l’anunci de l’aprovació inicial de la Revisió del PGOU de Ciutadella al BOIB
núm. 4 de dia 08.01.2019, al present projecte li és d’aplicació únicament el PGOU de 1998 al haverse presentat la sol·licitud de modificació de llicència en data 24.05.2018, per tant, al resoldre’s la
mateixa fora del termini establert de tres mesos s’ha d’atorgar d’acord amb la normativa vigent en el
moment en què es va haver de resoldre (article 151.3 LUIB).
SISÈ.- 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.
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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.
SETÈ.- 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.
VUITÈ.- 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."
PROPÒS:
PRIMER: Concedir la llicència urbanística per la MODIFICACIÓ DE PLÀNOLS DEL PROJECTE DE
REFORMA I AMPLIACIÓ D'EDIFICI ENTRE MITGERES DE 6 HABITATGES, QUE AMB LA
MODIFICACIÓ PASSEN A 5 HABITATGES al carrer Formentera, 7 (registre d’entrada núm. 8776 de
dia 24/05/2018, visat pel COAIB en data 23.05.2018, núm. 12/00664/18, i documentació per esmena
de deficiències visada en data 29.08.2018, núm. 12/01119/18, i en data 20.12.2018, núm.
12/01602/18, i el projecte d’activitat innòcua per a un aparcament de tres vehicles, vinculats als
habitatges del mateix bloc plurifamiliar, signat digitalment en data 11 de juny de 2018 per part de
Francesc Català Marquès).
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Zona d'eixample, clau 12a.
Referència cadastral número 2083309EE7228S0001QU.
Ús: Habitatges, edifici plurifamiliar.
Superfícies construïdes: Total 434,70m² (Zones comuns 52,45m²; Aparcament 81,60m²;
Habitatge 1 45,75m²; Habitatge 2 63,50m²; Habitatge 3 66,00m²; Habitatge 4 61,85m²; Habitatge 5
66,00m².
El pressupost de les modificacions, no modifiquen el projecte inicialment aprovat.
La promotora és INMUEBLES SA GALERA, SL (Nif núm. B572*****), l’arquitecte tècnic és SBERT
TORRES, el contractista és OBRES I REFORMES CAPÓ MOLL, SL i l'enginyer industrial CATALÀ
MARQUÈS, FRANCESC.
CONDICIONADA al compliment de les condicions que es van imposar a l’acord de la Junta de
Govern de dia 18.10.2017, quan es va atorgar la nova llicència de la que ara es pretén la seva
modificació.
Advertències:
1. La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici del dret de terceres persones.
2. D’acord amb l’article 16.1 del RSCL, i l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, la llicència quedarà sense efecte si s'incompleixen les
condicions a les que està subordinada.
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.»
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Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei d’Ordenament del
Municipi.
4.2 MODIFICACIÓ DE PLÀNOLS DE PROJECTE DE REHABILITACIÓ, AMPLIACIÓ I CANVI
D'ÚS D'EDIFICI AÏLLAT A HABITATGE, CONSTRUCCIÓ DE NOU HABITATGE I 2 PISCINES A
Urb. Torre del Ram, Canal, carrer des, 127 (PROMOTOR/A MARTI I CRESPI CB, TÈCNIC
REDACTOR/A APESTEGUIA NADAL, MIQUEL ANGEL I CONTRACTISTA OBRA NOVA
CIUTADELLA SL). (EXP. 9718/2018).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei
d'Ordenament del Municipi de dia 18-01-2019, que literalment copiada, diu:
«Atès que en data 31.01.2018 la Junta de Govern va acordar, entre d’altres, concedir llicència d’obres
amb projecte tècnic per a la rehabilitació, ampliació i canvi d’ús d’edifici aïllat existent a habitatge, i
construcció de nou habitatge unifamiliar aïllat i dues piscines, a la urbanització Torre del Ram de
Ciutadella d’acord amb el projecte BÀSIC redactat per l’arquitecte Miquel Àngel Apesteguia Nadal,
sense visar (al no ser preceptiu).
Atès que en data 12.09.2018 es va aprovar per acord de la Junta de Govern autoritzar el Projecte
d’Execució, adaptat al Projecte Bàsic, visat pel COAIB en data 25.01.2018, núm. 12/00096/18.
Atès que en data 13.09.2018 (RE 15984) Miquel Àngel Apesteguia Nadal, en representació de la
promotora, va sol·licitar telemàticament l’aprovació de la modificació dels plànols de l’obra, que
implica una modificació de la llicència d'obres atorgada.
Atès que a l’expedient consta adjunta la següent documentació:
1. Modificació del projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Miquel Àngel Apesteguia Nadal,
visat pel COAIB en data 13.09.2018, núm. 12/01177/18.
2. Justificació del pagament de la taxa municipal per import mínim de 30€, d’acord amb l’establert a
l’ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques (BOIB núm. 153, de 6 de
novembre de 2014).
3. Pressupost d’execució material de l’obra projectada (Memòria descriptiva, no es modifica el
pressupost)
4. Certificat d’autoria de l’arquitecte redactor de la modificació del projecte visat pel COAIB en data
13.09.2018, núm. 12/01177/18.
Atès que consta a l'expedient l'informe favorable dels Serveis Tècnics de la Corporació de data
21.11.2018, per ser conforme la modificació del projecte presentat amb la normativa urbanística
vigent.
Atès que la modificació del projecte consisteix, segons s’indica a l’informe tècnic municipal, en el
següent:
«La documentació aportada presenta modificacions en la distribució interior de l'habitatge, per a la
reubicació de l'escala. Es modifiquen també algunes obertures en façana i es transforma la terrassa
coberta en pèrgola.
Existeix un augment de superfície en planta primera, sense que tingui efectes al compliment dels
paràmetres d'ocupació ni edificabilitat».
Atesos els fonaments de dret obrants a l'informe jurídic signat electrònicament dia 11.01.2019,
següents:
"FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- L'article 156.1 de la LUIB disposa que quan, una vegada concedida una llicència
urbanística o efectuada una comunicació prèvia que legitimi execució d'obres, es vulgui modificar en
el seu transcurs, aquestes han de ser oportunament paralitzades quan tenguin per objecte variar el
nombre d'habitatges autoritzat o si comporta alteració de les condicions d'ús del sòl, alçària, volum,
situació de les edificacions i ocupació màxima autoritzades. La normativa d'aplicació a aquest tipus
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de modificacions és la vigent en el moment de la sol·licitud de modificació de la llicència o de
realització de la modificació de la comunicació prèvia.
Tot i haver-se publicat l’anunci de l’aprovació inicial de la Revisió del PGOU de Ciutadella al BOIB
núm. 4 de dia 08.01.2019, al present projecte li és d’aplicació únicament el PGOU de 1998 al haverse presentat la sol·licitud de modificació de llicència en data 13.09.2018 (RE 15984), per tant, al
resoldre’s la mateixa fora del termini establert de tres mesos s’ha d’atorgar d’acord amb la normativa
vigent en el moment en què es va haver de resoldre (article 151.3 LUIB).
SEGON.- L'apartat següent de l'article 156 assenyala que, no obstant el que es preveu en l'apartat
anterior, si en el transcurs de l'execució de les obres es modifica l'estructura o la disposició interior o
l'aspecte exterior, sense alteració de cap dels paràmetres prevists en l'apartat 1 anterior, les obres no
s'han de paralitzar durant la tramitació administrativa de la sol·licitud de modificació del projecte o
relació d'obres a executar. L'autorització o la denegació de les modificacions correspon a l'òrgan que
atorgà la llicència originària. En aquest cas la normativa d'aplicació a les modificacions és la vigent en
el moment de concessió de la llicència originària o de presentació de la comunicació prèvia inicial,
sempre que no s'hagi ultrapassat el termini fixat per a l'execució de les obres.
TERCER.- L'apartat 3 del mateix article assenyala que, en cap cas no es poden acollir als beneficis
de l'apartat 2 d'aquest article aquelles obres que es duguin a terme en edificis catalogats o inclosos
en conjunts historicoartístics, subjectes a la legislació de protecció del patrimoni històric de les Illes
Balears o catalogats o protegits pel planejament urbanístic.
El present projecte no afecta a cap edifici amb aquestes circumstàncies.
QUART.- Vistes les variacions respecte el projecte original, en tant es modifiquen la distribució
interior, algunes obertures en façana, es transforma la terrassa coberta en pèrgola, però es realitza
un augment de volum al augmentar la superfícies en planta primera, i per tant altera un paràmetre
dels indicats a l’apartat 1 de l’article 156, a criteri de qui subscriu la sol·licitud de modificació de
projecte no es pot beneficiar del règim previst en l’esmentat article i, per tant, considerar que les
obres s'han (o s’havien) de paralitzar mentre no s'hagi aprovat, si escau, el projecte modificat.
CINQUÈ.- 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.
SISÈ.- 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.
SETÈ.- 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.
VUITÈ.- 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.
PROPÒS:
PRIMER: Concedir la llicència urbanística per la MODIFICACIÓ DE PLÀNOLS DEL PROJECTE DE
REHABILITACIÓ, AMPLIACIÓ I CANVI D'ÚS D'EDIFICI AÏLLAT PER CONVERTIR-LO EN
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HABITATGE I CONSTRUCCIÓ DE NOU HABITATGE I DUES PISCINES a la Urb. Torre del Ram,
carrer des Canal, 127 (registre d’entrada núm. 15984 de dia 13/09/2018, visat del projecte núm.
12/01177/18 de dia 13/09/18).
Classificació del sòl: Urbà.
Qualificació urbanística: Residencial extensiva, clau 17l.
Referència cadastral número 8886116EE6288N00.
Ús: Habitatges.
Superfícies: Habitatge A 200,63m²; Habitatge B 92,84; Pisicna: 24m².
Les modificacions del projecte presentat no modifiquen el pressupost del projecte aprovat
inicialment.
La promotora és MARTI I CRESPI CB (Nif núm. E579*****), l’arquitecte és APESTEGUIA NADAL,
MIQUEL ÀNGEL, l’arquitecte tècnic és SBERT TORRES, FRANCESC i el contractista és OBRA
NOVA CIUTADELLA, SL.
CONDICIONADA al compliment de les condicions que es van imposar a l’acord de la Junta
de Govern de dia 31.01.2018, i de dia 12.09.2018, quan es va atorgar la llicència de la que ara es
pretén la seva modificació.
Advertències:
1. La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici del dret de terceres persones.
2. D’acord amb l’article 16.1 del RSCL, i l’article 182.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, la llicència quedarà sense efecte si s'incompleixen les
condicions a les que està subordinada.
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.
5. PROPOSTA AUTORITZACIÓ EMPRESA UTE RIEGOS MURCIA SL i OBRAS Y REFORMAS
HERMANOS GÓMEZ SL, D'AMPLIACIÓ TERMINI EXECUCIÓ CONTRACTE OBRES EXECUCIÓ
DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA "SEPARATA PROJECTE XARXA CLAVEGUERAM CALA
MORELL CONNEXIÓ AIGÜES RESIDUALS CALA MORELL-POICI. (EXP. 2103/2018).-Es dóna
compte d'una proposta d'alcaldia, en matèria de Serveis Jurídics de dia 15-01-2019, que
literalment copiada, diu:
«Atès que en data 30/05/2018 la Junta de Govern local va acordar adjudicar a la UTE «Riegos
Murcia S.L. i Obras y Reformas Hermanos Gómez S.L.» el contracte d'obres d'execució de la
documentació tècnica «Separata projecte xarxa clavegueram Cala Morell connexió aigües
residuals Cala Morell-POICI» del terme municipal de Ciutadella de Menorca, per un import IVA
inclosa de 865.193,74 € i un termini d'execució de les obres de 4 mesos, formalitzant-se el
contracte en data 5/07/2018.
Atès que en data 25/07/2018, el director facultatiu de les obres i el representant de l'empresa
contractista van procedir a la signatura de l'acta de comprovació del replanteig, iniciant-se les
obres en dita data 25/07/2018.
Atès que en el marc de l'expedient núm. 002103/2018 consta l'escrit de sol·licitud d'ampliació del
termini d'execució, subscrit pel cap d'obra de l'empresa contractista “UTE «Riegos Murcia S.L. i
Obras y Reformas Hermanos Gómez S.L.»” i mitjançant el qual es sol·licita el següent:
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“(…) Una ampliació d'acord als dies en els que ha estat pràcticament impossible executar els
treballs. Aquest període extra seria de dos mesos , essent la finalització de l'obra per al dia 24 de
gener de 2019.(...)”.
Vist l'informe motivat sobre la sol·licitud d'ampliació de termini realitzat per “RIEGOS MURCIAL,
SL”.
Vist l'informe tècnic emès en data 17/12/2018 per l'enginyer municipal de camins, canals i ports i
director de les obres sobre l'ampliació del termini d'execució de les obres, i en quina part suficient
es transcriu a continuació:
“En data 05.11.2018, Ala UTE “RIEGOS MURICIA SL Y OBRAS Y REFORMAS HERMANOS
GOMEZ SL” va sol·licitar una ampliació del termini per a la finalització de les obres fins el 24 de
GENER DE 2019, pels següents motius:
-Per dies de pluja. SIS SETMANES
-Per averia a la excavadora de cadenes (zanjadora). TRES SETMANES
-Treballs no prevists al projecte: instal·lació de ventoses i desaigües. UNA SETMANA.
S´ha comprovat que hi ha hagut 32 dies de pluja(tenint en compte els dies de dilluns a dissabte)
que no s´ha pogut treballar. Això representa un 33% dels dies, es a dir SIS SETMANES del total.
Per arrengar la averia de la zanjadora varen venir tècnics de fora de l´illa (els tècnics de l´illa no
disposaven ni de personal ni maquinaria adequada fer efectuar la reparació) i això va provocar
que la màquina estigui aturada TRES SETMANES.
En quant als treballs no prevists com la instal·lació de ventoses i desaigües es considera que no
han provocat cap tipus de retràs a l´obra.
Atès que el temps perdut, NOU SETMANES (SIS + TRES) no es imputable al contractista qui
subscriu no troba inconvenient en AUTORITZAR una ampliació del termini d´execució fins el 24
de GENER DE 2019(ampliació de DOS MESOS).(...)”.
Vist l'informe jurídic emès per l'assessora jurídica municipal i en quina part suficient es transcriu a
continuació:
“(…) FONAMENTS DE DRET
Previ. La Disposició Transitòria Primera apartat 1 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de
Contractes del Sector Públic determina que els expedients de contractació iniciats abans de
l'entrada en vigor d'aquesta Llei es regiran per la normativa anterior. A aquests efectes s'entendrà
que els expedients de contractació han estat iniciats si s'hagués publicat la corresponent
convocatòria del procediment d'adjudicació del contracte.
Primer. L'article 230 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant «TRLCSP») determina que les
obres s'executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el Plec de clàusules
administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i conforme a les
instruccions que en interpretació tècnica d'aquest donin al contractista el director facultatiu de les
obres i, en el seu cas, el responsable del contracte, en els àmbits de la seva respectiva
competència.
Segon.- La clàusula 2.8 del Plec de Clàusules Administratives Particulars determina que: «(...)
2.8.1. El termini d'execució de les obres ve determinat en la clàusula “C. Duració del contracte”
del quadre de característiques d'aquest Plec. Les obres seran iniciades en el dia següent al de la
signatura de l'acta de comprovació del replanteig, si en aquesta s'autoritza l'inici de les obres
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segons estableix l'article 139.2 del RGLCAP, o des de la data de l'autorització per a l'inici de les
obres d'acord amb l'article 139.4 RGLCAP. 2.8.2.- En cas de què l'empresa contractista no
pogués complir el termini d'execució per causes que no li són imputables sempre que ho justifiqui
degudament, serà d'aplicació l'article 213.2 del TRLCSP l'article 100 del RGLCAP.(...)».
Tercer.- L'article 213.2 TRLCSP determina que si el retard és produït per motius no imputables al
contractista i aquest oferís complir el seus compromisos donant-li pròrroga pel temps que se li
havia assenyalat, es concedirà per l'administració un termini que serà, per almenys, igual al temps
perdut, a no ser que el contractista en demanés un altre menor.
Per altra banda, l'article 100 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el
reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, determina el
següent:
«(...) 1. La petició de pròrroga per part del contractista haurà de tenir lloc en un termini màxim de
quinze dies des d'aquell en què es produeixi la causa originària del retard, al·legant les raons per
les quals considera que no li és imputable i assenyalant el temps probable de la seva durada, als
efectes que l'Administració pugui oportunament, i sempre abans de l'acabament del termini
d'execució del contracte, resoldre sobre la pròrroga del mateix, sense perjudici que un cop
desapareguda la causa es reajusti el termini prorrogat al temps realment perdut .
Si la petició del contractista es formula en l'últim mes d'execució del contracte, l'Administració ha
de resoldre sobre la petició abans dels quinze dies següents a la finalització del mateix. Durant
aquest termini de quinze dies, no podrà continuar l'execució del contracte, el qual es considerarà
extingit el dia en què expirava el termini previst si l'Administració denega la pròrroga sol·licitada, o
no resolgués sobre ella. 2. (...)».
Quart.- En l'assumpte que ens ocupa, el tècnic municipal director de les obres ha informat que el
temps perdut de nou setmanes (sis setmanes per pluges i tres setmanes per arranjar avaria en
maquinària), no és imputable al contractista, pel que qui subscriu considera que es trobaria en el
supòsit de l'article 213.2 del TRLCSP i en la clàusula 2.8.2 del Plec de Clàusules administratives
particulars, essent admissible l'autorització de l'ampliació del termini d'execució de les obres fins
el 24.01.2019 que ha estat proposada.
Cinquè.- L'article 39.3 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques determina que excepcionalment, podrà atorgar-se eficàcia retroactiva
als actes quan es dictin en substitució d'actes anul·lats, així com produeixin efectes favorables a
l'interessat sempre que els supòsits de fet necessaris existissin ja en la data a la que es
retrotragui l'eficàcia de l'acte i aquesta no lesioni drets o interessos legítims d'altres persones.
Sisè.- L'article 29.2 del TRLCSP determina que Igualment es comunicarà al tribunal de comptes o
òrgan extern de fiscalització de la Comunitat Autònoma (sindicatura de comptes CAIB) les
modificacions, pròrrogues o variacions de terminis, les variacions de preu i l'import final, la nul·litat
i l’extinció normal o anormal dels contractes indicats.
L'acord que s'adopti d'ampliació de termini d'execució de les obres s'haurà de remetre a la
Sindicatura de comptes de la CAIB.
Setè. D'acord amb el decret d'alcaldia núm. 00161 de 2015 l'òrgan competent per resoldre és la
Junta de govern local. (...)».
Examinada la documentació i informes que obren en el present expedient, fent ús de les facultats
conferides a l'empara de la DA2 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i el decret d'alcaldia 00161 de
2015 de delegació de competències, a la Junta de govern local, PROPÒS:

14

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 23.01.2019

Primer. Autoritzar a l'empresa contractista UTE «Riegos Murcia S.L. i Obras y Reformas
Hermanos Gómez S.L.» (U309*****) l'ampliació del termini d'execució del contracte d'obres
d'execució de la documentació tècnica «Separata projecte xarxa clavegueram Cala Morell
connexió aigües residuals Cala Morell-POICI» del terme municipal de Ciutadella de Menorca, en
dos (2) mesos més, es a dir, fins el dia 24/01/2019, data en la que les obres hauran de ser
finalitzades, per tractar-se d'un retard en l'execució de les obres que no li és imputable, a l'empara
de l'article 213.2 del TRLCSP i de la clàusula 2.8 PCAP.
Significant-li que l'acord d'ampliació del termini d'execució de les obres ho és amb efectes des del
dia 24/11/2018.
Segon. Notificar-ho a l'empresa contractista.
Tercer. Notificar-ho al Consell Insular de Menorca per tractar-se d'una obra subvencionada per
aquest Administració com a inversió financerament sostenible.
Quart. Comunicar-ho al tècnic municipal director de les obres, i també a la Sindicatura de comptes
de la CAIB d'acord amb l'article 29.2 del TRLCSP.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta d'alcaldia, en matèria de Serveis Jurídics.
6. PROPOSTA APROVACIÓ PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ SISTEMA RECIRCULACIÓ AIGUA A
LA PLATJA DE CALA BLANCA. (EXP. 465/2019).-Es dóna compte d'una proposta de la regidora
delegada del Servei de Turisme de dia 18-01-2019, que literalment copiada, diu:
«Atès que la Junta de Govern en Sessió Ordinària de dia 11-07-2018, a proposta de la regidora
delegada de Turisme, va aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i
l’Ajuntament de Ciutadella per dur a terme projectes a les zones turístiques de Menorca on s’hi hagin
regularitzat places turístiques.
Atès que el conveni abans esmentat té per objecte establir les condicions de col·laboració entre
ambdues administracions per tal de dur a terme i executar els projectes de millora a les zones on s'hi
hagin regularitat places turístiques segons el procediment extraordinari establert a la disposició
addicional cinquena de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del Turisme de les Illes Balears.
Atès que al pacte segon de l’esmentat conveni, on es detallen els projectes a executar, s’hi inclou el
projecte d’instal·lació d’un sistema de recirculació d’aigua a la platja de Cala Blanca.
Atès que el projecte d’instal·lació d’un sistema de recirculació d’aigua a la platja de Cala Blanca s’ha
redactat per part d’E.ARQ Enginyeria+Arquitectura amb un pressupost d’execució per contracte de
39.277,77 €.
Atès que al pacte tercer es contempla l’entrega, en el termini màxim de tres mesos des de la
signatura del conveni, d’una sèrie de documents en relació als projectes seleccionats, entre ells el
mateix projecte.
Atès que la Comissió Gestora de la borsa de places turístiques a l’àmbit insular de Menorca en data
17 de juliol de 2018 va adoptar l’acord d’ampliar el termini de presentació de documentació, en
relació a les propostes de projectes, a 45 dies des de la sol·licitud de pròrroga a tots els Ajuntaments
que així ho demanin.
Atès que en data 25 d’octubre de 2018 l’Ajuntament de Ciutadella va sol·licitar una ampliació de
termini per presentar la documentació anterior.
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Atès que en data 14 de novembre de 2018 es va rebre ofici per part de la Presidenta de la Comissió
Gestora de la borsa de places turístiques on es concedia una ampliació de termini per presentar la
documentació relacionada en 45 dies a partir de la recepció de la sol·licitud de la pròrroga.
Atès l’informe emès per part del tècnic de Medi Ambient en data 16-01-2019.
Per tot l’exposat qui subscriu
PROPOSA:
PRIMER. Aprovar el projecte d’instal·lació d’un sistema de recirculació d’aigua a la platja de Cala
Blanca, redactat per part d’E.ARQ Enginyeria+Arquitectura amb un pressupost d’execució per
contracte de 39.277,77 €., amb la següent condició:
1. Al afectar, part de les instal·lacions el projecte DPMT i les servituds de trànsit i protecció incloses a
la Llei de Costes, abans de l’adjudicació de les obres d’execució del projecte s’haurà d’haver
aconseguit el permís de la Demarcació de Costes de les Illes Balears i del servei de Litoral de la
Direcció Insular d’Ordenació del Territori de Consell Insular de Menorca.
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 Turisme.
7. PROPOSTA APROVACIÓ PADRÓ DE LIQUIDACIONS SERVEIS ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA
I MENJAR A DOMICILI NOVEMBRE 2018. APROVACIÓ CÀRREC 1/2019. (EXP. 225/2019).-Es
dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 09-01-2019,
que literalment copiada, diu:
«Vista la relació d'usuaris del Servei d'Assistència Domiciliària i servei de Menjar a domicili que
dispensen els Serveis Socials de l'Ajuntament.
Vist el Preu Públic núm. 0.3 "Serveis Assistencials prestats a domicili” que preveu la quantia a satisfer
pels serveis al·ludits.
Vist el padró de liquidacions que importa, per les totalitats mensuals dels serveis, la següent
quantitat:
Període
NOVEMBRE 2018

import
12.345,13

Ateses les circumstàncies anteriors i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 07.01.2019 i
prèvia fiscalització interna de l’activitat econòmica financera que correspongui per part
d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Aprovar el padró adjunt d'Assistència Domiciliària i Servei de Menjar a Domicili, que correspon
a les liquidacions i imports dels períodes que figuren a l’informe, pels serveis prestats pels Serveis
Socials de l'Ajuntament.
b) Aprovar el càrrec de rebuts i fixar com a període de pagament voluntari del referit padró, els
terminis següents:
Termini pagament
11/02/19 a 11/04/19

Càrrec comptable
1/2019
16
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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.
8. PROPOSTA APROVACIÓ RELACIÓ REBUTS INGRÉS DIRECTE 1ER I 2N QUINZENA
DESEMBRE 2018. APROVACIÓ CÀRREC 2/2019 I 3/2019. (EXP. 226/2019).-Es dóna compte d'una
proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 09-01-2019, que literalment
copiada, diu:
«Vist que dins el període que figura en el següent quadre s’han emès diverses liquidacions a càrrec
del Departament de Rendes i Exaccions de l’ajuntament, per diversos conceptes: altes de vehicles,
concessió de comptadors d’aigua, plaques de gual, llicències d’obres, etc. la relació detallada dels
quals figuren en l’annex que acompanya la present proposta.
Vist que tots els rebuts estan en les dependències de recaptació per llur cobrament.
Vist que cal aprovar els rebuts, que sumen els següents imports:
Període
DESEMBRE 2018 (1ª quinzena)
DESEMBRE 2018 (2ª quinzena)

import
30.195,19
14.048,47

Càrrec comptable
2/2019
3/2019

En conseqüència i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 07.01.2019 i prèvia fiscalització
interna de l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui
subscriu
PROPOSA:
a) Aprovar les liquidacions que figuren en les relacions annexes i els imports consignats.
b) Aprovar el càrrec de rebuts a l’empresa col·laboradora de recaptació, per llur cobrament.
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.
9. PROPOSTA APROVACIÓ REBUTS OCUPACIÓ MERCAT I MERCADETS, LLOGUERS
FINQUES I LOCALS DIVERSOS DESEMBRE 2018. APROVACIÓ CÀRREC 4/2019. (EXP.
232/2019).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia
09-01-2019, que literalment copiada, diu:
«Vistos els diversos conceptes d’ingressos tributaris i no tributaris que es liquiden de forma periòdica
mensual, per part de l’ajuntament i que inclou taxes per ocupació en el mercat i mercadets, lloguers
de finques i locals diversos propietat municipal, etc.
Vistos els contractes de lloguer i les ordenances fiscals, els imports, preus i tarifes de les quals els
són d’aplicació.
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Ateses les circumstàncies anteriors, el funcionari qui subscriu, prèvia fiscalització interna de l’activitat
econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Aprovar els rebuts periòdics mensuals dels mesos de:
PERÍODE
DESEMBRE DE 2018

import
3.665,57

Càrrec comptable
4/2019

que s’adjunten i que corresponen als lloguers i taxes al·ludides, segons el detall que figura en
l’annex que acompanya la present proposta.
b) Aprovar el càrrec de rebuts a l’empresa col·laboradora de recaptació, per llur cobrament.
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.
10. PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIONS PELS SERVEIS PRESTATS A L’ESCORXADOR
MUNICIPAL EL MES DE NOVEMBRE DE 2018. APROVACIÓ CÀRREC 5/2019. (EXP. 235/2019).Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 09-01-2019,
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
NOVEMBRE 2018

Import (IVA inclòs)
25.465,34

Càrrec comptable
5/2019

Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 07.01.2019 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.
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11. PROPOSTA APROVACIÓ PADRÓ AIGUA, CLAVEGUERAM I CÀNON SANEJAMENT
SERPENTONA NOVEMBRE 2018. APROVACIÓ CÀRREC 7/2019. (EXP. 287/2019).-Es dóna
compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 09-01-2019, que
literalment copiada, diu:
«Vist el padró de subministrament d'aigua potable, servei de clavegueram i cànon de sanejament
corresponent al servei que l'ajuntament presta al sector en què es fa la facturació mensual i que va
referit al període del mes de novembre de l’exercici 2018, confeccionat pel Departament de Rendes i
Exaccions i el Servei Municipal d'Aigües, per l’import total que figura al quadre, essent el detall del
mateix el que acompanya aquesta proposta i que corresponen als imports parcials de la taxa de
subministrament d’aigua, taxa de manteniment comptadors, taxa de clavegueram, I.V.A. i Cànon de
Sanejament del Govern Balear.
SECTOR: Serpentona mensual
IVA 10%
303,36
IVA 21%
15,56
MANTENIMENT
73,60
SUBMIN.AIGUA
3.033,04
CLAVEGUERAM
732,33
CANON SANEJ.
6.283,08
total................................10.440,97
En conseqüència i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 08.01.2019 i prèvia fiscalització
interna de l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui
subscriu
PROPOSA TÈCNICA:
a) L'aprovació del padró referit.
b) Aprovar el càrrec7/2019 de rebuts al servei de recaptació municipal.
c) Fixar com a període de pagament voluntari de dia15/02/2019 a 15/04/2019 i publicar l’edicte
corresponent, mitjançant inserció al BOIB i exposició al taulell d’edictes.
d) Notificar l’acord que s’adopti a l’empresa col·laboradora de Recaptació (REGESTRIL, S.L)
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
12. PROPOSTA APROVACIÓ PADRÓ AIGUA, CLAVEGUERAM I CÀNON DE SANEJAMENT LOS
DELFINES I CALA EN BLANES, NOVEMBRE 2018. APROVACIÓ CÀRREC 8/2019. (EXP.
289/2019).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia
09-01-2019, que literalment copiada, diu:
«Vist el padró de subministrament d'aigua potable, servei de clavegueram i cànon de sanejament
corresponent al servei que l'ajuntament presta al sector en que es fa la facturació mensual i que va
referit al període del mes de novembre de l’exercici 2018, confeccionat pel Departament de Rendes i
Exaccions i el Servei Municipal d'Aigües, per l’import total que figura al quadre, essent el detall del
mateix el que acompanya aquesta proposta i que corresponen als imports parcials de la taxa de
subministrament d’aigua, taxa de manteniment comptadors, taxa de clavegueram, I.V.A. i Cànon de
Sanejament del Govern Balear.
SECTOR: Los Delfines i part de Cala Blanes.
IVA 10%
429,10
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IVA 21%
219,04
MANTENIMENT
1.036,77
SUBMIN.AIGUA
4.302,21
CLAVEGUERAM
2.347,47
CANON SANEJ.
8.831,49
total................................17.166,08
En conseqüència i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 08.01.2019 i prèvia fiscalització
interna de l’activitat econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui
subscriu
PROPOSA:
a) L'aprovació del padró referit.
b) Aprovar el càrrec 8/2019 de rebuts al servei de recaptació municipal.
c) Fixar com a període de pagament voluntari de dia 15/02/209 a 15/04/2019 i publicar l’edicte
corresponent, mitjançant inserció al BOIB i exposició al taulell d’edictes.
d) Notificar l’acord que s’adopti a l’empresa col·laboradora de Recaptació (REGESTRIL, S.L).
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
13. PROPOSTA APROVACIÓ REBUTS DE DENÚNCIES I MULTES PER INFRACCIONS DE
TRÀNSIT . APROVACIÓ CÀRREC 6/2019. (EXP. 292/2018).-Es dóna compte d'una proposta del
regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 08-01-2019, que literalment copiada, diu:
«Vist que des de l’Àrea de la Policia Local s’ha procedit, prèvia denúncia, a la incoació d’una relació
d’expedients sancionadors per presumptes infraccions a la normativa de trànsit, s’ha instruït el
procediment, generats els rebuts i practicades les notificacions.
Vist que des de la recaptació municipal ja s’han cobrat imports per aquest concepte. En alguns casos
quan el procediment es trobava en la fase de denúncia, amb el descompte del 50% per estar dins el
període habilitat per fer-ho i en altres sense aquest descompte, o sigui, amb el 100% de l’import de la
sanció, per així haver-se resolt per part de l’ajuntament.
Vist, a més, les denúncies que han passat a sanció, amb el 100% de l’import, que s’han de fer
efectives per la via de constrenyiment.
Vists els llistats remesos des de la unitat de gestió de sancions de tràfic, en la que figuren aquestes
denúncies i multes cobrades per la recaptació municipal i les denúncies que han passat a sanció.
Atès que cal aprovar els esmentats rebuts cobrats i efectuar el càrrec de les quantitats a l’empresa
col·laboradora de Recaptació, REGESTRIL, S.L., tant dels imports abonats, amb el descompte
previst com els que ho han estat en fase de sanció, amb el 100% de l’import.
Vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data 08.01.2019 i prèvia fiscalització interna de l’activitat
econòmica financera que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui subscriu
PROPOSA:
a) Aprovar els imports en concepte de sancions de trànsit que figuren en les relacions annexes,
segons el detall que figura a continuació:
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Període

Expedients inicials i
finals de les relacions

Import total
generat

Càrrec
comptable

Mes de desembre de 2018
segons relacions adjuntes.

1495/2018 - 6678/2018

47.080,00

6/2019

b) Aprovar el càrrec a l’empresa col·laboradora de recaptació.
c) Notificar l’acord que s’adopti a REGESTRIL, S.L.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
14. PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PARQUÍMETRES PERÍODE DEL 01.11.18 AL 30.11.18
(EXP. 462/2019).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei Econòmic de dia 1401-2019, 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 01.11.18 al
30.11.18 per un import total de 25.275,73€ dels quals 1.810,00€ corresponen al pagament del 50%
de l'import total de l'esmentat període d'anul·lacions de denúncies de conformitat amb el contracte
adjudicat i 23.457,73€ 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
11.01.19 pel període comprès entre els dies 01.11.18 al 30.11.18 per un import total de 25.275,73€
dels quals 1.810,00€ corresponen al pagament del 50% de l'import total de l'esmentat període
d'anul·lacions de denúncies de conformitat amb el contracte adjudicat i 23.457,73€ corresponen al
total d'ingressos nets per l'Ajuntament.
SEGON: Abonar a l'empresa concessionària l'import de 1.810,00€ 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.
15. PROPOSTA APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PARQUÍMETRES PERÍODE DEL 01.12.18 AL 28.12.18
(EXP. 463/2019).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei Econòmic de dia 1401-2019, 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 01.12.18 al
28.12.18 per un import total de 18.641,65€ dels quals 0,60€ corresponen a despeses bancàries i
1.438,00€ 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 17.203,05€ corresponen al total d'ingressos
nets per l'Ajuntament.
Per tot l'exposat qui subscriu
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PROPOSA:
PRIMER: Aprovar la liquidació presentada pel coordinador municipal de parquímetres de data
11.01.19 pel període comprès entre els dies 01.12.18 al 28.12.18 per un import total de 18.641,65€
dels quals 0,60€ corresponen a despeses bancàries i 1.438,00€ 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 17.203,05€ corresponen al total d'ingressos nets per l'Ajuntament.
SEGON: Abonar a l'empresa concessionària l'import de 1.438,00€ 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.
16. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, RML (EXP. 9548/2017).-Es
dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 09-01-2019,
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: 15 de setembre de 2017
Registre d’entrada: 15305
Expedient: 009548/17
Contribuent: R.M.L.
La petició s’ha formulat en relació al següent fet tributari que és objecte del present informe:
Concepte tributari: Taxa de recollida de fems i tractament de residus sòlids urbans
Objecte tributari: Los Delfines Pol. 2 404 bj.01
Exercici: 2017 i 2018
Número de liquidació: 19047 i 18842
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. .
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: Local de
baixa des del febrer de 2017, que acredita amb la documentació aportada..
Conseqüentment amb el que s'ha exposat i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data
19.12.2018 i prèvia la fiscalització interna que correspongui per part d’intervenció, el regidor qui
subscriu
PROPOSA:
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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 1.153,95 € 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, JMPB (EXP 9607/2017).-Es
dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 09-01-2019,
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: 26 de setembre de 2017
Registre d’entrada: 15917
Expedient: 009607/17
Contribuent: J.M.P.B.
La petició s’ha formulat en relació al següent fet tributari que és objecte del present informe:
Concepte tributari: Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
Objecte tributari: Transmissió immoble Urb. C. Blanca Po. A 3 bj 05
Exercici: 2017
Número de liquidació: 797/2017
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. .
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: Error en la
data de transmissió anterior: la data correcte és 08/11/2010 i no 07/11/1987.
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Conseqüentment amb el que s'ha exposat i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data
18.12.2018 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 216,85 € 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.
18. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, CTP (EXP. 4987/2018).-Es
dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 09-01-2019,
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: 4 de maig de 2018
Registre d’entrada: 7321
Expedient: 004987/18
Contribuent: J.G.M., representat per C.T.P.
La petició s’ha formulat en relació al següent fet tributari que és objecte del present informe:
Concepte tributari: Taxa de recollida de fems i tractament de residus sòlids urbans
Objecte tributari: Mare Molas, 15
Exercici: 2018
Número de liquidació: 15906
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. .
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.

24

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 23.01.2019

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: Prorrateig
de la quota. L'activitat en el local va causar baixa definitiva en el primer trimestre de 2018.
Conseqüentment amb el que s'ha exposat i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data
19.12.2018 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 209,11 € 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.
19. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, CBM (EXP. 8242/2018).-Es
dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 09-01-2019,
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: 1 de agost de 2018
Registre d’entrada: 13275
Expedient: 008242/18
Contribuent: C.B.M.
La petició s’ha formulat en relació al següent fet tributari que és objecte del present informe:
Concepte tributari: Taxa de recollida de fems i tractament de residus sòlids urbans
Objecte tributari: Portal de Sa Font, 16
Exercici: 2018
Número de liquidació: 5597
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. .
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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: Local de
baixa des de l'octubre de 2017, que acredita amb la documentació aportada..
Conseqüentment amb el que s'ha exposat i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data
19.12.2018 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 1.039,82 € 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.
20. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, RPM (EXP. 8741/2018).-Es
dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 09-01-2019,
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: 6 de agost de 2018
Registre d’entrada: 13515
Expedient: 008741/18
Contribuent: R.P.M.
La petició s’ha formulat en relació al següent fet tributari que és objecte del present informe:
Concepte tributari: Taxa de recollida de fems i tractament de residus sòlids urbans
Objecte tributari: Mallorca, 22 B 1 bj. 02
Exercici: 2018
Número de liquidació: 19913
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
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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. .
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: Prorrateig
de la quota. L'activitat en el local va causar baixa definitiva en el segon trimestre de 2018.
Conseqüentment amb el que s'ha exposat i vist l'informe emès pel Cap deRendes de data 19.12.208
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 139,41 € 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.
21. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, JME (EXP. 8800/2018).-Es
dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 09-01-2019,
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: 13 de agost de 2018
Registre d’entrada: 13870
Expedient: 008800/18
Contribuent: J.M.E.
La petició s’ha formulat en relació al següent fet tributari que és objecte del present informe:
Concepte tributari: Taxa de recollida de fems i tractament de residus sòlids urbans
Objecte tributari: Bisbe Sever, 53 bj 02
Exercici: 2018
Número de liquidació: 21997
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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. .
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: Prorrateig
de la quota. L'activitat en el local va causar baixa definitiva en el segon trimestre de 2018.
Conseqüentment amb el que s'ha exposat i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data
19.12.2018 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 139,41 € 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 DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, FFG (EXP. 9935/2018).-Es
dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 09-01-2019,
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: 21 de setembre de 2018
Registre d’entrada: 16600
Expedient: 009935/18
Contribuent: F.F.G.
La petició s’ha formulat en relació al següent fet tributari que és objecte del present informe:
Concepte tributari: Taxa entrada de vehicles
Objecte tributari: Av. Ponent. C.Blanca 24-A
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Exercici: 2017
Número de liquidació: 4734
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. .
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: Liquidació
duplicada amb la núm. 3914 del mateix exercici, que ja està abonada.
Conseqüentment amb el que s'ha exposat i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data
18.12.2018 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 6,14 € 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.
23. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, JEP (EXP. 10241/2018).-Es
dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 09-01-2019,
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: 20 de setembre de 2018
Registre d’entrada: 16484
Expedient: 010241/18
Contribuent: J.E.P.
La petició s’ha formulat en relació al següent fet tributari que és objecte del present informe:
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Concepte tributari: Taxa de recollida de fems i tractament de residus sòlids urbans
Objecte tributari: Ub.Cala Blanca Pol. A 167 bj 02
Exercici: 2018
Número de liquidació: 1438
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. .
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: Prorrateix
de la quota. L'activitat en el local va causa baixa definitiva en el tercer trimestre de 2018.
Conseqüentment amb el que s'ha exposat i vist l'informe emès pel cap de Rendes de data
19.12.2018 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 126,78 € 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.
24. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, BGE (EXP. 11336/2018).-Es
dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 09-01-2019,
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: 23 de octubre de 2018
Registre d’entrada: 19174
Expedient: 011336/18
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Contribuent: B.G.E.
La petició s’ha formulat en relació al següent fet tributari que és objecte del present informe:
Concepte tributari: Impost Vehicles Tracció Mecànica
Objecte tributari: vehicle matrícula 0603-BFF
Exercici: 2017 i 2018
Número de liquidació: 15099 i 3558
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. .
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: Pagament
efectuat de forma duplicada amb els rebuts REN65806 i REN65807, que són els correctes i emesos
a nom de S.P.N..
Conseqüentment amb el que s'ha exposat i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data
18.12.2018 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 116,70 € 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.
25. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, AMJ (EXP. 11338/2018).-Es
dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 09-01-2019,
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:
31

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 23.01.2019

Data de presentació de la instància: 23 de octubre de 2018
Registre d’entrada: 19231
Expedient: 011338/18
Contribuent: A.M.J.
La petició s’ha formulat en relació al següent fet tributari que és objecte del present informe:
Concepte tributari: Preu Públic d'ajut a domicili
Objecte tributari: Serveis Socials
Exercici: 2018
Número de liquidació: pagament mensual
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. .
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: Ingrés
efectuat indegudament, ja que no corresponia a cap servei, segons informe de la Coordinadora de
S.S..
Conseqüentment amb el que s'ha exposat i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data
18.12.2018 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 400,00 € 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.
26. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, JMPT (EXP. 11432/2018).Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 09-01-2019,
que literalment copiada, diu:
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«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: 25 de octubre de 2018
Registre d’entrada: 19466
Expedient: 011432/18
Contribuent: J.M.P.T.
La petició s’ha formulat en relació al següent fet tributari que és objecte del present informe:
Concepte tributari: Taxa Serveis Especials Policia
Objecte tributari: Actuacions policia dia 16/07/2018
Exercici: 2018
Número de liquidació: REN65529
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. .
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: Informe
del Cap de la Policia Local en el que proposa l'estimació del recurs.
Conseqüentment amb el que s'ha exposat i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data
18.12.2018 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 38,12 € 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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27. PROPOSTA APROVACIÓ DEVOLUCIÓ INGRESSOS INDEGUTS, MEMS (EXP. 11436/2018).Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària de dia 09-01-2019,
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: 25 de octubre de 2018
Registre d’entrada: 19423
Expedient: 011436/18
Contribuent: M.E.M.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 N. Urbana
Objecte tributari: Torre del Ram II 2 1 00 15
Exercici: 2018
Número de liquidació: 1871
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. .
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: Pagament
efectuat de forma duplicada.
Conseqüentment amb el que s'ha exposat i vist l'informe emès pel Cap de Rendes de data
18.12.2018 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 101,54 € 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.»
34

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA DE GOVERN 23.01.2019

Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Gestió Tributària.
28. PROPOSTA APROVACIÓ CONTRACTE MENOR PER A SUBMINISTRAMENT DE
CONSUMIBLES D'IMPRESSORES PER A L'EXERCICI 2019. (EXP. 13206/2018).-Es dóna compte
d'una proposta del regidor delegat del Servei de Noves Tecnologies de dia 21-01-2019, que
literalment copiada, diu:
«Assumpte: Contracte menor de subministrament
Atesa la necessitat de realitzar la compra dels consumibles que s'utilitzaran durant l'any 2019 per a
les diferents impressores de les seus de l'ajuntament que no estan subjectes a un contracte de
manteniment de cost per còpia,
Atès que el servei de Noves tecnologies i informàtica ha sol·licitat pressuposts de preus unitaris dels
consumibles que actualment son necessaris per a les diferents impressores i que a la sol·licitud
esmentada es feia referència a que es valoraria el termini d'entrega i la opció de que els preus
unitaris de cadascun del consumibles no variaria en el transcurs de l'exercici, independentment de les
variacions que puguin sorgir en el mercat.
Vist els pressuposts presentats per les empreses CONSUMIBLES RECICLADOS MENORCA SL,
PRISMA MENORCA SL, MON INFORMATIC SL, CLICK INFORMÀTICA, resum del qual es detalla a
la següent taula:
Preu unitari - Empreses
Consumible
Original
Brother TN-2320
Brother TN-2420
Brother TN-3380
Brother TN-3512
Brother DR-2200
Brother DR-2300
Brother DR-3300
Brother LC-1240
BrotherLC-1280
Compatible
BrotherTN-2005
hp C7115A
Total anual

Unitats
2018
Brother TN2220
22
6
8
2
3
2
2
1
3
BrotherTN2120
1
2
6.367,00

Mon
Menorca ConMenorca informàtica
informàtic Prisma
Reciclados click
45

57,00

54,82

50,50

60,00
68,00
105,00
127,00
64,00
67,00
125,00
55,00
76,00

56,46
65,15
85,00
88,00
61,46
64,11
98,00
53,00
73,00

53,95
61,95
96,50
112,50
57,95
61,50
111,00
56,50
77,95

62,49
59,94
105,04
119,31
69,78
69,05
119,22
59,51
78,65

1

24,00

7,50

6,95

25,00
36,00
5.771,02

7,50
7,95
9,75
7,95
5.668,10 6.446,15

59,50

18,95

15,00
20,00

Atès que, d'acord amb l'informe tècnic municipal, es recomana la contractació del
subministrament dels consumibles per a l'exercici 2019 a càrrec de la partida 920,220,00 i fins a
un màxim de 8.000,00 € a l'empresa CONSUMIBLES RECICLADOS MENORCA SL (B576*****)
per ser la millor oferta econòmica i complir les especificacions sol·licitades.
Atès l’apartat 1 de l’article 118 del LCSP, que assenyala que els contractes menors es podran
adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació
professional necessària per realitzar la prestació, complint amb les normes fixades en l’article 65 de la
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mateixa llei; considerant-se contractes menors aquells amb import inferior a 40.000 euros, IVA exclòs,
quan es tracti de contractes d'obres i amb import inferior a 15.000 euros, IVA exclòs, en la resta de
contractes.
Atès que, d'acord amb la Resolució de l'Alcaldia núm. 161 de 2015, les competències resolutives en
matèria de contractacions i concessions d'import superior a 4.000 euros estan delegades a la Junta
de Govern.
Per tot l’exposat, qui subscriu, vist l'informe favorable a l'autorització de la despesa emès pels Serveis
econòmics.
PROPOSA:
Primer. Adjudicar el contracte menor de subministrament a l'empresa Consumibles Reciclados
Menorca SL (B576*****), a càrrec de la partida 920,220,00 i fins a un màxim de 8.000,00 € IVA (21%)
inclòs, segons l’oferta presentada i que consta a l’expedient; sense possibilitat de pròrroga ni de
revisió de preus.
Segon. El pagament s'efectuarà en el termini que legalment resulti aplicable prèvia presentació de la
corresponent factura en el Registre de factures de l'Ajuntament, d'acord amb l'assenyalat a la Llei
25/2013, de 27 de desembre, de factura electrònica i creació del Registre comptable de factures en el
sector públic.
Tercer. Notificar l'acord als interessats, als efectes que corresponguin i amb indicació dels recursos
pertinents.
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 Noves Tecnologies.
29. PROPOSTA APROVACIÓ PRÒRROGA CONTRACTE ADMINISTRATIU PER A
L'EXPLOTACIÓ PER A TERCERS D'INSTAL·LACIONS TEMPORALS A PLATGES. (EXP.
11757/2018).-Es dóna compte d'una proposta d'alcaldia, en matèria de Serveis Jurídics de dia 1901-2019, que literalment copiada, diu:
«Atès que en data 5.05.2017, mitjançant decret de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana núm.
1178 de 2017 es va resoldre adjudicar al sr. F.J.R.M. (1*6*6*5*) el lot núm. 1, corresponent a la
concessió administrativa d'ús privatiu del domini públic per a l'explotació per tercers de les
instal·lacions temporals de 70 hamaques i 35 para-sols a la platja de Son Xoriguer del terme
municipal de Ciutadella de Menorca, formalitzant-se el contracte corresponent en data 8.05.2017.
Atès que en data 9.05.2017, mitjançant decret de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana núm.
1202 de 2017 es va resoldre adjudicar a la sra. A.M.P.C. (4*7*8*0*) el lot núm. 2, corresponent a
la concessió administrativa d'ús privatiu del domini públic per a l'explotació per tercers de les
instal·lacions temporals de 220 hamaques, 110 para-sols i 4 velomars a la platja de Cala en
Bosch del terme municipal de Ciutadella de Menorca, formalitzant-se el contracte corresponent en
data 11.05.2017.
Atès que en data5.05.2017, mitjançant decret de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana núm.
1178 de 2017 es va resoldre adjudicar a la sra. I.J.F. (4*7*5*2*) el lot núm. 3, corresponent a la
concessió administrativa d'ús privatiu del domini públic per a l'explotació per tercers de les
instal·lacions temporals de 70 hamaques, 35 para-sols i 2 velomars a la platja de Cala Blanca del
terme municipal de Ciutadella de Menorca, formalitzant-se el contracte corresponent en data
8.05.2017.
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Atès que en data 2.05.2017, mitjançant decret de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana núm.
1116 de 2017 es va resoldre adjudicar a la sra. A.M.P.C. (4*7*8*0*) el lot núm. 4,
corresponent a la concessió administrativa d'ús privatiu del domini públic per a l'explotació per
tercers de les instal·lacions temporals de 46 hamaques, 23 sombrilles, 1 velomar a la platja de
Cala en Blanes del terme municipal de Ciutadella de Menorca, formalitzant-se el contracte
corresponent en data 3.05.2017.
Atès que en data 19.05.2017, mitjançant decret de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana núm.
1290 de 2017 es va resoldre adjudicar al sr. O.F.G. (1*3*6*4*) el lot núm. 5,
corresponent a la concessió administrativa d'ús privatiu del domini públic per a l'explotació per
tercers de les instal·lacions temporals de 40 hamaques, 20 para-sols, 1 quiosc-Bar (amb 2 taules i
8 cadires) i 1 velomar a la platja de Sa Caleta del terme municipal de Ciutadella de Menorca,
formalitzant-se el contracte corresponent en data 23.05.2017.
Atès que en data 2.05.2017, mitjançant decret de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana núm.
1116 de 2017 es va resoldre adjudicar a les sres. M.K. (0*8*9*2*) i a A.K. (1*4*7*3) el lot núm. 6,
corresponent a la concessió administrativa d'ús privatiu del domini públic per a l'explotació per
tercers de les instal·lacions temporals de 5 tables de vela lleugera, 5 kayaks, 2 tables de padle
surf, 2 barques de vela lleugera, 1 skybus, 1 caseta venda tickets, 1 fondeig i 2 barques de rescat
per a la platja de Son Xoriguer del terme municipal de Ciutadella de Menorca, formalitzant-se el
contracte corresponent en data 3.05.2017.
Atès que en data 2.05.2017, mitjançant decret de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana núm.
1116 de 2017 es va resoldre adjudicar al sr. M.S.A. (2*1*8*9*) el lot núm. 7, corresponent a la
concessió administrativa d'ús privatiu del domini públic per a l'explotació per tercers de les
instal·lacions temporals de 20 hamaques, 10 sombrilles, i 1 quiosc-bar (2 taules i 8 cadires) a la
platja de Calespiques del terme municipal de Ciutadella de Menorca, formalitzant-se el contracte
corresponent en data 4.05.2017.
Atès que en data 2.05.2017, mitjançant decret de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana núm.
1116 de 2017 es va resoldre adjudicar al sr. E.O.D. (1*0*5*6*) el lot núm. 8, corresponent a la
concessió administrativa d'ús privatiu del domini públic per a l'explotació per tercers de les
instal·lacions temporals de 50 hamaques, 25 para-sols, i 2 velomars a la platja de Santandria del
terme municipal de Ciutadella de Menorca, formalitzant-se el contracte corresponent en data
3.05.2017.
Atès que en data 2.05.2017, mitjançant decret de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana núm.
1116 de 2017 es va resoldre adjudicar al sr. J.M.M. (3*8*1*5*) el lot núm. 9, corresponent a la
concessió administrativa d'ús privatiu del domini públic per a l'explotació per tercers de les
instal·lacions temporals de 1 quiosc-bar (4 taules i 16 cadires) a la platja de Cala'n Blanes del
terme municipal de Ciutadella de Menorca, formalitzant-se el contracte corresponent en data
4.05.2017.
Atès que en data 2.05.2017, mitjançant decret de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana núm.
1116 de 2017 es va resoldre adjudicar a la societat MENBIOS, SL (B574*****) el lot núm. 10,
corresponent a la concessió administrativa d'ús privatiu del domini públic per a l'explotació per
tercers de les instal·lacions temporals de 34 Kayaks (10 kayaks a Macarella, 12 Kayaks en es
Banyul, i 12 Kayaks en es Tancats) a la platja de Macarella, Es Banyul i Es Tancats del terme
municipal de Ciutadella de Menorca, formalitzant-se el contracte corresponent en data 5.05.2017.
Atès que en data 2.05.2017, mitjançant decret de l'àrea d'organització i seguretat ciutadana núm.
1116 de 2017 es va resoldre adjudicar a la societat BIGFOOT SUMMER, SL (B577*****) el lot
núm. 11, corresponent a la concessió administrativa d'ús privatiu del domini públic per a
l'explotació per tercers de les instal·lacions temporals de seascooter, activitat de flyboard, 1
caseta de venda de tickets, i 1 fondeig a la platja de Cala'n Bosch del terme municipal de
Ciutadella de Menorca, formalitzant-se el contracte corresponent en data 3.05.2017.
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Vist l'informe favorable a l'autorització de la primera pròrroga dels contractes assenyalats emès en
data 6.11.2018 pel tècnic de Medi Ambient i responsable municipal del contracte, i en quina part
suficient es transcriu a continuació:
“(…) Tret de superior o millor criteri, el tècnic que subscriu considera necessari que es dugin a
terme els tràmits necessaris per a prorrogar els citats contractes per a la temporada 2019. La
durada del contracte serà per un any des de la finalització dels actuals contractes i el període
efectiu de treball en que es podrà executar l'activitat a la platja serà de dia 1 de maig de 2019 a
dia 31 d'octubre de 2019 ambdós inclosos.
En cas de que algun adjudicatari o adjudicataris no vulgui prorrogar els contractes del seu Lot,
s'hauran de fer els tràmits necessaris per a treure a licitació el citat lot o lots per a la temporada
2019 amb possibilitat de prorrogar per a la temporada 2020, per a fer-los coincidir amb la resta de
contractes i poder treure a licitació tots els lots de nou al 2021 en un únic procediment.(...)”.
Atès que en data 12.11.2018 es va remetre als diversos concessionaris l'ofici mitjançant el qual
se'ls requeria per a que, en el termini de 15 dies naturals manifestassin si estaven conformes en
fer efectiva la prorroga dels contractes assenyalats.
Atès que en el termini conferit a l'efecte, els següents concessionaris han manifestat la voluntat de
prorrogar els contractes administratius de concessió administrativa per a l'explotació per tercers
d'instal·lacions temporals a les platges del terme municipal de Ciutadella de Menorca respecte del
lot corresponent que els va ser adjudicat:
Lot
1
2i4
3
6
7
8
9
10
11

Concessionari
F.J.R.M.
A.M.P.C.
I.J.F.
M.K.
M.S.A.
E.O.D.
J.M.M.
MENBIOS, SL
BIGFOOT SUMMER, SL

Escrit acceptació pròrroga
Escrit de data 20/11/2018, re 021111.
Escrit de data 19/11/2018, re 021061.
Escrit de data 28/11/2018, re 021207.
Escrit de data 22/11/2018, re GE/021475/2018.
Escrit de data 13/11/2018, re 020568.
Escrit de data 12/11/2018, re GE/020459/2018.
Escrit de data 12/11/2018, re 020503.
Escrit de data 12/11/2018, re GE/020481/2018.
Escrit de data 16/11/2018, re GE/020968/2018.

Atès que no consta enregistrat d'entrada en el registre general municipal la presentació de cap
escrit per part del Sr. O.F.G., adjudicatari en el seu dia del lot 5, entenent doncs la seva renuncia a
l'exercici de la pròrroga.
Vist l'informe jurídic favorable a la pròrroga dels contractes assenyalats, emès pel servei jurídic
municipal en data 18/01/2019 i en quina part suficient es transcriu a continuació:
“(…) FONAMENTS DE DRET
Primer. L'article 143.1.c) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les
Illes Balears determina que l'ús privatiu és aquell pel que s'ocupa una porció de domini públic de
mode que es limita o exclou la utilització per part d'altres persones interessades. Està subjecte a
concessió administrativa quan requereix la implantació d'instal·lacions fixes i permanents, sempre
que la seva utilització excedeixi del termini d'un any. En altre cas pot subjectar-se a llicència.
Segon. Segons es desprèn dels article 92 i 93 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del
Patrimoni de les Administracions públiques, d'aplicació supletòria, les autoritzacions i concessions
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s'atorgaran per temps determinat, i sense perjudici dels demés extrems que puguin incloure les
condicions generals o particulars, l'acord d'autorització i concessions d'ús de bens i drets
demanials ha d'incloure almenys, entre d'altres extrems, el termini i règim de pròrroga, que en tot
cas requerirà prèvia autorització,
Tercer. La clàusula “4.- Duració de l'autorització” del Plec de clàusules administratives particulars
que regeixen l'adjudicació per l'explotació per tercers, d'instal·lacions temporals en les platges del
terme municipal de Ciutadella de Menorca, amb ocupació del domini públic marítim-terrestre,
durant les temporades turístiques dels anys 2017 i 2018, determina el següent:
“(...) 1. El termini inicial de duració d'aquest contracte es fixa en dos (2) anys. Els drets
d'explotació objecte de cessió seran exclusivament per la temporada turística, quedant fixada des
del dia 1 de maig fins el dia 31 d'octubre de l'any 2017 i 2018, ambdós inclosos; Això sense
perjudici del que determini l'Administració de l'Estat i allò determinat en les condicions 1ª-2, 17ª i
23ª.
2. Aquest contracte podrà ser prorrogat d'any a any i de mutu acord entre les parts, per un màxim
de dos (2) temporades més addicionals (2019 i 2020), sempre i quan sigui manifestat amb un més
d'antelació al venciment i havent de ser acordat per l'òrgan de contractació, i sense que pugui
excedir el termini total, incloses les pròrrogues, de 4 anys. Els drets d'explotació objecte de cessió
seran exclusivament per a la temporada turística, quedant fixada des del dia 1 de maig fins el dia
31 d'octubre de cada any, ambdós incloses, sempre que les característiques del contracte quedin
inalterades. Les dates efectives únicament podran variar en funció de les que determini
l'Administració de l'Estat.
3. La pròrroga serà acordada per l'òrgan de contractació i no serà possible el seu consentiment
tàcit, per la qual cosa s'haurà de notificar als adjudicataris atorgant-los un termini per què
comuniquin a l'Ajuntament la seva voluntat de prorrogar el contracte(...)”.
En l'assumpte que ens ocupa, consta en l'expedient administratiu que la totalitat dels
adjudicataris, excepte el corresponent al lot 5, han manifestat la seva voluntat de prorrogar el
contracte administratius assenyalats.
Quart. L'article 100 de la Llei 33/2006 de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions
públiques determina que les concessions i autoritzacions demanials s'extingiran, entre d'altres,
per la causa de caducitat per venciment de termini i per qualsevol altra causa prevista en les
condicions generals o particulars per les quals es regeixin.
Respecte del Lot 5 (concessió administrativa d'ús privatiu del domini públic per a l'explotació per
tercers de les instal·lacions temporals de 40 hamaques, 20 para-sols, 1 quiosc-Bar (amb 2 taules i
8 cadires) i 1 velomar a la platja de Sa Caleta), no consta que el sr. O.F. hagi manifestat en el
termini conferit a l'efecte la voluntat d'exercir el dret de pròrroga, per la qual cosa s'ha d'entendre
que ha renunciat al mateix, finalitzant el seu dret d'us privatiu del domini públic de l'espai
assenyalat a data de finalització de la temporada turística de l'exercici 2018, és a dir, el
31.10.2018.
Per la qual cosa, s'haurà de tramitar un nou concurs públic per a l'adjudicació del lot 5 per a la
temporada turística de l'exercici 2019, prorrogable en 1 any més per tal de que coincideixi amb
l'autorització concedida per demarcació de costes d'acord amb l'informat pel tècnic de Medi
Ambient en el seu informe de data 6.11.2018.
CONCLUSIÓ
En conseqüència, de conformitat amb la part fàctica i jurídica del present escrit, qui subscriu
informa favorablement l'autorització de les pròrrogues dels contractes administratius de concessió
administrativa per a l'explotació per tercers d'instal·lacions temporals a les platges de Ciutadella
de Menorca als adjudicataris corresponent de cada lot, excepte pel que fa al lot 5 pel fet que el
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seu titular no ha manifestat la seva voluntat d'exercir dit dret de pròrroga, no procedint, doncs, la
pròrroga d'aquest.
Per la qual cosa, s'haurà de tramitar un nou concurs dirigit a l'adjudicació del lot 5 per a la
temporada turística 2019 (1 de maig a 31 d'octubre), prorrogable en un any més. (...)”.
Atès el decret d'alcaldia 00161 de 2015 de delegació de competències en la Junta de Govern
local.
Examinada la documentació i informes que obren en el present expedient, fent ús de les facultats
legalment conferides, a la Junta de govern local PROPÒS:
PRIMER. Aprovar la primera pròrroga del contracte administratiu de concessió administrativa per
a l'explotació per a tercers d'instal·lacions temporals a la platja de Son Xoriguer (Lot 1) de
Ciutadella de Menorca amb ocupació del domini públic marítim-terrestre, formalitzat en data
8/05/2017 pel Sr. F.J.R.M. (1*6*6*5*) i l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per un període d'un
any, comprès entre 8/05/2019 fins el 7/05/2020, ambdós inclosos.
Significant-li que els drets d'explotació objecte de cessió seran exclusivament per a la temporada
turística, quedant fixada des del dia 1 de maig fins el dia 31 d'octubre de l'any 2019, ambdós
inclosos.
SEGON. Aprovar la primera pròrroga del contracte administratiu de concessió administrativa per
a l'explotació per a tercers d'instal·lacions temporals a la platja de Cala en Bosch (Lot 2) de
Ciutadella de Menorca amb ocupació del domini públic marítim-terrestre, formalitzat en data
11/05/2017 per la sra. A.M.P.C. (4*7*8*0*) i l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per un període
d'un any, comprès entre l'11/05/2019 fins el 10/05/2020, ambdós inclosos.
Significant-li que els drets d'explotació objecte de cessió seran exclusivament per a la temporada
turística, quedant fixada des del dia 1 de maig fins el dia 31 d'octubre de l'any 2019, ambdós
inclosos.
TERCER. Aprovar la primera pròrroga del contracte administratiu de concessió administrativa per
a l'explotació per a tercers d'instal·lacions temporals a la platja de Cala Blanca (Lot 3) de
Ciutadella de Menorca amb ocupació del domini públic marítim-terrestre, formalitzat en data
8/05/2017 per la Sra. Immaculada J.F. (4*7*5*2*) i l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per un
període d'un any, comprès entre el 8/05/2019 fins el 7/05/2020 , ambdós inclosos.
Significant-li que els drets d'explotació objecte de cessió seran exclusivament per a la temporada
turística, quedant fixada des del dia 1 de maig fins el dia 31 d'octubre de l'any 2019, ambdós
inclosos.
QUART. Aprovar la primera pròrroga del contracte administratiu de concessió administrativa per a
l'explotació per a tercers d'instal·lacions temporals a la platja de Cala en Blanes (Lot 4) de
Ciutadella de Menorca amb ocupació del domini públic marítim-terrestre, formalitzat en data
3/05/2017 per la Sra. A.M.P.C. (4*7*8*0*) i l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per un període
d'un any, comprès entre el 3.05.2019 fins el 2/05/2020 , ambdós inclosos.
Significant-li que els drets d'explotació objecte de cessió seran exclusivament per a la temporada
turística, quedant fixada des del dia 1 de maig fins el dia 31 d'octubre de l'any 2019, ambdós
inclosos.
CINQUÈ. Aprovar la primera pròrroga del contracte administratiu de concessió administrativa per
a l'explotació per a tercers d'instal·lacions temporals a la platja de Son Xoriguer (Lot 6) de
Ciutadella de Menorca amb ocupació del domini públic marítim-terrestre, formalitzat en data
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3/05/2017 per les sres. M.K. (0*8*9*2*) i a A.K. (1*4*7*3) i l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca,
per un període d'un any, comprès entre 3/05/2019 fins el 2/05/2020 , ambdós inclosos.
Significant-li que els drets d'explotació objecte de cessió seran exclusivament per a la temporada
turística, quedant fixada des del dia 1 de maig fins el dia 31 d'octubre de l'any 2019, ambdós
inclosos.
SISÈ. Aprovar la primera pròrroga del contracte administratiu de concessió administrativa per a
l'explotació per a tercers d'instal·lacions temporals a la platja de Calespiques (Lot 7) de Ciutadella
de Menorca amb ocupació del domini públic marítim-terrestre, formalitzat en data 4/05/2017 pel
Sr. M.S.A. (2*1*8*9*) i l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per un període d'un any, comprès
entre 4/05/2019 fins el 3/05/2020, ambdós inclosos.
Significant-li que els drets d'explotació objecte de cessió seran exclusivament per a la temporada
turística, quedant fixada des del dia 1 de maig fins el dia 31 d'octubre de l'any 2019, ambdós
inclosos.
SETÈ. Aprovar la primera pròrroga del contracte administratiu de concessió administrativa per a
l'explotació per a tercers d'instal·lacions temporals a la platja de Santandria (Lot 8) de Ciutadella
de Menorca amb ocupació del domini públic marítim-terrestre, formalitzat en data 3/05/2017 pel
Sr. E.O.D. (1*0*5*6*) i l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per un període d'un any, comprès
entre
3/05/2019 fins el 2/05/2020 , ambdós inclosos.
Significant-li que els drets d'explotació objecte de cessió seran exclusivament per a la temporada
turística, quedant fixada des del dia 1 de maig fins el dia 31 d'octubre de l'any 2019, ambdós
inclosos.
VUITÈ. Aprovar la primera pròrroga del contracte administratiu de concessió administrativa per a
l'explotació per a tercers d'instal·lacions temporals a la platja de Cala'n Blanes (Lot 9) de
Ciutadella de Menorca amb ocupació del domini públic marítim-terrestre, formalitzat en data
4/05/2017 pel Sr. J.M.M. (3*8*1*5*) i l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per un període d'un
any, comprès entre 3/05/2019 fins el 2/05/2020 , ambdós inclosos.
Significant-li que els drets d'explotació objecte de cessió seran exclusivament per a la temporada
turística, quedant fixada des del dia 1 de maig fins el dia 31 d'octubre de l'any 2019, ambdós
inclosos.
NOVÈ. Aprovar la primera pròrroga del contracte administratiu de concessió administrativa per a
l'explotació per a tercers d'instal·lacions temporals a la platja de Macarella, Es Banyul i Es Tancats
(Lot 10) de Ciutadella de Menorca amb ocupació del domini públic marítim-terrestre, formalitzat en
data
5/05/2017 per l'empresa MENBIOS, SL (B574*****) i l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca, per un període d'un any, comprès entre el 5/05/2019 fins el 4/05/2020 , ambdós
inclosos.
Significant-li que els drets d'explotació objecte de cessió seran exclusivament per a la temporada
turística, quedant fixada des del dia 1 de maig fins el dia 31 d'octubre de l'any 2019, ambdós
inclosos.
DESÈ. Aprovar la primera pròrroga del contracte administratiu de concessió administrativa per a
l'explotació per a tercers d'instal·lacions temporals a la platja de Cala'n Bosch (Lot 11) de
Ciutadella de Menorca amb ocupació del domini públic marítim-terrestre, formalitzat en data
3/05/2017 per l'empresa
BIGFOOT SUMMER, SL (B577*****) i l'Ajuntament de Ciutadella de
Menorca, per un període d'un any, comprès entre 3/05/2019 fins el 2/05/2020 , ambdós inclosos.
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Significant-li que els drets d'explotació objecte de cessió seran exclusivament per a la temporada
turística, quedant fixada des del dia 1 de maig fins el dia 31 d'octubre de l'any 2019, ambdós
inclosos.
ONZÈ. Requerir als següents concessionaris per tal què en el termini de 15 dies hàbils, a comptar
del següent a la recepció de la notificació, procedeixi a la formalització en document administratiu
de la pròrroga del contracte del lot corresponent:
Concessionari
F.J.R.M.
A.M.P.C.
I.J.F.
M.K.
M.S.A.
E.O.D.
J.M.M.
MENBIOS, SL
BIGFOOT SUMMER, SL

LOT
1
2i4
3
6
7
8
9
10
11

DOTZÈ. Notificar-ho als interessats i comunicar-ho al responsable municipal del contracte, a
intervenció i a comptabilitat.
TRETZÈ. Remetre el present expedient al servei de contractació per tal de que inicií els tràmits
necessaris per a la convocatòria d'un nou concurs per a l'adjudicació del contracte administratiu
d'ús privatiu del domini públic per a l'explotació per tercers de les instal·lacions temporals de 40
hamaques, 20 para-sols, 1 quiosc-Bar (amb 2 taules i 8 cadires) i 1 velomar a la platja de Sa
Caleta del terme municipal de Ciutadella de Menorca (Lot 5) per a la temporada 2019 i amb
possibilitat de pròrroga per a la temporada 2020.
CATORZÈ. Publicar-ho en el perfil del contractant de l'Òrgan de contractació.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta d'alcaldia, en matèria de Serveis Jurídics.
30. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D'AL·LEGACIONS PRESENTADES EN RELACIÓ ALS LOCALS
MUNICIPALS SITUATS EN EL CARRER COSTA MARINA S/N. (EXP. 12262/2018).-Es dóna
compte d'una proposta d'alcaldia, en matèria de Serveis Jurídics de dia 23-01-2019, que
literalment copiada, diu:
«Atès que en data 10/06/2009 la Junta de govern va acordar adjudicar definitivament a l'empresa
“PIZZERIA ES FORAT, SL” (B074*****) el contracte d'arrendament d'un local propietat de
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca situat en el carrer Costa Marina, S/N per destinar-lo a l'ús
de bar-restaurant, per un termini de 10 anys i un preu anual de 25.100 € (IVA no inclosa). El
contracte va ser formalitzat per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i l'empresa adjudicatària
“PIZZERIA ES FORAT, SL” en data 13/07/2009.
Atès que en data 5/06/2009, mitjançant resolució d'alcaldia núm. 71 de 2009 es va resoldre
adjudicar definitivament a l'empresa “LLUMANTO, SL” (B079*****) el contracte d'arrendament d'un
local propietat de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca situat en el carrer Costa Marina, núm. 1,
2, 3 per destinar-lo a l'ús de bar-restaurant, per un termini de 10 anys i un preu anual de 55.001 €
(IVA no inclosa). El contracte va ser formalitzat per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i
l'empresa adjudicatària “LLUMANTO, SL” en data 14/07/2009.
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Atès que en data 5/07/2018, re GE/011615/2018, les empreses “LLUMANTO, SL” (B079*****) i
“PIZZERIA ES FORAT, SL” (B074*****) van presentar escrit mitjançant el qual van sol·licitar la
pròrroga dels contractes d'arrendament dels locals situats a costa Marina s/n i Costa Marina núm.
1,2,3 per un termini de 5 anys més i subsidiariament l'ampliació de la duració dels contractes
d'arrendament assenyalats fins el final de la temporada turística, el 15/10/2019.
Atès que en data 12/11/2018, re GE/020499/2018, les empreses “LLUMANTO, SL” (B079*****) i
“PIZZERIA ES FORAT, SL” (B074*****) sol·liciten que es doni resposta expressa per part de
l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca de l'escrit presentat en data 5/07/2018, re
GE/011615/2018.
Vist l'informe jurídic emès en data 21/01/2019 pel servei jurídic municipal respecte de les peticions
realitzades per les empreses “LLUMANTO, SL” i “PIZZERIA ES FORAT, SL”, en quina part
suficient es transcriu a continuació:
“(…) FONAMENTS DE DRET
Previ.- Normativa d'aplicació
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local
- Reial decret 1382/1986, de 13 de juny, de Reglament de Bens de les Entitats Locals
- Llei 33/2003, de Patrimoni de les Administracions Públiques
- Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears
- Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic
- Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans.
- Codi Civil
Primer. Respecte de la pròrroga sol·licitada o modificació del termini de vigència contractual.
1.1.- L'article 92 del Reglament de Bens de les Entitats locals determina que l'arrendament i
qualsevol altra forma de cessió d'ús de bens patrimonials de les entitats locals es regirà, en tot
cas, en quant a la seva preparació i adjudicació, per la normativa reguladora de contractació de
les entitats locals.
Mentre que l'article 20.2 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del sector Públic
determina, en relació a l'article 4, que els contractes privats es regiran, en quant a la seva
preparació i adjudicació, en defecte de normes específiques, per la present llei i les seves
disposicions de desenvolupament, aplicant-se supletòriament les restants normes de dret
administratiu o, en el seu cas, les normes de dret privats, segons correspongui per raó del
subjecte o entitat contractant. En quant als seus efectes i extinció, aquests contractes es regiran
pel dret privat. No obstant, serà d'aplicació a aquests contractes les normes contingudes en el títol
V del llibre I, sobre modificacions dels contractes.
Per altra banda, d'acord amb l'article 4.2 de la Llei 30/2007 s'aplicaran els principis d'aquesta Llei
per resoldre dubtes i llacunes que poguessin presentar-se.
1.2.- La clàusula III del Plec de Clàusules Administratives particulars que regeixen els contractes
de lloguer dels locals de propietat municipal situats al carrer Costa Marina, s/n i carrer Costa
marina 1, 2 i 3 del terme municipal de Ciutadella de Menorca, determina expressament que: “(…)
La durada del contracte d'arrendament serà de DEU anys, i s'iniciarà en la data de signatura del
contracte(...)”.
Per la qual cosa, atenent a la data de formalització de cada contracte, el contracte de lloguer
formalitzat amb l'empresa “PIZZERIA ES FORAT, SL” finalitzarà en data 12.07.2019 i el contracte
de lloguer formalitzat amb l'empresa “LLUMANTO, SL” finalitzarà en data 13.07.2019.
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1.3.- No consta en cap clàusula del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen els
contractes de lloguer dels locals assenyalats la previsió ni regulació de cap pròrroga del termini de
duració del contracte, per la qual cosa la pròrroga sol·licitada no és aplicable.
En efecte, l'article 1.258 del Codi civil determina que: “(…) Els contractes es perfeccionen pel mer
consentiment, i des de llavors obliguen, no només al compliment de l'expressament pactat, sinó
també a totes les conseqüències que, segons la seva naturalesa, siguin conformes a la bona fe, a
l'ús i a la Llei. (...)”.
Mentre que l'article 129.1 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, determina que: “(…) Les
proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se a allò previst en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per
l'empresari del contingut de la totalitat de dites clàusules o condicions, sense salvetat o reserva
alguna (...)”.
1.4.- Donada dita situació, l'aplicació d'una pròrroga no prevista en el Plec de clàusules
administratives particulars (que és llei del contracte) comportaria una modificació contractual no
emparada en cap de les causes establertes en l'article 92 quatre de la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de Contractes del Sector Públic, ni tampoc emparada pels principis relatius als bens i
drets patrimonials de l'article 8.1 de la Llei 33/2003 ni pels principis de la contractació pública
establerts en l'article 1 de dita Llei, com ara: el principi de publicitat en la licitació i el principi
d'igualtat de tracte, pel fet que si els demés licitadors, inclosos aquells que no van arribar a licitar,
haguessin conegut aquesta possibilitat de pròrroga del contracte potser ara no ens trobaríem
davant dels mateixos adjudicataris-arrendataris dels locals municipals assenyalats, i finalment
tampoc seria emparable en cap cas en el ius variandi de l'Administració pública ni tampoc
admetre's com a forma de compensar a l'adjudicatari per les eventuals inversions que es
poguessin haver realitzat. (...)”.
Atès que no procedeix l'aplicació de cap pròrroga respecte dels corresponents contractes
d'arrendament formalitzats per les empreses PIZZERIA ES FORAT, SL” i “LLUMANTO, SL”.
Atès que la data de finalització de la vigència d'ambdós contractes d'arrendament es produeix en
plena temporada turística.
Atès que el tancament d'ambdós locals destinats a bar-restaurant perjudicaria la imatge de la
zona costa Marina (Port de Ciutadella de Menorca) d'important afluència de visitants i turistes del
municipi, i alhora que afectaria als contractes de treball dels treballadors, els quals quedarien
sense feina en plena temporada turística, i així com a la inversió feta pels empresaris de reparació
o adequació dels locals per a la nova obertura dels locals per a la temporada turística 2019.
Per la qual cosa, procedeix acceptar l'ampliació de la duració dels contractes d'arrendament
sol·licitada fins el final de la temporada turística, és a dir, fins el 15/10/2019, a fi i efecte de poder
donar continuïtat a les activitats de restauració que en aquests s'hi desenvolupa i mantenir una
bona imatge de la zona d'oci de la costa Marina (Port de Ciutadella) durant la temporada turística
2019.
Examinada la documentació i informes que obren en el present expedient, fent ús de les facultats
legalment conferides, a la Junta de govern local, PROPÒS:
PRIMER. Denegar la pròrroga de 5 anys dels contractes d'arrendament dels locals municipals
situats al carrer Costa Marina, s/n i carrer Costa Marina, núm. 1, 2 i 3 del terme municipal de
Ciutadella de Menorca, sol·licitada per les empreses “PIZZERIA ES FORAT, SL” (B074*****) i per
l'empresa “LLUMANTO, SL” (B079*****), en data 5/07/2018, re GE/011615/2018 i 12/11/2018, re
GE/020499/2018 pels motius assenyalats en el cos del present escrit.
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SEGON. Autoritzar l'ampliació de la duració dels contractes d'arrendament dels locals municipals
situats al carrer Costa Marina, s/n i carrer Costa Marina, núm. 1, 2 i 3 del terme municipal de
Ciutadella de Menorca, fins al final de la temporada turística de l'exercici 2019, és a dir, fins el
15/10/2019, d'acord amb la sol·licitud feta per les empreses “PIZZERIA ES FORAT, SL”
(B074******) i per l'empresa “LLUMANTO, SL” (B079*****), en data 5/07/2018, re GE/011615/2018
i 12/11/2018, re GE/020499/2018, pels motius assenyalats en el cos del present escrit.
TERCER. Requerir a les empreses “PIZZERIA ES FORAT, SL” (B074*****) i “LLUMANTO, SL”
(B079*****) per a que en el termini de 15 dies hàbils a la notificació dels presents acords
procedeixin a la formalització en document administratiu de l'ampliació de la duració del contracte.
QUART. Notificar-ho a les empreses “PIZZERIA ES FORAT, SL” (B074*****) i “LLUMANTO, SL”
(B079*****).
CINQUÈ. Comunicar-ho als serveis econòmic, tresoreria i comptabilitat.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta d'alcaldia, en matèria de Serveis Jurídics.
31. PROPOSTA D’ABONAMENT DELS SERVEIS PRESTATS A LES FESTES DE SANT JOAN
2018 PEL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE MANACOR, A.A.T. (EXP. 7469/2018).-Es dóna
compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 21-01-2019, que
literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans, amb data 06/08/2018, que copiat
literalment diu:
"Mitjançant informe del Cap de la Policia Local de Ciutadella de 16/07/2018 s’exposa que el
funcionari de la policia local de Manacor A.A.T. ha prestat serveis especials amb motiu de les
festes de Sant Joan 2018.
Es manifesta en l’informe el desconeixement sobre si hi ha acord o no en relació a un nou
conveni, i que per tant correspon a efectes de retribucions l’article 7 è del Conveni de Col·laboració
entre l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca i l’Ajuntament de Manacor pel reforç de les plantilles
policials per circumstàncies especials o per causes extraordinàries signat l’1 de juny de 2015, que
determina:
«7. Retribució de la jornada de treball
Els membres dels cossos de la policia local de les Illes Balears que vagin a reforçar les festes de
les poblacions que ho sol·licitin, percebran una retribució per hora treballada de 25 €, quan la
jornada sigui en els torns de matí o capvespre, i de 30 €, quan la jornada sigui en torn de
capvespre (a partir de les 22:00 hores). Aquest preu es veurà augmentat amb l’IPC anual.
La relació d’hores extres realitzades per cada treballador, serà confeccionada per la prefectura del
cos o persona delegada. Es remetrà a l’òrgan municipal corresponent de l’Ajuntament pel seu
posterior abonament, com a data límit a final del mes següent del servei realitzat, al compte
bancari que el treballador hagi facilitat prèviament.
S’haurà d’aportar còpia a la representació dels treballadors pel seu control»
En el mateix informe s’indica que l’agent de Manacor ha realitzat un total de 13,5 hores diürnes i
4,5 hores nocturnes, i que correspon l’abonament de dietes per 3 dies.
S’ha d’indicar que en relació a l’increment acordat «segons l’IPC anual» que els conceptes
retributius de la funció pública prenen com a límit global el percentatge aprovat anualment a la Llei
de Pressuposts Generals de l’Estat, i no l’Índex de Preus al Consum (IPC). Així s’estableix a
l’article 21 EBEP, i les successives Lleis de Pressuposts Generals de l’Estat determinen que els
acords, convenis o pactes que impliquin creixements retributius superiors als fixats, hauran
d’experimentar l’oportuna adequació, esdevenint inaplicables les clàusules que s’oposin al mateix.
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D’acord amb l’exposat, s’observa que el límit establert anualment a les diferents Lleis de
Pressuposts Generals de l’Estat per als increments retributius des de 2016, és sempre inferior a la
taxa anual de l’IPC a desembre de l’any anterior.
IPC

LPGE

2015

0%

0%

2016

1,6%

1%

2017

1,1%

1%

2018

-

1,5%

D’aquesta manera, i atès que no consta l’oportuna adequació del conveni de col·laboració entre
els dos Ajuntaments, s’ha d’entendre que dita clàusula d’increment segons l’IPC esdevindria
inaplicable.
Així, l’import corresponent a les hores treballades en torn de matí o capvespre a 25€ l’hora
suposen un total de 337,5 €, i l’import de les hores nocturnes a 30 € l’hora ascendeix a 135 €.
L’article 10 del RD 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei, es remet a
l’annex II i d’acord amb els grups de classificació de l’annex I per a la determinació de l’import de
les dietes que corresponguin per manutenció, que estableix en 28,21 € per manutenció en el grup
3 (funcionaris del subgrup C1).
Atès l’article 12.3 del mateix, en què es regulen els criteris pel meritació i càlcul de dietes en
comissions de servei de durada superior a 24 hores, que estableix:
«En les comissions la durada de les quals sigui superior a vint-i-quatre hores es tindrà en compte:
a) En el dia de sortida es podran percebre despeses d’allotjament però no despeses de
manutenció, tret que l’hora fixada per iniciar la comissió sigui anterior a les catorze hores, en què
es percebrà el 100% de dites despeses, percentatge que es reduirà al 50% quan dita hora de
sortida sigui posterior a les catorze hores però anterior a les vint-i-dues-hores.
b) En el dia de retorn no es podran percebre despeses d’allotjament ni de manutenció, tret que
l’hora fixada per concloure la comissió sigui posterior a les catorze hores, de manera que es
percebrà, amb caràcter general, únicament el 50% de les despeses de manutenció.
c) En els dies intermitjos entre els de sortida i retorn el percebran les dietes al 100%.»
No s’indica en el referit informe els dies concrets de prestació del servei, ni l’hora d’inici o de
finalització de la comissió de servei, ni si correspon dieta per allotjament o només per manutenció,
o despeses per desplaçament, sinó únicament la indicació d’abonament de tres dies de dietes.
Per tant, d’acord amb indicacions informades, les dietes per manutenció corresponents a tres dies
d’un funcionari del grup C1 ascendeixen a un import de 84,63 €.
S’ha d’advertir igualment de la irregularitat que suposa l’abonament d’imports directament a un
funcionari d’una altra administració via ingrés al seu compte corrent, sense nòmina ni les
corresponents retencions d’IRPF ni deduccions per Seguretat Social, atès que el funcionari
continua prestant els seus serveis a l’Ajuntament de Manacor al qual pertany, i del que percep les
seves retribucions, de manera que també es vulneraria la Llei 53/1984 d'Incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Públiques.
Ara bé, altra cosa seria que l'Ajuntament de Ciutadella rescabalés econòmicament a
l'Ajuntament de Manacor, en virtut de convenció bilateral establert adequadament
(amb conformitat a Dret), pel fet que l’Ajuntament de Manacor hagi desplaçat algun dels seus
efectius per raó de reforçar els serveis policials municipals durant les festes de Sant Joan; i açò
sens perjudici que hauria de ser el propi Ajuntament de Manacor qui -així i com deu fer
mensualment- hagi de retribuir el seu efectiu policial pels conceptes i imports retributius que li
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permet i imposa la llei (amb les deduccions corresponents en matèria de S. Social, IRPF, etc.),
complint-se així el principi de la Llei 53/1984 (LI) relatiu a la percepció d'una sola remuneració
amb càrrec a pressuposts públics.
Per tot l’exposat, correspon al regidor delegat de recursos humans, previ informe de la
interventora municipal, emetre una proposta administrativa, si així ho considera, per tal que la
Junta de Govern municipal adopti un acord sobre el següent contingut:
PRIMER: Abonar al funcionari de l’Ajuntament de Manacor A.A.T. les següents quantitats amb
motiu dels seus serveis de reforç a les festes de Sant Joan 2018, d’acord amb el Conveni de
Col·laboració entre l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca i l’Ajuntament de Manacor pel reforç de
les plantilles policials per circumstàncies especials o per causes extraordinàries signat l’1 de juny
de 2015:
Hores diürnes: 337,5 €
Hores nocturnes: 135 €
Dietes manutenció: 84,63 €
Total: 557,13 €
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 14/01/2019.
PROPOSA:
Abonar al funcionari de l’Ajuntament de Manacor A.A.T. les següents quantitats amb motiu dels
seus serveis de reforç a les festes de Sant Joan 2018, d’acord amb el Conveni de Col·laboració
entre l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca i l’Ajuntament de Manacor pel reforç de les plantilles
policials per circumstàncies especials o per causes extraordinàries signat l’1 de juny de 2015:
Hores diürnes: 337,5 €
Hores nocturnes: 135 €
Dietes manutenció: 84,63 €
Total: 557,13 €
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 D’ABONAR UN COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT A M.B.R. PER REALITZAR
LA JORNADA LABORAL EN SIS DIES A LA SETMANA (EXP. 10648/2018).-Es dóna compte d'una
proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 21-01-2019, que literalment
copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 23/11/501/8, que copiat
literalment diu:
"En data 05/10/2018 la bibliotecària municipal va emetre un informe en el qual s’indica el personal de
la Biblioteca municipal, i la porteria de la Casa de Cultura, que treballaran de dilluns a dissabte durant
els mesos d'octubre a maig, ambdós inclosos, ja que durant aquest període de temps la Biblioteca
obre al públic els dissabtes.
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Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern de 14/11/2018 es va aprovar la contractació de
M.B.R. amb efectes de 15/11/2018 com a ajudant de biblioteca en règim laboral temporal per la
substitució de C.F.B., que al seu torn substitueix a la bibliotecària D.T.F., i fins la reincorporació
d’aquesta treballadora al seu lloc de treball.
Atès que C.F.B. emet nou informe de data 20/02/2018 en el que s’inclou a Magdalena Benejam
Romeu en la relació de treballadors que realitzen una jornada de dilluns a dissabte.
A aquests efectes, el Conveni Col·lectiu del Personal Laboral estableix en el seu article 19.4 que tot el
personal laboral tindrà dret a un descans setmanal de dos dies consecutius, i no s’estableix previsió
alternativa ni compensació, més enllà del complement de tornicitat, per a casos d’organització
diferent de la jornada laboral.
Així, la Comissió Paritària del Personal Laboral de 01/02/2002, en el seu punt 8è, va establir que «En
relació a la necessitat de compensar la impossibilitat por motius d’organització de complir els 2 dies
de descans setmanal reconeguts al Conveni en certs lloc de treball, s’acorda l’abonament d’un
complement per treball en 6 dies per setmana de 45 €».
No consta l’aprovació d’aquest acord en cap moment pel Ple de l’Ajuntament. No obstant, segons
consta en diferents resolucions des de la data, s’ha vingut aplicant aquest complement al personal
laboral de la biblioteca municipal durant els períodes en què realitzen 6 dies de treball per setmana.
Diferent és el cas de J.J.B., que no és personal contractat en règim laboral sinó funcionari de la
policia local en segona activitat, pel qual regeixen les previsions legals sobre retribucions que
corresponen als agents declarats en aquesta situació. L’actualització a 2018 de dita quantia es
correspon a 51,13 € mensuals o 715,81 € anuals.
Per tant, aquest tècnic superior de recursos humans recomana l’Ajuntament, tal com s’ha fet en
diverses ocasions, que és necessària la revisió del Conveni de personal laboral, atès que la previsió
inicial de la seva vigència ja s’ha superat de fa anys i resulta necessària la seva adaptació a la
normativa vigent en diferents aspectes del seu contingut, i també, a fi que en aquest s'hi prevegin
aquells extrems i condicions que cregui que són necessaris preveure-hi tant en benefici dels
empleats públics municipals com de la pròpia corporació municipal.
Així mateix, i atès que l’Ajuntament es troba en procés d’elaboració de la Relació de Llocs de Treball
a què està obligada l’administració, i que en el marc d’aquesta RLT s’haurà de definir una valoració
dels llocs per definir les retribucions complementàries que els corresponen, així com els llocs
reservats a la segona activitat de la policia local.
Atès que en la reunió de la Junta de Govern de 21/11/2018 es va acordar l’abonament del mencionat
complement als treballadors relacionats en l’informe de 05/10/2018, sense que s’inclogués la
treballadora M.B.R. contractada posteriorment.
Per tot l'exposat, procedeix que el regidor delegat de recursos humans, previ el corresponent informe
de la interventora municipal, emeti una proposta administrativa, si així ho considera, per tal que la
Junta de Govern adopti un acord sobre el següent:
PRIMER: Concedir a M.B.R. la quantitat de 715,81 €/any, referida a la jornada completa de treball,
amb efectes del 15/11/2018 i fins la finalització del seu contracte temporal per substitució o com a
màxim el 31/05/2019, en concepte de complement de productivitat per divisió de la seva jornada de
treball entre 6 dies a la setmana, sens perjudici que s'hagin de prendre les mesures adients
d’actualització normativa i de valoració dels llocs de treball dels empleats municipals.
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."
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Vist que M.B.R. va finalitzar la relació laboral dia 08/01/2019.
Vist l'informe de la interventora municipal de dia 16/01/2019.
PROPOSA:
Concedir a M.B.R. la quantitat de 715,81 €/any, referida a la jornada completa de treball, amb efectes
del 15/11/2018 i fins el 08/01/2019, data de finalització del seu contracte temporal per substitució, en
concepte de complement de productivitat per divisió de la seva jornada de treball entre 6 dies a la
setmana, sens perjudici que s'hagin de prendre les mesures adients d’actualització normativa i de
valoració dels llocs de treball dels empleats municipals.
No obstant la Junta de Govern amb el seu superior criteri resoldrà.»
Per unanimitat s’acorda aprovar la proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans.
33. PROPOSTA D’ABONAR UN COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT AL PERSONAL
FUNCIONARI DE LA CASA D’ACOLLIDA PER SERVEIS PRESTATS EN CAPS DE SETMANA I
FESTIUS ELS MESOS D’AGOST, SETEMBRE I OCTUBRE (EXP. 13001/2018).-Es dóna compte
d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 21-01-2019, que
literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 11/12/2018, que copiat
literalment diu:
"Segons informes de la Directora de Serveis Socials C.M.S., de data 17/10/2018 i 21/11/2018,
subscrits també per la regidora delegada, es manifesta que el Policia Local J.V.B., destinat a la Casa
d’Acollida en segona activitat, va treballar durant caps de setmana i festius durant els mesos d’agost,
setembre i octubre de 2018 a efectes de percebre el complement pel treball que els correspon per
aquests dies.
Al respecte, indicar que pel que fa a les retribucions dels funcionaris, l'art. 23è de l'encara vigent Llei
30/1984 de mesures per a la reforma de la funció pública preveu com a retribucions complementàries
dels funcionaris -entre d'altres-: el complement de productivitat, el qual és destinat a retribuir l'especial
rendiment, l'activitat extraordinària i l'interès o iniciativa amb que el funcionari desenvolupa el seu
treball.
L'art. 93 LRBRL ens adverteix que les retribucions complementàries dels funcionaris de
l'administració local (com és el nostre municipi) s'han d'atendre a la mateixa estructura i criteris de
valoració objectiva que els de la resta de funcionaris públics. La seva quantia global ha de ser fixada
pel Ple de la corporació dins dels límits màxims i mínims que es senyalin per l'Estat.
Més en concret, l'art. 5 del RD 861/1986 RRFAL indica -entre d'altres coses- que les quanties que
percebi cada funcionari per aquest concepte seran de coneixement públic, tant dels demés
funcionaris de la corporació com dels representants sindicals. El Ple de la corporació ha de
determinar en el pressupost la quantia global destinada a l'assignació del complement de
productivitat dels funcionaris dins dels límits màxims assenyalats a l'art. 7.2.b) d'aquesta norma. I
correspon a l'Alcalde distribuir aquesta quantia entre els diferents programes o àrees i l'assignació
individual del complement de productivitat, amb subjecció als criteris que, en el seu cas, hagi
establert el Ple.
S'ha de tenir en compte que el Ple de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, en sessió ordinària de
data 10.05.2012, punt 8è, aprovà l'Annex de la Policia local del Pacte de funcionaris. En aquest, es
regula -entre d'altres coses- el següent:
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PEL QUE RESPECTA ALS SERVEIS EN CAP DE SETMANA I FESTIUS
L'art. 21.1 de l'Annex de la Policia local del Pacte de funcionaris (que regula aspectes retributius per
treball en dissabtes, diumenges i festius) preveu l'assignació d'un complement de productivitat pel
següent: «Pels caps de setmana i festius treballats per qualsevol membre del cos de la Policia local
durant 6 hores o més del servei en qüestió es percebran les següents retribucions dins el
complement de productivitat:
a)-Per cada dissabte treballat en horari diürn: 36,94 €.
b)-Per cada diumenge o festius treballat en horari diürn: 43,74 €.
c)-Per cada divendres de treball en horari nocturn: 43,74 €.
d)-Per cada dissabte o vigília de festiu treballat en horari nocturn: 48,59 €.»
En resum, l'Annex de Policia al Pacte de Funcionaris preveu diferents supòsits la verificació dels
quals dóna lloc a la percepció, per part dels efectius policials, de diferents complements de
productivitat, segons el cas concret. Aquests extrems han estat aprovats pel Ple de l'Ajuntament.
Mitjançant la resolució de personal núm. 428/2011, de 30 de desembre, es destinà el funcionari de la
Policia Local a la Casa d’Acollida de l’àrea de Serveis Socials, i mitjançant el punt primer de la
Resolució de Personal núm. 212/2012, de 11 de setembre, es regulen les condicions laborals de la
segona activitat d’aquest funcionari.
S’ha d’indicar que l’article 2.1 de l’annex de la Policia Local estableix el seu àmbit d’aplicació per a
«tots els funcionaris que estiguin en actiu dins l'organigrama del cos de la policia local». Així, resulta
contradictori amb aquest àmbit d’aplicació donar efectes a una disposició de l’annex de policia a un
funcionari destinat fora de l’organigrama del cos policial.
No obstant, la regulació de les condicions laborals dels policies en segona activitat és provisional fins
l’aprovació de la preceptiva relació de llocs de treball per part de l’Ajuntament. A més, consta en dita
resolució de Personal núm. 212/2012 que «Les sol licituds de vacances, dies lliures, compensació
d'hores, etc... seran tramitades d'acord amb els procediments interns del personal del cos de la
policia local i segons el seu quadrant de servei d'acord amb la dependència orgànica de Policia Local
establerta en el reglament regulador de segona activitat, per la qual dependran del cap de la policia
local, sense perjudici de la seva relació funcional amb el personal de l'àrea de serveis socials i el
previ vist-i-plau del responsable de dita àrea per a la seva concessió». Atès que l’Ajuntament ha
abonat en anteriors ocasions aquest complement als policies locals en segona activitat que han
treballat a la Casa d’Acollida.
Atès que sens perjudici de tot l’anterior, l’Ajuntament es troba en procés per a la realització de la
Relació de Llocs de Treball a què està obligada l’administració, i que en el marc d’aquesta RLT
s’haurà de definir els llocs de treball necessaris i una valoració dels llocs amb les retribucions
complementàries que els corresponen.
Per tot l'exposat, qui subscriu informa 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, per tal que la Junta de Govern adopti un acord sobre el següent:
PRIMER.- Abonar a J.V.B., funcionari policia local en segona activitat destinat a la Casa d’Acollida, la
quantitat de 388,40 € en concepte de complement de productivitat per realitzar feina en caps de
setmana i festius durant els mesos d’agost, setembre i octubre de 2018.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la representació del personal funcionari.
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."
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Vist l'informe de la interventora municipal de dia 14/01/2019.
PROPOSA:
PRIMER.- Abonar a J.V.B., funcionari policia local en segona activitat destinat a la Casa d’Acollida, la
quantitat de 388,40 € en concepte de complement de productivitat per realitzar feina en caps de
setmana i festius durant els mesos d’agost, setembre i octubre de 2018.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la representació del personal funcionari.
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 LIQUIDACIÓ DE VACANCES PENDENTS DE GAUDIR A LA FINALITZACIÓ DEL
CONTRACTE LABORAL DE LA TREBALLADORA M.B.R. (EXP. 0335/2019).-Es dóna compte
d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de dia 21-01-2019, que
literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 11/01/2019, que copiat
literalment diu:
"Resulta que mitjançant acord de la Junta de Govern de 14/11/2018 M.B.R. va ser contractada com a
ajudant de biblioteca de l’Ajuntament de Ciutadella amb efectes des del 15/11/2018, en règim laboral
temporal per la substitució de C.F.B., que al seu torn substitueix a la bibliotecària D.T.F., i fins la
reincorporació d’aquesta treballadora al seu lloc de treball.
Atès que la treballadora substituïda D.T.F. ha presentat alta prevista en data 08/01/2019, i que per
tant finalitza la relació laboral de la treballadora M.B.R. sense haver gaudit de la part proporcional
dels dies de vacances que li pertoquen.
Atès que dita manca de realització de la part proporcional de vacances anuals que li pertocarien, pot
resultar justificada per la motivació de la seva contractació, segons consta en l’acord corresponent
anteriorment referit, que és temporal precisament amb motiu de la cobertura del servei per absències
per baixa mèdica, i no afectar així el funcionament de serveis públics essencials d’obligat compliment
per part dels Ajuntaments.
En aquest sentit, indicar que, amb caràcter general, l'art. 38 del RDL 2/2015 per mitjà del qual
s'aprovà el text refós de l'Estatut dels Treballadors, disposa que el període de vacances anuals
retribuïdes no és substituïble per una compensació econòmica.
Ara bé, l'art. 7.2 de la Directiva 2003/88/CE del Parlament Europeu i del Consell, que regula
determinats aspectes d'ordenació del temps de treball, disposa que: «El període mínim de vacances
anuals retribuïdes no podrà ser substituït per una compensació financera, excepte en cas de
conclusió de la relació laboral», i la jurisprudència ha admès el dret a una compensació econòmica
per vacances que no s'han pogut gaudir pel fet que la relació laboral ha finalitzat abans que el
treballador hagués tingut ocasió de fer ús d'aquest dret a un descans anual (per exemple SSTS
30.04.1996 i 25.02.2003, entre d'altres).
Atès que en el cas que ens ocupa, M.B.R. conclou el 08/01/2019 la seva relació laboral degut a la
finalització del període de contractació previst, sense haver pogut realitzar els dies de vacances que
proporcionalment li correspondrien.
Llavors, resulta que M.B.R. té dret a ser compensada econòmicament per les vacances no gaudides i
que d’acord amb el temps treballat segons càlculs explicatius que s’adjunten a l’expedient
administratiu corresponent, li correspon el gaudi de 5 dies de vacances la qual cosa suposa que ha
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de percebre un import econòmic de 231,93 € que han de ser inclosos dins la seva liquidació
(quitança).
Per tot l’exposat, procedeix que el regidor delegat en matèria de recursos humans, previ l’informe
corresponent per part de l’òrgan d’intervenció, emeti una proposta administrativa, si així ho considera,
per tal que la la Junta de Govern adopti un acord sobre el següent:
PRIMER.- Incloure dins la quitança-liquidació de M.B.R. 231,93 € en concepte del seu dret a
vacances que no ha pogut gaudir abans de la finalització del contracte.
SEGON.- Comunicar aquesta resolució a la part interessada i a la representació del personal laboral.
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 16/01/2019.
PROPOSA:
PRIMER.- Incloure dins la quitança-liquidació de M.B.R. 231,93 € en concepte del seu dret a
vacances que no ha pogut gaudir abans de la finalització del contracte.
SEGON.- Comunicar aquesta resolució a la part interessada i a la representació del personal laboral.
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.
35. PROPOSTA GRATIFICACIONS PER SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS PEL
PERSONAL FUNCIONARI (EXP. 0372/2019).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat
del Servei de Recursos Humans de dia 21-01-2019, que literalment copiada, diu:
«Vist l'informe emès pel tècnic superior de Recursos Humans amb data 15/01/2018, que copiat
literalment diu:
"Ha arribat a l'àrea de recursos humans informe 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 l’informe, de data 08/01/2019, 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.
Així mateix, hi ha peticions d’abonament de gratificacions per serveis extraordinaris prestats de
personal divers d’oficines municipals, en concret:
- Sol·licitud de 30/09/2018 d’abonament de serveis extraordinaris realitzats el mes de setembre
del funcionari D.M.F., subscrita per l’empleat i el regidor delegat.
- Sol·licitud de 10/12/2018 d’abonament de serveis extraordinaris realitzats els mesos d’agost,
octubre, novembre i desembre de 2018 del funcionari J.M.S. subscrita pel propi empleat i el
regidor delegat.
- Sol·licitud de 02/11/2018 d’abonament de serveis extraordinaris realitzats el mes d’octubre de
2018 de la funcionària E.F.B. subscrita per la pròpia empleada i el regidor delegat.
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- Sol·licitud de 09/01/2019 d’abonament de serveis extraordinaris realitzats entre els mesos de
juny a desembre de 2018 de la funcionària E.C.G., subscrites per la pròpia empleada 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
(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.»
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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 000372/2019.
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, la
totalitat dels quals ascendeix als següents imports segons els diferents col·lectius de personal:
- Policia Local: 9.400,78 €
- Intervenció: 1.358,96 €
- Urbanisme: 1.524,23 €
- Serveis Generals: 2.184,88 €
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 16/01/2019.
PROPOSA:
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:
POLICIA LOCAL
A.P.J.

283,20

A.P.M.

75,56

B.A.J.J.

717,82

C.M.F.

1062,00

F.C.D.

300,90

G.G.M.

601,80

G.G.J.L.

955,80

M.G.A.

300,90

M.J.D.

672,60

M.G.M.

18,89

M.F.J.C.

389,40

P.H.D.

1133,40

P.M.M.

35,40

P.M.J.

389,40

P.V.G.

318,60
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S.P.M.

743,40

T.S.J.L.

1381,80

T.C.F.
TOTAL

19,91
9400,78

INTERVENCIÓ
C.G.E.

1358,96

URBANISME
F.B.E.

990,44

M.F.D.

533,79

TOTAL

1524,23

SERVEIS GENERALS
M.S.J.

2184,88

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 D’APLICACIÓ DE L’AUGMENT DE RETRIBUCIONS DELS EMPLEATS PÚBLICS
MUNICIPALS D’ACORD AMB EL REIAL DECRET-LLEI 24/2018 DE 21 DE DESEMBRE (EXP.
0434/2019).-Es dóna compte d'una proposta del regidor delegat del Servei de Recursos Humans de
dia 16-01-2019, que literalment copiada, diu:
«Atès que el passat dia 27/12/2018, el BOE va publicar el Reial Decret-Llei 24/2018, de 21 de
desembre pel que s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic.
Vist l'informe amb data 14/01/2019 emès al respecte pel tècnic superior de recursos humans, que
literalment copiat diu:
"INFORME SOBRE APLICACIÓ DE L’AUGMENT DE RETRIBUCIONS DELS EMPLEATS PÚBLICS
MUNICIPALS D’ACORD AMB EL REIAL DECRET-LLEI 24/2018, DE 21 DE DESEMBRE.
Resulta que el passat dia 28/12/2018 ha entrat en vigor el Reial Decret-Llei 24/2018, de 21 de
desembre, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.
En el Capítol 2 de l’esmentada norma s’hi preveuen les regles bàsiques en matèria de despeses de
personal al servei del sector públic.
L’art. 3.Dos diu que: «A l’any 2019, les retribucions del personal al servei del sector públic no podran
experimentar un increment global superior al 2,25 per cent respecte les vigents a 31 de desembre de
2018, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes de la comparació, tant pel que respecta a efectius
de personal com a l’antiguitat del mateix i sense considerar a tals efectes les despeses d’acció social
que, en termes globals, no podran experimentar cap increment el 2019 respecte les de 2018.
Respecte d’això, es considera que les despeses en concepte d’acció social són beneficis,
complements o millores distints a les contraprestacions pel treball realitzat la finalitat dels quals és
satisfer determinades necessitats conseqüència de circumstàncies personals del citat personal al
servei del sector públic.
A més de l’anterior, si l’incremento del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants en 2018 arribàs
o superàs el 2,5 per cent s’afegiria, amb efectes de 1 de juliol de 2019, un altre 0,25 per cent
d’increment salarial.
(...)
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Un cop publicat l’avanç del PIB per l’INE (...) mitjançant Acord del Consell de Ministres s’aprovarà, en
el seu cas, l’aplicació de l’increment (...).
A més, es podrà autoritzar un increment addicional del 0,25 per cent de la massa salarial per, entre
d’altres mesures, la implantació de plans o projectes de millora de la productivitat o l’eficiència, la
revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables, l’homologació de
complements de destí o l’aportació a plans de pensions. En les Administracions i resta d’entitats del
sector públic definit en aquest article en situació de superàvit pressupostari en l’exercici 2018, aquest
increment addicional podrà arribar al 0,3 per cent.»
Així mateix, el punt «Quatre» del mateix art. 3 determina que: «La massa salarial del personal laboral,
que s’incrementarà en el percentatge màxim previst a l’apartat dos d’aquest article, en termes
d’homogeneïtat pels dos períodes de la comparació, està integrada pel conjunt de les retribucions
salarials i extrasalarials meritades per dit personal en l’any anterior, tenint en compte l’increment
anual consolidat del 1,75 per cent autoritzat per a 2018.
S’exceptuen, en tot cas:
a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.
b) Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l’empleador.
c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.
d) Las indemnitzacions o suplits per despeses que hagués realitzat el treballador.»
De la mateixa manera, a l’apartat «Cinc» de l’esmentat art. 3 s’explicita -així i com es fa anualmentles retribucions bàsiques anuals (sou i triennis) i pagues extraordinàries del personal funcionari
atenent al grup o subgrup de titulació al qual pertanyen, amb l’increment inicial del 2,25%.
L’apartat setè de dit article estableix també: «El disposat en els apartats anteriors s’entendrà sense
perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resultin
imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a
cada programa o pel grau de consecució dels objectius fixats al mateix».
Atès l’article 37.1 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic estableix com a
matèria objecte de negociació amb la representació dels empleats «l’aplicació de l’increment de les
retribucions del personal al servei de les Administracions Públiques que s’estableixi a la Llei de
Pressuposts Generals de l’Estat i de les comunitats autònomes».
Atès que s’ha manifestat per part de l’Ajuntament la voluntat de l’aplicació dels increments retributius
màxims prevists al Reial Decret-Llei 24/2018, de 21 de desembre del 2,25 per cent amb efectes de 1
de gener de 2019.
Atès que actualment l’Ajuntament de Ciutadella es troba en procés d’elaboració de la relació de llocs
de treball, amb una valoració dels llocs de treball, instrument al qual seria indicada la possible
aplicació de l’increment addicional de fins un 0,3 per cent en els termes i amb els requisits establerts
al Reial Decret-Llei 24/2018.
Per tant, aquest tècnic recomana l’Ajuntament que es tenguin en compte les previsions contingudes
al Reial Decret-Llei 24/2018, en relació a la negociació de les retribucions que es prevegin en
l’elaboració de la RLT que actualment s’està portant a terme.
Per tot l’exposat, procedeix que el regidor delegat de recursos humans, previ informe de la
interventora municipal, emeti una proposta administrativa, si així ho considera, per tal que l’òrgan
competent adopti un acord sobre el següent contingut:
PRIMER.- Acordar aplicar les retribucions bàsiques (sou i triennis) i l’import de les pagues
extraordinàries previstes al Reial Decret-Llei 24/2018 per al personal funcionari per a l’exercici 2019,
d’acord amb el seu grup/subgrup de titulació, amb efectes des de l’1 de gener de 2019.
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SEGON.- Acordar aplicar un increment retributiu del 2,25% a les següents retribucions
complementàries del personal funcionari: complement de destinació, complement específic i
complement de productivitat, amb efectes des de l’1 de gener de 2019.
TERCER.- Acordar aplicar un increment retributiu del 2,25% a les retribucions bàsiques i als següents
complements salarials del personal laboral: complement d’antiguitat; de càrrec o funció; complement
per residència; complement per treballs tòxics, perillosos o excepcionalment penosos; complement
per torns; complement per nocturnitat i pagues extraordinàries, amb efectes des de l’1 de gener de
2019.
QUART.- Acordar aplicar un increment retributiu del 2,25% del complement per la realització de
serveis extraordinaris del personal funcionari i del complement per hores extraordinàries del personal
laboral amb efectes des del 1 de gener de 2019.
CINQUÈ.- Acordar no incrementar els imports corresponents a les mesures d’acció social (ajuts),
atès que El Reial Decret-Llei 24/2018 no permet, en termes globals, aplicar cap increment a les
despeses d’acció social.
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 amb data 14/01/2019 emès al respecte per la interventora,
PROPOSA:
PRIMER.- Acordar aplicar les retribucions bàsiques (sou i triennis) i l’import de les pagues
extraordinàries previstes al Reial Decret-Llei 24/2018 per al personal funcionari per a l’exercici 2019,
d’acord amb el seu grup/subgrup de titulació, amb efectes des de l’1 de gener de 2019.
SEGON.- Acordar aplicar un increment retributiu del 2,25% a les següents retribucions
complementàries del personal funcionari: complement de destinació, complement específic i
complement de productivitat, amb efectes des de l’1 de gener de 2019.
TERCER.- Acordar aplicar un increment retributiu del 2,25% a les retribucions bàsiques i als següents
complements salarials del personal laboral: complement d’antiguitat; de càrrec o funció; complement
per residència; complement per treballs tòxics, perillosos o excepcionalment penosos; complement
per torns; complement per nocturnitat i pagues extraordinàries, amb efectes des de l’1 de gener de
2019.
QUART.- Acordar aplicar un increment retributiu del 2,25% del complement per la realització de
serveis extraordinaris del personal funcionari i del complement per hores extraordinàries del personal
laboral amb efectes des del 1 de gener de 2019.
CINQUÈ.- Acordar no incrementar els imports corresponents a les mesures d’acció social (ajuts),
atès que El Reial Decret-Llei 24/2018 no permet, en termes globals, aplicar cap increment a les
despeses d’acció social..
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.
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.
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La secretària
Caterina Barceló Martí

Vist i plau
L'alcaldessa
Joana Gomila Lluch
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