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ASSISTENTS

BATLE PRESIDENT
Sr. Virgilio Moreno Sarrió

REGIDORS
Sra. María del Carmen Osés Ramos 
Sr. Sebastián Oriol Díaz
Sr. Jaume Tortella Cànaves
Sra. Antònia Maria Sabater Martorell
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Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera 
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Sr. Félix Sánchez Díaz
Sr. Antoni Rodríguez Mir 
Sra. Alice Weber
Sr. Gabriel Frontera Borrueco
Sr. Àngel García Bonafé
Sr. Antelm Ferretjans Llompart 
Sr. Francisco Verdejo Perez
Sr. Gori Ferrà Frau
Sra. Antonia Triguero Salamanca

NO HI ASSISTEIX:
Sra. Margalida Horrach Beltrán

SECRETARI ACCIDENTAL:
Sr. Guillem Corró Truyol

INTERVENTOR:
Sr. Antoni Cànaves Reynés

TRESORER ACCIDENTAL:
Sr. Miquel Batle Vallori

A  la  sala  de  sessions  de  la  casa
consistorial  de  l’Ajuntament  d’Inca  (Illes
Balears), essent les 19.30 hores del dia
22  de  març  de  2018,  es  reuneix
l’Ajuntament  en  ple,  en  primera
convocatòria, amb convocatòria prèvia a
l’efecte,  per  tal  de  realitzar  la  sessió
ordinària  sota  la  Presidència  del  Sr.
Virgilio Moreno Sarrió, i amb l’assistència
dels regidors que es relacionen al marge.

Actua  com a  secretari  accidental  el  Sr.
Guillem  Corró  Truyol,  qui  dóna  fe  de
l’acte,  i  hi  assisteixen  l’interventor,  Sr.
Antoni  Cànaves  Reynés  i  el  tresorer
accidental, Sr. Miquel Batle Vallori.
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Primerament, per la Presidència, i després de comprovar en els termes exposats que hi
ha el quòrum legalment exigit per l’article 90 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, i per l’article 55.1
del Reglament orgànic municipal, per a la vàlida realització de les sessions plenàries, la
declara oberta.

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DIA 22 DE FEBRER DE
2018

El  Sr.  Batle  demana  als  assistents  si  hi  ha  cap  observació  per  formular  a  l’Acta
esmentada.

S’acorda aprovar l’Acta de la sessió anterior amb el següent resultat: unanimitat (20). 

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 244 AL 453 DE
2018

Es dóna compte dels decrets de la Batllia del núm. 244 al 453 de 2018.
 
Els regidors es donen per assabentats dels decrets de la Batllia.

3. DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS MUNICIPALS CONTRÀRIES A LES
OBJECCIONS EFECTUADES, DE CONFORMITAT AMB ALLÒ DISPOSAT A L'ART. 218
DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS

Es dóna compte de les resolucions de la Batlia contràries a les objeccions efectuades, de
conformitat  amb allò  disposat  a  l'art.  218 del  Text  refós  de la  Llei  reguladora  de les
hisendes locals, de 19 de març de 2018, que transcrites textualment diuen:

"Inclusió a l'ordre del dia de la propera sessió plenària de 22 de març de 2018 de les
Resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades.

L'article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març per qual s'aprova el test refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb la nova redacció donada per l'article 2 de
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració
local, estableix:

1. El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adopta-
das por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así
como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.
Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de
la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las
actuaciones que fiscalice.

Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden
del día de la correspondiente sesión plenaria.
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El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de
su actuación.

2. Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la Enti-
dad Local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por razón de
la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera.

3. El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resolu-
ciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de
la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las
principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación
deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos presentados por la Corpo-
ración local.

Amb tal finalitat es presenten les següents resolucions per a ser incloses en l'ordre del
dia.

AJUNTAMENT 
Número de

Decret
Data Observació Documentació

2018000293 20/02/2018 Factures (pàgines)
2018000383 05/03/2018 Factures (pàgines)

"

Els assistents se’n donen per assabentats.

4. DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2017
DE L'AJUNTAMENT I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS

Es dóna compte de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2017 de l'Ajuntament i els
seus organismes autònoms de data 28 de febrer de 2018, que transcrita textualment diu:

"DACIÓ DE COMPTES

Sr. Virgilio Moreno Sarrió, batle president de l’Ajuntament d’Inca, en compliment del que
estableix l’article 191.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el  Text  refós de la  Llei  reguladora de les hisendes locals  (TRLRHL),  presenta i  dona
compte  de la  liquidació del  Pressupost  de l'exercici  2017 de l’Ajuntament  i  dels  seus
organismes autònoms.

Relació de documents que es presenten:

 Informe  d'Intervenció  01-2018,  en  què  es  posa  de  manifest  el  compliment  de
l'article 191.3 del TRLRHL. Càlcul de les magnituds exigides legalment. 

 Informe  d’Intervenció  02-2018,  en  què  es  posa  de  manifest  el  compliment  de
l'article 16 del  Reial  decret  1463/2007, de 2 de novembre, pel  qual  s'aprova el
Reglament  de  desenvolupament  de  la  Llei  18/2001,  de  12  de  desembre,
d'estabilitat  pressupostària  en  relació  amb  els  articles  11,  12,  i  13  de  la  Llei
orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 Informe 03-2018, en què es posa de manifest el compliment de l’article 12 de la Llei
25/2013, de factura electrònica i creació del registre comptable de factures."
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Els assistents se’n donen per assabentats.

5.  DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA D'HISENDA  RELATIU  A LA  NO-
DISPONIBILITAT DE CRÈDITS.

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda relatiu a la no-
disponibilitat de crèdits de data 22 de març de 2018, que transcrit textualment diu:

"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA

Vist l'informe d'Intervenció de data 13 de març de 2018 en relació amb la imposició de les
mesures coercitives de l'article 25 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera;

Vista la Proposta del regidor delegat d'Hisenda;

Vist que es va Dictaminar favorablement en la Comissió d'Hisenda de data 15 de març de 
2018, es proposa al Ple de la corporació l'adopció dels següents 

ACORDS

PRIMER. ADOPTAR  les mesures coercitives establertes en l'article 25 de la  Llei
orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
declarant-se no disponibles els següents crèdits:

Aplicació pressupostà-
ria Descripció Euros (€)

Acord de no-disponibi-
litat crèdits (€)

002 233 11000  RETRIBUCIONS BÀSIQUES I ALTRES 32.748,24 10.916,08
002 233 13100  RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPO-

RAL 
630.085,09

210.028,36
002 233 13101  ALTRES REMUNERACIONS 150.912,51

50.304,17
002 233 14700  FONS SOCIAL PERSONAL LABORAL 13.189,86

4.396,62
002 233 15100  TREBALLS EXTRAORDINARIS 65.578,45

21.859,48
002 233 16000  SEGURETAT SOCIAL 277.815,40

92.605,13
002 233 21200  CONSERVACIÓ D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 5.000,00

1.666,67
002 233 21300  CONSERVACIÓ DE MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS 5.000,00

1.666,67
002 233 21500  CONSERVACIÓ DE MOBILIARI 1.000,00

333,33
002 233 22000  MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE 1.000,00

333,33
002 233 22100  ENERGIA ELÈCTRICA 31.000,00

10.333,33
002 233 22103  COMBUSTIBLE 15.000,00

5.000,00
002 233 22104  VESTUARI 2.000,00

666,67
002 233 22105  PRODUCTES ALIMENTARIS 56.000,00

18.666,67
002 233 22106  PRODUCTES FARMACÈUTICS 500,00

166,67
002 233 22110  PRODUCTES DE NETEJA 20.000,00

6.666,67
002 233 22199  ALTRES SUBMINISTRAMENTS 8.500,00

2.833,33
002 233 22200  COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 2.300,00

766,67
002 233 22400  PRIMES D’ASSEGURANCES 2.000,00

666,67
002 233 22699  DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT 27.000,00

7.274,66
002 233 62300  INVERSIONS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTI-

LLATGE 
5.000,00

0,00

TOTAL ACORD DE NO-DISPONIBILITAT DE CRÈDITS 447.151,18

SEGON. ADVERTIR el Ple de la corporació que, en cas de no adoptar-se alguna de les
mesures previstes o en cas de resultar aquestes insuficients, el Govern podrà acordar
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l'enviament,  sota la  direcció  del  Ministeri  d'Hisenda i  Administracions Públiques,  d'una
comissió d'experts per  valorar la  situació economicopressupostària  de l'administració
afectada.  Resultant les mesures proposades d'obligat compliment per a l'administració
incomplidora.

Si encara així persisteix l'incompliment, el Govern, o si escau la Comunitat Autònoma que
tingui atribuïda la tutela financera,  requerirà  al President de la Corporació Local perquè
procedeixi  a adoptar, en el  termini indicat a aquest efecte, l'adopció d'un acord de no
disponibilitat, la constitució del dipòsit obligatori establert en l'article 25.1.b), o l'execució
de  les  mesures  proposades  per  la  comissió  d'experts.  En  cas  de  no  atendre's  el
requeriment, el Govern, o si escau la Comunitat Autònoma que tingui atribuïda la tutela
financera,  adoptarà  les  mesures  necessàries  per  obligar  la  corporació  local  al
compliment forçós de les mesures contingudes en el requeriment.

TERCER. La Regidoria d'Hisenda i Gestió tributària es reservarà la facultat de proposar al
Ple de la  Corporació la  possibilitat  de prendre un segon acord de no-disponibilitat  de
crèdits, entre els mesos de juny i juliol, en funció del ritme d'execució de la despesa per
garantir el compliment del Pla Econòmic Financer 2017/2018.   

QUART. Que es comuniqui la decisió del Ple a Intervenció als efectes oportuns."

Abans de l'inici del punt surt el Sr. Ferrà i no vota.

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i n'esdevé el següent resultat:
catorze  (14)  vots  a  favor  dels  grups municipals  del  PSIB-PSOE,  Independents  d'Inca
(INDI),  Proposta  per  les  Illes  (PI)  i  MÉS per  Inca,  i  cinc  (5)  vots  en  contra  del  grup
municipal del Partit Popular.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.

6.  DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’HISENDA  PER  APROVAR  EL
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar el
reconeixement  extrajudicial  de  crèdits  de  data  22  de  març  de  2018,  que  transcrit
textualment diu:

"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA 

La Comissió Informativa d'Hisenda, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de març de
2018, ha emès el següent dictamen sobre l'assumpte de referència en compliment del que
preveu l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local: 

_+
EXPEDIENT N.1/2018: RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS

_
Vista  la  relació  de  despeses  procedents  d'exercicis  anteriors,  corresponents  a  obres,
serveis  i  subministraments  prestats  a  aquest  Ajuntament,  per  un  import  total  de
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236.371,66 euros;

Vist l'informe emès per la Intervenció Municipal.

Considerant  que  l'aprovació  del  present  expedient  de  reconeixement  extrajudicial  de
crèdits correspon al Ple de la corporació per no existir dotació pressupostària específica,
tal  i  com  disposa  l'article  60  del  Reial  decret  500/1990,  de  20  d'abril,  pel  qual  es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals.

En virtut del que s'ha exposat, la Comissió Informativa d'Hisenda amb data 15 de març del
2018, va dictaminar favorablement i, per tant, eleva a l'Ajuntament ple la següent

 _
PROPOSTA D'ACORD

PRIMER. Resoldre  la  discrepància  i  aixecar  l'objecció  formulada  per  la  Intervenció
Municipal, continuant la tramitació de l'expedient.

__
SEGON. Aprovar el reconeixement extrajudicial, expedient nº 1/2018, per un import total
de 236.371,66 euros, dels crèdits que a continuació es detallen:

_

Data de reg. Assent. NIF
Raó social de

l’interessat
Concepte

Núm. de
fac.

Data de fac. Import

22/12/2017 001957
B0757454
4

INCACOLOR 
S.L.

MATERIAL 
PINTURAPOR
TES, 
FAÇANA 
NAVE

A3306 15/12/2017 390,16

05/01/2018 001958
FENOSA-
HE0F

HE0F - 165 
- C/BALMES 
-ES00315002
07731001HE0
F

ELECT 
C/BALMES03
/10/2017 -
02/11/2017

FE17321
2510486
55

12/12/2017 325,95

05/01/2018 001959
FENOSA-
FW0F

FW0F - 165 
-POL.INDUST
RIAL 
TEULERS 
-ES00315002
14257001FW0
F

ELECT. P. 
INDUSTRIAL
TEULERS29/
06/2017-
13/08/2017

FE17321
2525694
65

27/12/2017 95,05

05/01/2018 001960
FENOSA-
ZS0F

ZS0F - 165 
-POL.INDUST
RIAL 
SABATERS 
-ES00315002
14254001ZS0
F

ELECT. 
P.INDUSTR.
SABATERS 
13/10/2017
-14/11/201
7

FE17321
2525694
77

27/12/2017 206,33

05/01/2018 001961
FENOSA-
ZS0F

ZS0F - 165 
-POL.INDUST
RIAL 
SABATERS 
-ES00315002
14254001ZS0
F

ELECT. 
P.INDUST.S
ABATERS 
13/09/2017
-12/10/201
7

FE17321
2525694
76

27/12/2017 171,01
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Data de reg. Assent. NIF
Raó social de

l’interessat
Concepte

Núm. de
fac.

Data de fac. Import

05/01/2018 001962
FENOSA-
ZS0F

ZS0F - 165 
-POL.INDUST
RIAL 
SABATERS 
-ES00315002
14254001ZS0
F

ELECT. 
P.INDUSTRS
ABATERS 
28/06/2017
-13/08/201
7 

FE17321
2525694
74

27/12/2017 269,58

05/01/2018 001963
FENOSA-
HP0F

HP0F - 165 
- 
C/SALVADORE
SPRIU 
-ES00315002
07713001HP0
F

ELECT. 
C/SALVADOR
ESPRIU 
14/11/2017
-10/12/201
7

FE17321
2518750
71

19/12/2017 154,34

05/01/2018 001964
FENOSA-
DZ0F

DZ0F - 165 
-POL.INDUST
RIAL 
TEULERS 
-ES00315002
14256001DZ0
F

ELECT. 
P.INDUST.T
EULERS  
03/09/2017
-02/10/201
7

FE17321
2510486
54

12/12/2017 157,31

05/01/2018 001965
FENOSA-
DZ0F

DZ0F - 165 
-POL.INDUST
RIAL 
TEULERS 
-ES00315002
14256001DZ0
F

ELECT. P. 
INDUSTR.TE
ULERS 
11/08/2017
-02/09/201
7

FE17321
2510486
53

12/12/2017 133,81

05/01/2018 001966
FENOSA-
SA0F

SA0F - 161 
- 
PLAÇAMEDITE
RRANIA, 1 
-ES00315005
86004001SA0
F

ELECT. 
PLAÇAMEDIT
ERRANIA ,
1-
16/11/2017
- 20/12/2

FE17321
2525694
78

27/12/2017 64,67

05/01/2018 001967 FENOSA-
GJ0F

GJ0F - 165 
-POL.INDUST
RIAL 
TEIXIDORS- 
ES003150021
4258001GJ0F

ELEC. P. 
INDUST.TEI
XIDORS 
11/08/2017
-03/09/201
7

FE17321
2515396
80

14/12/2017 42,80

05/01/2018 001968
FENOSA-
ZS0F

ZS0F - 165 
-POL.INDUST
RIAL 
SABATERS 
-ES00315002
14254001ZS0
F

ELECT. P. 
INDUSTSABA
TERS 
14/08/2017
-12/09/201
7

FE17321
2525694
75

27/12/2017 152,68

05/01/2018 001969
FENOSA-
FW0F

FW0F - 165 
-POL.INDUST
RIAL 
TEULERS 
-ES00315002
14257001FW0
F

ELECT. P. 
INDUST.TEU
LERS 
14/08/2017
-12/09/201
7

FE17321
2525694
66

27/12/2017 88,94
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Data de reg. Assent. NIF
Raó social de

l’interessat
Concepte

Núm. de
fac.

Data de fac. Import

05/01/2018 001970
FENOSA-
XR0F

XR0F - 165 
- 
POL.7/DISTR
.I  
STA.MAGDALE
NA 
-ES00315005
77314001XR0
F

ELECT. 
POL.7/STAM
AGDALENA 
03/11/2017
-03/12/201
7

FE17321
2515396
81

14/12/2017 27,35

05/01/2018 001971
FENOSA-
FW0F

FW0F - 165 
-POL.INDUST
RIAL 
TEULERS 
-ES00315002
14257001FW0
F

ELECT. P. 
INDUSTR.TE
ULERS 
13/09/2017
-12/10/201
7

FE17321
2525694
67

27/12/2017 100,99

05/01/2018 001972 FENOSA-
EQ0F

EQ0F - 320 
- 
C/ANTONITOR
RANDELL, 59
- FP2 
-ES00315002
09882001EQ0
F

ELECT. 
C/ANTONITO
RRANDELL 
15/11/2017
-12/12/201
7

FE17321
2522223
10

20/12/2017 709,40

05/01/2018 001973
FENOSA-
TW0F

TW0F - 165 
- C/ARTA 
-ES00315002
07702001TW0
F

ELECT. 
C/ARTA14/1
1/2017 - 
12/12/2017

FE17321
2522223
11

20/12/2017 145,05

05/01/2018 001974 FENOSA-
SJ0F

SJ0F - 920 
- SANTA Mª 
LAMAJOR 
-ES00315002
11636001SJ0
F

ELECT. 
SANTA Mª 
LAMAJOR 
10/11/2017
-13/12/201
7

FE17321
2525694
73

27/12/2017 30,99

05/01/2018 001975
FENOSA-
WF0F

WF0F - 165 
- C/PUIG 
DEMASSANELL
A 
-ES00315006
16080001WF0
F

ELECT. 
C/PUIGMASS
ANELLA 
03/11/2017
-03/12/201
7

FE17321
2515396
89

14/12/2017 221,73

05/01/2018 001976
FENOSA-
HD0F

HD0F - 165 
- SANTA 
MARIALA 
MAJOR, 80 
-ES00315002
11644001HD0
F

ELECT. STA
MARIA 
LAMAJOR 
09/11/2017
-11/12/201
7

FE17321
2525694
72

27/12/2017 30,63

05/01/2018 001977
FENOSA-
XF0F

XF0F - 165 
- 
FRA.PEREJOA
N CERDA 
-ES00315002
10498001XF0
F

ELECT. FRA
PERE JOAN 
CERDA 
16/11/2017
-13/12/201
7

FE17321
2522223
17

20/12/2017 437,32
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Data de reg. Assent. NIF
Raó social de

l’interessat
Concepte

Núm. de
fac.

Data de fac. Import

05/01/2018 001978
FENOSA-
SA0F

SA0F - 330 
- 
AV.BISBELLO
MPART, 87 
-ESC.MUSICA
ES003150021
0414001SA0F

ELECT. AV.
BISBELLOMP
ART12/11/2
017 
-14/12/201
7

FE17321
2522223
12

20/12/2017 225,29

05/01/2018 001979 FENOSA-
QH0F

QH0F - 165 
- 
C/BLANQUERN
A- 
ES003150021
2201001QH0F

ELECT 
C/BLANQUER
NA03/11/20
17 - 
03/12/2017

FE17321
2515396
83

14/12/2017 223,87

05/01/2018 001980
FENOSA-
RK0F

RK0F - 165 
- 
C/FRAIANTON
I TORRENS 
-ES00315005
73295001RK0
F

ELECT. 
C/FRAI 
ANTONITORR
ENS12/11/2
017-
14/12/2017

FE17321
2522223
16

20/12/2017 227,89

05/01/2018 001981 FENOSA-
YG0F

YG0F - 920 
- 
C/FRAYANTON
I TORRENS, 
253 BJ 
-ES00315002
08849013UG0
F

ELECT. 
C/FRAY 
ANTONITORR
ENS12/11/2
017-
14/12/2017

FE17321
2522223
15

20/12/2017 193,72

05/01/2018 001982
FENOSA-
FV0F

FV0F - 165 
- C/SOR 
CLARAANDREU
-ES00315002
11858001FV0
F

ELECT. 
C/SOR 
CLARAANDRE
U 
08/08/2017
-10/09/201
7

FE17321
2525694
71

27/12/2017 105,56

05/01/2018 001983
FENOSA-
ZT0F

ZT0F - 920 
- 
C/MALFERITS
(APARCAMENT
TREN) 
-ES00315006
30103002ZT0
F

ELECT. 
C/MALFERIT
S01/09/201
7 - 
30/09/2017

FE17321
2515398
33

14/12/2017 409,57

05/01/2018 001984 FENOSA-
SJ0F

SJ0F - 920 
- SANTA Mª 
LAMAJOR 
-ES00315002
11636001SJ0
F

ELECT. 
STRA MARIA
LAMAJOR 
10/09/2017
-07/10/201
7

FE17321
2522223
23

20/12/2017 124,29

05/01/2018 001985
FENOSA-
FL0F

FL0F - 165 
- 
C/JUSTICIA,
-
23ES0031500
641333001FL
0F

ELECT. 
C/JUSTICIA
03/11/2017
- 
03/12/2017

FE17321
2515396
87

14/12/2017 238,22
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Data de reg. Assent. NIF
Raó social de

l’interessat
Concepte

Núm. de
fac.

Data de fac. Import

05/01/2018 001986
FENOSA-
SJ0F

SJ0F - 920 
- SANTA Mª 
LAMAJOR 
-ES00315002
11636001SJ0
F

ELECT. 
STRA Mª LA
MAJOR10/08
/2017 - 
09/09/2017

FE17321
2522223
22

20/12/2017 256,97

05/01/2018 001987
FENOSA-
HD0F

HD0F - 165 
- SANTA 
MARIALA 
MAJOR, 80 
-ES00315002
11644001HD0
F

ELECT. STA
MARA 
LAMAJOR 
08/09/2017
-06/10/201
7

FE17321
2522223
21

20/12/2017 26,91

05/01/2018 001988
FENOSA-
FV0F

FV0F - 165 
- C/SOR 
CLARAANDREU
-ES00315002
11858001FV0
F

ELECT. 
C/SOR 
CLARAANDRE
U  
10/07/2017
-07/08/201
7

FE17321
2525694
70

27/12/2017 122,75

05/01/2018 001989
FENOSA-
XS0F

XS0F - 165 
- C/CASTELL
DEBELLVER 
-ES00315002
12851001XS0
F

ELECT. 
C/CASTELL 
DE BELLVER
03/11/2017
-
03/12/2017

FE17321
2515396
86

14/12/2017 197,59

05/01/2018 001990
FENOSA-
AW0F

AW0F - 920 
- AVDA. 
JAUMEI, 57 
BJ-DER 
-ES00315002
09370007AW0
F

ELECT. 
AVDA JAUME
1 
-10/11/201
7 - 
13/12/2017

FE17321
2522223
18

20/12/2017 194,17

05/01/2018 001991 FENOSA-
VP0F

VP0F - 165 
- C/RAMON 
ICAJAL 
-ES00315002
10933001VP0
F

ELECT. 
C/RAMON I 
CAJAL14/11
/2017 - 
09/12/2017

FE17321
2515396
84

14/12/2017 521,58

05/01/2018 001992
FENOSA-
GJ0F

GJ0F - 165 
-POL.INDUST
RIAL 
TEIXIDORS- 
ES003150021
4258001GJ0F

ELECT. 
P.INDUSTRI
ALTEIXIDOR
S 
03/11/2017
-
03/12/2017

FE17321
2525694
69

27/12/2017 70,49

05/01/2018 001993
FENOSA-
EG0F

EG0F - 165 
- C/CAN 
RAYO 
-ES00315002
11907001EG0
F

ELECT. 
C/CAN 
RAYO09/10/
2017 - 
08/11/2017

FE17321
2522223
26

20/12/2017 162,03

05/01/2018 001994 FENOSA-
ZT0F

ZT0F - 920 
- 
C/MALFERITS
(APARCAMENT
TREN) 

ELECT. 
C/MAFERITS
-TREN 
01/11/2017
- 

FE17321
2515398
35

14/12/2017 513,77
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Data de reg. Assent. NIF
Raó social de

l’interessat
Concepte

Núm. de
fac.

Data de fac. Import

-ES00315006
30103002ZT0
F

30/11/2017

05/01/2018 001995
FENOSA-
DF0F

DF0F - 165 
- 
C/REISCATOL
ICS 
-ES00315002
11073001DF0
F

ELECT. 
C/REIS 
CATOLICS14
/11/2017 -
12/12/2017

FE17321
2518750
67

19/12/2017 387,51

05/01/2018 001996 FENOSA-
CT0F

CT0F - 920 
-POL.IND.-
VIAL E-
CAPELLERS- 
ES003150021
4261001CT0F

ELECT. 
P.INDUST.C
APELLERS 
16/11/2017
-13/12/201
7

FE17321
2522223
08

20/12/2017 459,86

05/01/2018 001997
FENOSA-
WL0F

WL0F - 920 
- 
AVDA.JAUMEI
,57 BJ-IZQ 
-ES00315002
09370001WL0
F

ELECT. 
AVD. JAUME
I  
10/11/2017
- 
13/12/2017

FE17321
2522223
09

20/12/2017 24,70

05/01/2018 001998 FENOSA-
ZT0F

ZT0F - 920 
- 
C/MALFERITS
(APARCAMENT
TREN) 
-ES00315006
30103002ZT0
F

ELECT. 
C/MALFERIT
S-TREN 
01/07/2017
- 
31/07/2017

FE17321
2510488
04

12/12/2017 455,70

05/01/2018 001999
FENOSA-
PX0F

PX0F - 165 
- C/TREN 
-ES00315005
96386001PX0
F

ELECT. 
C/TREN13/0
9/2017 - 
11/10/2017

FE17321
2510486
60

12/12/2017 395,59

05/01/2018 002000
FENOSA-
QV0F

QV0F - 320 
- 
C/CANVALELL
A - CP 
LLEVANT-
ES003150021
1973001QV0F

ELECT. 
C/CAN 
VALELLA-
CPLLEVANT1
5/11/17-
12/12/17

FE17321
2522223
13

20/12/2017 724,92

05/01/2018 002001
FENOSA-
HD0F

HD0F - 165 
- SANTA 
MARIALA 
MAJOR, 80 
-ES00315002
11644001HD0
F

ELECT. STA
Mª LA 
MAJOR 
09/08/2017
- 
07/09/2017

FE17321
2522223
20

20/12/2017 27,83

05/01/2018 002002 FENOSA-
KM0F

KM0F - 165 
- 
AVDA.GRAL.L
UQUE 247, 
ET QUARTER 

ELECT. 
AVDA GRAL 
LUQUE 
14/07/2017
- 

FE17321
2502811
94

01/12/2017 129,66
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Data de reg. Assent. NIF
Raó social de

l’interessat
Concepte

Núm. de
fac.

Data de fac. Import

-ES00315002
09007001KM0
F

09/08/2017

05/01/2018 002003
FENOSA-
KX0F

KX0F - 165 
- SANT 
DOMINGO- 
CARCEL 
-ES00315002
11734001KX0
F

ELECT. 
STODOMINGO
-
CARCEL11/1
1/2017 - 
14/12/2017

FE17321
2522223
19

20/12/2017 30,87

05/01/2018 002004 FENOSA-
CR0F

CR0F - 920 
- C/MAO 
57,3-2 
-ES00315002
12428017CR0
F

ELECT. 
C/MAO 
10/11/2017
- 
13/12/2017

FE17321
2522223
28

20/12/2017 207,78

05/01/2018 002005
FENOSA-
ZT0F

ZT0F - 920 
- 
C/MALFERITS
(APARCAMENT
TREN) 
-ES00315006
30103002ZT0
F

ELECT.C/MA
LFERITS(TR
EN) 
01/06/2017
- 
30/06/2017

FE17321
2510488
03

12/12/2017 413,88

05/01/2018 002006 FENOSA-
EG0F

EG0F - 165 
- C/CAN 
RAYO 
-ES00315002
11907001EG0
F

ELECT. 
C/CAN RAYO
09/11/2017
- 
12/12/2017

FE17321
2522223
27

20/12/2017 186,18

05/01/2018 002007
FENOSA-
PX0F

PX0F - 165 
- C/TREN 
-ES00315005
96386001PX0
F

ELECT. 
C/TREN 
13/11/2017
- 
15/12/2017

FE17321
2522223
24

20/12/2017 509,35

05/01/2018 002008
FENOSA-
PX0F

PX0F - 165 
- C/TREN 
-ES00315005
96386001PX0
F

ELECT. 
C/TREN11/0
8/2017 - 
12/09/2017

FE17321
2510486
59

12/12/2017 408,97

05/01/2018 002009
FENOSA-
KM0F

KM0F - 165 
- 
AVDA.GRAL.L
UQUE 247, 
ET QUARTER 
-ES00315002
09007001KM0
F

ELECT. 
AVDA GRAL 
LUQUE 
07/10/2017
- 
14/11/2017

FE17321
2510486
58

12/12/2017 187,30

05/01/2018 002010
FENOSA-
TJ0F

TJ0F - 165 
- C/LLOSETA
-ES00315002
09681001TJ0
F

ELECT. 
C/LLOSETA1
4/11/2017 
- 
10/12/2017

FE17321
2518750
66

19/12/2017 284,06
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Data de reg. Assent. NIF
Raó social de

l’interessat
Concepte

Núm. de
fac.

Data de fac. Import

05/01/2018 002011
FENOSA-
KS0F

KS0F - 165 
- C/POTA 
DELREI, 39 
-ES00315005
48789001KS0
F

ELECT. 
C/POTA DEL
REI  
03/11/2017
- 
03/12/2017

FE17321
2518750
70

19/12/2017 294,37

05/01/2018 002012
FENOSA-
KD0F

KD0F - 165 
- 
PLAÇAMALLOR
CA 
-ES00315002
09919001KD0
F

ELECT. PL.
MALLORCA12
/07/2017 -
09/08/2017

FE17321
2510486
57

12/12/2017 192,38

05/01/2018 002013
FENOSA-
FW0F

FW0F - 165 
-POL.INDUST
RIAL 
TEULERS 
-ES00315002
14257001FW0
F

ELECT POL.
INDUST.TEU
LERS 
13/10/2017
-14/11/201
7

FE17321
2525694
68

27/12/2017 123,98

05/01/2018 002014
FENOSA-
KD0F

KD0F - 165 
- 
PLAÇAMALLOR
CA 
-ES00315002
09919001KD0
F

ELECT. PL.
MALLORCA  
10/11/2017
- 
13/12/2017

FE17321
2522223
14

20/12/2017 241,79

05/01/2018 002015
FENOSA-
ZT0F

ZT0F - 920 
- 
C/MALFERITS
(APARCAMENT
TREN) 
-ES00315006
30103002ZT0
F

ELECT. 
C'MALFERIT
S(TREN) 
01/10/2017
-31/10/201
7

FE17321
2515398
34

14/12/2017 567,91

05/01/2018 002016
FENOSA-
KD0F

KD0F - 165 
- 
PLAÇAMALLOR
CA 
-ES00315002
09919001KD0
F

ELECT. PL.
MALLORCA 
23/06/2017
- 
11/07/2017

FE17321
2510486
56

12/12/2017 112,25

05/01/2018 002017
FENOSA-
SQ0F

SQ0F - 165 
- TREN, 139
-F.B. MOLL 
-ES00315006
04309001SQ0
F

ELECT. 
C/TREN-FB 
MOLL 
03/11/2017
- 
03/12/2017

FE17321
2518750
68

19/12/2017 534,61

05/01/2018 002018
FENOSA-
SJ0F

SJ0F - 920 
- SANTA Mª 
LAMAJOR 
-ES00315002
11636001SJ0
F

ELECT. STA
Mª LA 
MAJOR 
08/10/2017
- 
09/11/2017

FE17321
2524958
98

22/12/2017 9,66
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Data de reg. Assent. NIF
Raó social de

l’interessat
Concepte

Núm. de
fac.

Data de fac. Import

05/01/2018 002019
FENOSA-
HD0F

HD0F - 165 
- SANTA 
MARIALA 
MAJOR, 80 
-ES00315002
11644001HD0
F

ELECT. STA
Mª LA 
MAJOR 
11/07/2017
- 
08/08/2017

FE17321
2517705
24

18/12/2017 26,91

05/01/2018 002020
FENOSA-
TJ0F

TJ0F - 165 
- C/LLOSETA
-ES00315002
09681001TJ0
F

ELECT. 
C/LLOSETA 
15/11/2017
- 
11/12/2017

FE17321
2517705
29

18/12/2017 974,51

05/01/2018 002021
FENOSA-
SJ0F

SJ0F - 920 
- SANTA Mª 
LAMAJOR 
-ES00315002
11636001SJ0
F

ELECT. STA
Mª LA 
MAJOR 
21/06/2017
- 
09/08/2017

FE17321
2517705
25

18/12/2017 355,30

05/01/2018 002022
FENOSA-
EG0F

EG0F - 165 
- C/CAN 
RAYO 
-ES00315002
11907001EG0
F

ELECT. 
C/CAN RAYO
08/09/2017
- 
08/10/2017

FE17321
2517705
27

18/12/2017 137,13

05/01/2018 002023
FENOSA-
FM0F

FM0F - 920 
- C/ANTONI 
MªALCOVER, 
185 
-ES00315002
09651001FM0
F

ELECT. 
C/ANTONI 
MªALCOVER 
15/11/2017
-

FE17321
2517705
26

18/12/2017 547,66

05/01/2018 002024
FENOSA-
KM0F

KM0F - 165 
- 
AVDA.GRAL.L
UQUE 247, 
ET QUARTER 
-ES00315002
09007001KM0
F

ELECT. 
AVD. GRAL 
LUQUE 
09/09/2017
- 
06/10/2017

FE17321
2509756
81

11/12/2017 134,47

05/01/2018 002025
FENOSA-
ZT0F

ZT0F - 920 
- 
C/MALFERITS
(APARCAMENT
TREN) 
-ES00315006
30103002ZT0
F

ELECT. 
C/MALFERIT
S(TREN) 
01/08/2017
-31/08/201
7

FE17321
2514954
24

13/12/2017 384,20

05/01/2018 002026
FENOSA-
KD0F

KD0F - 165 
- 
PLAÇAMALLOR
CA 
-ES00315002
09919001KD0
F

ELECT. PL.
MALLORCA10
/08/2017 -
09/09/2017

FE17321
2514953
22

13/12/2017 196,95
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Data de reg. Assent. NIF
Raó social de

l’interessat
Concepte

Núm. de
fac.

Data de fac. Import

05/01/2018 002027
FENOSA-
HE0F

HE0F - 165 
- C/BALMES 
-ES00315002
07731001HE0
F

ELECT. 
C/BALMES03
/11/2017 -
03/12/2017

FE17321
2514953
20

13/12/2017 383,92

05/01/2018 002028 FENOSA-
GJ0F

GJ0F - 165 
-POL.INDUST
RIAL 
TEIXIDORS- 
ES003150021
4258001GJ0F

ELECT. P. 
INDUST.TEI
XIDORS 
22/06/2017
-
10/08/2017

FE17321
2514953
19

13/12/2017 96,96

05/01/2018 002029
FENOSA-
DZ0F

DZ0F - 165 
-POL.INDUST
RIAL 
TEULERS 
-ES00315002
14256001DZ0
F

ELECT. P. 
INDUST.TEU
LERS 
03/10/2017
-02/11/201
7

FE17321
2514953
18

13/12/2017 169,41

05/01/2018 002030
FENOSA-
KD0F

KD0F - 165 
- 
PLAÇAMALLOR
CA 
-ES00315002
09919001KD0
F

ELECT. PL.
MALLORCA 
10/09/2017
- 
07/10/2017

FE17321
2514953
23

13/12/2017 194,30

05/01/2018 002031
FENOSA-
KD0F

KD0F - 165 
- 
PLAÇAMALLOR
CA 
-ES00315002
09919001KD0
F

ELECT. PL.
MALLORCA 
08/10/2017
- 
09/11/2017

FE17321
2514953
24

13/12/2017 246,26

05/01/2018 002032
FENOSA-
ZG0F

ZG0F - 165 
- C/RAIGUER
-ES00315002
08572001ZG0
F

ELECT. 
C/RAIGUER 
03/11/2017
- 
03/12/2017

FE17321
2514953
21

13/12/2017 56,62

05/01/2018 002033
FENOSA-
PX0F

PX0F - 165 
- C/TREN 
-ES00315005
96386001PX0
F

ELECT. 
C/TREN12/1
0/2017 - 
12/11/2017

FE17321
2514953
25

13/12/2017 477,37

06/01/2018 002034
FENOSA-
EV0F

EV0F - 165 
- 
C/DELSTERRE
RS, 60 
-ES00315002
08523001EV0
F

C/ DELS 
TERRERS 
03/11/2017
- 
03/12/2017

FE17321
2514953
26

13/12/2017 122,17

06/01/2018 002035
FENOSA-
TB0F

TB0F - 920 
-ANGEL,2-
MONGES 
BLAVES 
-ES00315006
12852001TB0
F

ELECT. 
ANGEL-
MONGES 
BLAVES 
12/11/2017
-11/12/201
7

FE17321
2516868
88

15/12/2017 292,22
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Data de reg. Assent. NIF
Raó social de

l’interessat
Concepte

Núm. de
fac.

Data de fac. Import

06/01/2018 002036
FENOSA-
GJ0F

GJ0F - 165 
-POL.INDUST
RIAL 
TEIXIDORS- 
ES003150021
4258001GJ0F

ELECT. P. 
INDUST.TEI
XIDORS 
4/09/2017 
-02/10/201
7

FE17321
2516868
87

15/12/2017 50,81

06/01/2018 002037
FENOSA-
PP0F

PP0F - 165 
- 
URBANITZACI
OS'ERMITA 
-ES00315002
12405001PP0
F

ELECT. 
URBANIT. 
ERMITA 
15/11/2017
- 
09/12/2017

FE17321
2516868
86

15/12/2017 222,80

06/01/2018 002038
FENOSA-
TT0F

TT0F - 165 
- C/MARE 
DEDEU DE 
LLUC-BORN 
-ES00315006
35736001TT0
F

ELECT. 
C/MARE 
DEULLUC-
BORN 
05/10/2017
-
10/11/2017

FE17321
2515323
10

13/12/2017 816,58

06/01/2018 002039
FENOSA-
SB0F

SB0F - 920 
- 
C/GERMANIES
,-
2ES00315006
05814001SB0
F

ELECT. 
C/GERMANIE
S 
01/11/2017
- 
30/11/2017

FE17321
2507632
29

07/12/2017
1.202,

62

06/01/2018 002040
FENOSA-
VE0F

VE0F - 920 
- 
PLAÇAESPANY
A - 
AJUNTAMENT 
-ES00315002
08607002VE0
F

ELECT. 
P.ESPANYA-
AJUNT. 
01/11/2017
- 
30/11/2017

FE17321
2507632
28

07/12/2017
1.564,

30

06/01/2018 002041
FENOSA-
KR0F

KR0F - 920 
- C/BOTERS,
26- 
ES003150059
5852001KR0F

ELECT. 
C/BOTERS 
01/11/2017
- 
30/11/2017

FE17321
2507632
38

07/12/2017
2.073,

98

06/01/2018 002042 FENOSA-
TE0F

TE0F - 920 
- 
C/SONAMONDA
-C/AVD.LLUC
277 
-ES00315006
44984001TE0
F

ELECT. 
C/SON 
AMONDA-
AVDA LLUC 
01/11/2017
-
30/11/2017

FE17321
2507632
36

07/12/2017 706,54

06/01/2018 002043 FENOSA-
RS0F

RS0F - 920 
- 
RECINTEFERI
AL ES 
QUARTER 
-ES00315006
17950001RS0
F

ELECT. 
RECINTE 
FERIALQUAR
TER 
01/11/17-
30/11/17

FE17321
2507632
20

07/12/2017 5.051,
92
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Data de reg. Assent. NIF
Raó social de

l’interessat
Concepte

Núm. de
fac.

Data de fac. Import

06/01/2018 002044
FENOSA-
BQ0F

BQ0F - 165 
- 
C/SANTFRANC
ESC 
-ES00315002
11446001BQ0
F

ELECT. 
C/SANT 
FRANCESC 
12/10/2017
- 
08/11/2017

FE17321
2503958
51

04/12/2017 666,03

06/01/2018 002045
FENOSA-
DM0F

DM0F - 165 
-POL.INDUST
RIAL 2, ET4
-ES00315005
16908001DM0
F

ELECT. 
POL. 
INDUST. 
ET4 
15/11/2017
- 
12/12/2017

FE17321
2523499
02

21/12/2017 123,94

06/01/2018 002046
FENOSA-
FW0F

FW0F - 165 
-POL.INDUST
RIAL 
TEULERS 
-ES00315002
14257001FW0
F

ELECT. P. 
INDUST.TEU
LERS 
30/05/2017
-28/06/201
7

FE17321
2523499
01

21/12/2017 130,80

06/01/2018 002047
FENOSA-
BC0F

BC0F - 165 
- CTRA. 
INCA 
-SENCELLES 
-ES00315005
14946001BC0
F

ELECT. 
CTRA.INCA-
SENCELLES 
16/11/2017
-
13/12/2017

FE17321
2523499
00

21/12/2017 259,42

06/01/2018 002048
FENOSA-
YQ0F

YQ0F - 165 
-POL.INDUST
RIAL 2, ET5
-ES00315005
16909001YQ0
F

ELECT. 
P.INDUST. 
ET5 
15/11/2017
- 
12/12/2017

FE17321
2523499
03

21/12/2017 217,92

06/01/2018 002049
FENOSA-
VP0F

VP0F - 165 
- 
C/ANTONITOR
RANDELL 
-ES00315002
09875001VP0
F

ELECT. 
C/ANTONITO
RRANDELL 
03/11/2017
-03/12/201
7

FE17321
2523499
05

21/12/2017 390,08

06/01/2018 002050 FENOSA-
WR0F

WR0F - 165 
-POL.INDUST
RIAL 
CAPALLERS- 
ES003150021
4259001WR0F

ELECT. 
P.INDUST.C
APALLERS 
15/11/2017
-12/12/201
7

FE17321
2523499
07

21/12/2017 59,70

06/01/2018 002051
FENOSA-
ZS0F

ZS0F - 165 
-POL.INDUST
RIAL 
SABATERS 
-ES00315002
14254001ZS0
F

ELECT. 
P.INDUST.S
ABATERS 
30/05/2017
-27/06/201
7

FE17321
2523499
08

21/12/2017 253,64
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Data de reg. Assent. NIF
Raó social de

l’interessat
Concepte

Núm. de
fac.

Data de fac. Import

06/01/2018 002052
FENOSA-
ND0F

ND0F - 165 
-POL.INDUST
RIAL 2, ET2
-ES00315005
16624001ND0
F

ELECT. P. 
INDUST. ET
2 
-15/11/201
7 
-12/12/201
7

FE17321
2523499
04

21/12/2017 285,75

06/01/2018 002053 FENOSA-
FV0F

FV0F - 165 
- GRAN 
VIACOLON 
-ES00315002
09213001FV0
F

ELECT. 
GRAN VIA 
COLON 
16/11/2017
- 
13/12/2017

FE17321
2523499
06

21/12/2017 252,18

06/01/2018 002054
FENOSA-
TT0F

TT0F - 165 
- C/MARE 
DEDEU DE 
LLUC-BORN 
-ES00315006
35736001TT0
F

ELECT 
C/MARE 
DEULLUC-
BORN 
11/11/2017
-10/12/201
7

FE17321
2519400
04

19/12/2017 799,11

06/01/2018 002055 FENOSA-
KM0F

KM0F - 165 
- 
AVDA.GRAL.L
UQUE 247, 
ET QUARTER 
-ES00315002
09007001KM0
F

ELECT. 
AVDA GRAL 
LUQUE 
10/08/2017
- 
08/09/2017

FE17321
2505903
39

05/12/2017 144,06

06/01/2018 002056
FENOSA-
HD0F

HD0F - 165 
- SANTA 
MARIALA 
MAJOR, 80 
-ES00315002
11644001HD0
F

ELECT. STA
Mª LA 
MAJOR 
07/10/2017
- 
08/11/2017

FE17321
2524958
97

22/12/2017 30,63

08/01/2018 002057 B5780511
1

CEPILLATS 
ES RAIGUER 
SL

TABLONES 
PINO 
RUSIAENCOF
RAR, PARA 
CERCA 
PETANCA

158 21/08/2017 280,72

09/01/2018 002058
FENOSA-
TW0F

TW0F - 165 
- C/ARTA 
-ES00315002
07702001TW0
F

ELECT. 
C/ARTA 
17/10/2017
- 
13/11/2017

FE17321
2505903
38

05/12/2017 140,05

09/01/2018 002059
FENOSA-
MY0F

MY0F - 165 
- 
C/REISCATOL
ICS BOMBA 
-ES00315006
08837001MY0
F

ELECT. 
C/REISCATO
LICS-BOMBA
14/11/17-
12/12/17

FE17321
2517705
22

18/12/2017 644,10
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Data de reg. Assent. NIF
Raó social de

l’interessat
Concepte

Núm. de
fac.

Data de fac. Import

09/01/2018 002060 FENOSA-
KM0F

KM0F - 165 
- 
AVDA.GRAL.L
UQUE 247, 
ET QUARTER 
-ES00315002
09007001KM0
F

ELECT. 
AVDA GRAL 
LUQUE 
15/11/2017
- 
11/12/2017

FE17321
2517705
21

18/12/2017 129,66

09/01/2018 002061
FENOSA-
BQ0F

BQ0F - 165 
- 
C/SANTFRANC
ESC 
-ES00315002
11446001BQ0
F

ELECT. 
C/SANT 
FRANCESC 
09/11/2017
- 
11/12/2017

FE17321
2524958
96

22/12/2017 30,50

09/01/2018 002062 FENOSA-
GJ0F

GJ0F - 165 
-POL.INDUST
RIAL 
TEIXIDORS- 
ES003150021
4258001GJ0F

ELECT. 
P.INDUST.T
EIXIDORS 
03/10/2017
-02/11/201
7

FE17321
2517705
19

18/12/2017 72,53

09/01/2018 002063
FENOSA-
CZ0F

CZ0F - 165 
- PLAÇA 
DEL'ORGA/ST
A.Mª MAJOR 
-ES00315002
11634001CZ0
F

ELECT. 
P.MALLORCA
/STA Mª 
MAJOR 
12/11/17-
11/12/17

FE17321
2517705
23

18/12/2017 67,43

09/01/2018 002064
FENOSA-
EW0F

EW0F - 165 
- 
C/FRAIANTON
I TORRENS 
-ES00315002
08806001EW0
F

ELECT. 
C/FRAI 
ANTONITORR
ENS12/11/2
017-
13/12/2017

FE17321
2524958
94

22/12/2017 9,39

09/01/2018 002065
FENOSA-
DZ0F

DZ0F - 165 
-POL.INDUST
RIAL 
TEULERS 
-ES00315002
14256001DZ0
F

ELECT. 
P.INDUST.T
EULERS 
03/11/2017
-03/12/201
7

FE17321
2517705
18

18/12/2017 183,53

30/01/2018 002066
43005387
X

SERRA 
AMENGUAL 
JOSE 

20 PLATS 
PLANS150 
TASSONS VI
I 120PLATS
PLANS - 
BENEÏDES

17 05/12/2017 84,70

30/01/2018 002067
43005387
X

SERRA 
AMENGUAL 
JOSE 

150 
TASSONS VI
I 120PLATS
PLANS - 
BENEÏDES

17a 07/12/2017 526,35
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Data de reg. Assent. NIF
Raó social de

l’interessat
Concepte

Núm. de
fac.

Data de fac. Import

30/01/2018 002068 43005387
X

SERRA 
AMENGUAL 
JOSE

15 OLLAS 
VIDRIADAS

-17 30/11/2017 145,20

01/02/2018 002069
G0755338
1

ASSOCIACIO 
CULTURALREV
ETLA D'INCA

ACTUACIÓ 
XEREMIERS 
I DIMONIS 
FESTA ST 
ANTONI 
2016

0162 20/11/2017 500,00

01/02/2018 002070
G0755338
1

ASSOCIACIO 
CULTURALREV
ETLA D'INCA

ACTUACIÓ 
REVETLA 
INCA 
FESTES 
SANT 
SEBASTIÀ

0163 20/11/2017 400,00

01/02/2018 002071
G0755338
1

ASSOCIACIO 
CULTURALREV
ETLA D'INCA

ACTUACIÓ 
EN MOTIU 
FINALCURS 
ESCOLA 
BALL 2016

0165 20/11/2017 350,00

01/02/2018 002072
G0755338
1

ASSOCIACIO 
CULTURALREV
ETLA D'INCA

2 
PROFESSORS
ESCOLA 
BALL 
REVETLA 
INCA2015-
16

0166 01/11/2017
1.730,

88

01/02/2018 002073 G0755338
1

ASSOCIACIO 
CULTURALREV
ETLA D'INCA

ACTUACIÓ 
FESTES 
SANTABDON 
2016

0167 20/11/2017 800,00

01/02/2018 002074
G0755338
1

ASSOCIACIO 
CULTURALREV
ETLA D'INCA

ACT. 
XEREMIERS 
MOTIU ACT.
DIMONIS ST
MªMAJOR 
2016

0169 20/11/2017 200,00

01/02/2018 002075
G0755338
1

ASSOCIACIO 
CULTURALREV
ETLA D'INCA

ACT. 
XEREMIERES
MOTIU ACT.
COSSIERS 
ST Mª 
MAJOR'16

0170 20/11/2017 200,00

01/02/2018 002076
G0755338
1

ASSOCIACIO 
CULTURALREV
ETLA D'INCA

ACTUACIO 
XEREMIERS 
I DIMONIS 
FESTA 
SANTANTONI
'17

0171 20/11/2017 500,00

01/02/2018 002077
G0755338
1

ASSOCIACIO 
CULTURALREV
ETLA D'INCA

ACTUACIÓ 
FESTES 
SANT 
SEBASTIÀ 
2017

0172 20/11/2017 400,00
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Data de reg. Assent. NIF
Raó social de

l’interessat
Concepte

Núm. de
fac.

Data de fac. Import

01/02/2018 002078
G0755338
1

ASSOCIACIO 
CULTURALREV
ETLA D'INCA

ACTUACIÓ 
REVETLA 
PER FINAL 
CURS 
ESCOLA 
BALL 2017

0174 20/11/2017 350,00

02/02/2018 002079
FENOSA-
XF0F

XF0F - 165 
- 
FRA.PEREJOA
N CERDA 
-ES00315002
10498001XF0
F

ELECT. FRA
PERE 
JONACERDA 
05/05/2017
-07/06/201
7

FE17321
2355346
20

09/06/2017
1.040,

36

02/02/2018 002080
FENOSA-
TJ0F

TJ0F - 165 
- C/LLOSETA
-ES00315002
09681001TJ0
F

ELECT. 
C/LLOSETA 
06/05/2017
- 
31/05/2017

FE17321
2350540
62

06/06/2017 185,29

02/02/2018 002081
FENOSA-
SB0F

SB0F - 920 
- 
C/GERMANIES
,-
2ES00315006
05814001SB0
F

ELECT. 
C/GERMANIE
S 
01/05/2017
- 
31/05/2017

FE17321
2350540
61

06/06/2017
1.227,

05

02/02/2018 002082
FENOSA-
ZV0F

ZV0F - 165 
- 
C/PAREMIQUE
L COLOM 
-ES00315002
09949001ZV0
F

ELECT. 
C/PARE 
MIQUEL 
COLOM 
11/08/2017
-01/09/201
7

FE17321
2434694
07

12/09/2017 95,75

02/02/2018 002083
FENOSA-
HE0F

HE0F - 165 
- C/BALMES 
-ES00315002
07731001HE0
F

ELECT. 
C/BALMES 
01/05/2017
- 
31/05/2017

FE17321
2352517
99

07/06/2017 222,68

02/02/2018 002084
FENOSA-
FZ0F

FZ0F - 165 
- 
C/MOSSENAND
REU 
CAIMARI, 75
-ES00315002
09058001FZ0
F

ELECT. PS 
MOSSEN 
ANDREUC. 
01/05/2017
-31/05/201
7

FE17321
2352517
97

07/06/2017 324,26

02/02/2018 002085
FENOSA-
ZG0F

ZG0F - 165 
- C/RAIGUER
-ES00315002
08572001ZG0
F

ELECT. 
C/RAIGUER1
0/07/2017 
- 
07/08/2017

FE17321
2420599
46

23/08/2017 42,81

02/02/2018 002086
FENOSA-
TJ0F

TJ0F - 165 
- 
C/SANTANTON
I 
-ES00315002
11268001TJ0
F

ELECT. 
C/SANT 
ANTONI 
06/05/2017
- 
19/06/2017

FE17321
2371902
82

28/06/2017 112,99
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Data de reg. Assent. NIF
Raó social de

l’interessat
Concepte

Núm. de
fac.

Data de fac. Import

02/02/2018 002087
FENOSA-
EW0F

EW0F - 165 
- 
C/FRAIANTON
I TORRENS 
-ES00315002
08806001EW0
F

ELECT. 
C/FRAI 
ANTONI 
TORRENS 
12/07/2017
-
09/08/2017

FE17321
2420599
47

23/08/2017 48,67

02/02/2018 002088
FENOSA-
ZV0F

ZV0F - 165 
- 
C/PAREMIQUE
L COLOM 
-ES00315002
09949001ZV0
F

ELECT. FRA
MIQUEL 
COLOM 
1/05/2017 
- 
20/06/2017

FE17321
2374293
35

29/06/2017 197,39

02/02/2018 002089
FENOSA-
EW0F

EW0F - 165 
- 
C/FRAIANTON
I TORRENS 
-ES00315002
08806001EW0
F

ELECT. 
FRAI 
ANTONI 
TORRENS 
06/05/2017
-20/06/201
7

FE17321
2374293
30

29/06/2017 74,96

02/02/2018 002090
FENOSA-
ZG0F

ZG0F - 165 
- C/RAIGUER
-ES00315002
08572001ZG0
F

ELECT. 
C/RAIGUER 
03/09/2017
- 
02/10/2017

FE17321
2461934
01

13/10/2017 50,47

02/02/2018 002091 FENOSA-
VE0F

VE0F - 920 
- 
PLAÇAESPANY
A - 
AJUNTAMENT 
-ES00315002
08607002VE0
F

ELECT.PLAÇ
A ESPANYA 
01/05/2017
- 
31/05/2017

FE17321
2350540
60

06/06/2017 1.619,
59

02/02/2018 002092
FENOSA-
FL0F

FL0F - 165 
- 
C/JUSTICIA,
-
23ES0031500
641333001FL
0F

ELECT. 
C/JUSTICIA
09/05/2017
- 
07/06/2017

FE17321
2357180
58

13/06/2017 177,93

02/02/2018 002093
FENOSA-
MY0F

MY0F - 165 
- 
C/REISCATOL
ICS BOMBA 
-ES00315006
08837001MY0
F

ELECT. 
C/REIS 
CATOLICS 
06/05/2017
- 
31/05/2017

FE17321
2350540
65

06/06/2017 637,79

02/02/2018 002094
FENOSA-
ZG0F

ZG0F - 165 
- C/RAIGUER
-ES00315002
08572001ZG0
F

ELECT. 
C/RAIGUER 
01/05/2017
- 
31/05/2017

FE17321
2352518
03

07/06/2017 48,96
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Data de reg. Assent. NIF
Raó social de

l’interessat
Concepte

Núm. de
fac.

Data de fac. Import

02/02/2018 002095
FENOSA-
FM0F

FM0F - 920 
- C/ANTONI 
MªALCOVER, 
185 
-ES00315002
09651001FM0
F

ELECT. 
C/ANTONI 
ALCOVER 
06/05/2017
- 
31/05/2017

FE17321
2350540
66

06/06/2017 608,24

02/02/2018 002096
FENOSA-
DF0F

DF0F - 165 
- 
C/REISCATOL
ICS 
-ES00315002
11073001DF0
F

ELECT. 
C/REIS 
CATOLICS 
06/05/2017
- 
31/05/2017

FE17321
2350540
64

06/06/2017 227,33

02/02/2018 002097
FENOSA-
XR0F

XR0F - 165 
- 
POL.7/DISTR
.I  
STA.MAGDALE
NA 
-ES00315005
77314001XR0
F

ELECT. 
POL.7 STA 
MAGDALENA 
01/05/2017
-20/06/201
7

FE17321
2371902
80

28/06/2017 41,75

02/02/2018 002098
FENOSA-
BQ0F

BQ0F - 165 
- 
C/SANTFRANC
ESC 
-ES00315002
11446001BQ0
F

ELECT. 
C/SANT 
FRANCESC 
08/08/2017
- 
10/09/2017

FE17321
2438664
03

18/09/2017 273,01

02/02/2018 002099
FENOSA-
EV0F

EV0F - 165 
- 
C/DELSTERRE
RS, 60 
-ES00315002
08523001EV0
F

ELECT 
C/DELS 
TERRERS 
06/07/2017
- 
04/08/2017

FE17321
2416494
32

22/08/2017 109,94

02/02/2018 002100
FENOSA-
PE0F

PE0F - 165 
- C/COSTA 
ILLOBERA-
C/BALANGUER
A 
-ES00315002
08191001PE0
F

ELECT. 
C/COSTA I 
LLOBERA 
06/05/2017
-01/06/201
7

FE17321
2350540
59

06/06/2017 12,68

02/02/2018 002101
FENOSA-
RS0F

RS0F - 920 
- 
RECINTEFERI
AL ES 
QUARTER 
-ES00315006
17950001RS0
F

ELECT. 
RECINTE 
FERIAL 
QUARTER 
01/05/2017
-
31/05/2017

FE17321
2350540
49

06/06/2017
4.376,

72
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Data de reg. Assent. NIF
Raó social de

l’interessat
Concepte

Núm. de
fac.

Data de fac. Import

02/02/2018 002102
FENOSA-
VP0F

VP0F - 165 
- 
C/ANTONITOR
RANDELL 
-ES00315002
09875001VP0
F

ELECT. 
C/ANT.TORR
ANDELL 
05/08/2017
-01/09/201
7

FE17321
2435968
60

13/09/2017 290,05

02/02/2018 002103
FENOSA-
VP0F

VP0F - 165 
- 
C/ANTONITOR
RANDELL 
-ES00315002
09875001VP0
F

ELECT. 
C/ANT.TORR
ANDELL 
01/05/2017
-31/05/201
7

FE17321
2352518
02

07/06/2017 300,15

02/02/2018 002104
FENOSA-
HP0F

HP0F - 165 
- 
C/SALVADORE
SPRIU 
-ES00315002
07713001HP0
F

ELECT. 
C/SALVADOR
ESPRIU 
06/05/2017
-31/05/201
7

FE17321
2350540
67

06/06/2017 107,11

02/02/2018 002105
FENOSA-
TE0F

TE0F - 920 
- 
C/SONAMONDA
-C/AVD.LLUC
277 
-ES00315006
44984001TE0
F

ELECT. 
C/SONAMOND
A-LLUC  
01/05/2017
- 
31/05/2017

FE17321
2350540
71

06/06/2017 699,21

02/02/2018 002106
FENOSA-
VP0F

VP0F - 165 
- 
C/ANTONITOR
RANDELL 
-ES00315002
09875001VP0
F

ELECT. 
C/ANT.TORR
ANDELL 
06/07/2017
-04/08/201
7

FE17321
2416494
23

22/08/2017 296,50

02/02/2018 002107
FENOSA-
RV0F

RV0F - 165 
-C/MERCADER
IES 
-ES00315002
10018001RV0
F

ELECT. 
C/MERCADER
IES 
12/07/2017
- 
10/08/2017

FE17321
2424423
09

29/08/2017 391,80

02/02/2018 002108
FENOSA-
ZV0F

ZV0F - 165 
- 
C/PAREMIQUE
L COLOM 
-ES00315002
09949001ZV0
F

ELECT. 
C/PARE 
MIQUEL 
COLOM 
12/07/2017
-10/08/201
7

FE17321
2424423
10

29/08/2017 119,06

02/02/2018 002109
FENOSA-
ZG0F

ZG0F - 165 
- C/RAIGUER
-ES00315002
08572001ZG0
F

ELECT. 
C/RAIGUER 
08/08/2017
- 
02/09/2017

FE17321
2455560
53

06/10/2017 41,44
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Data de reg. Assent. NIF
Raó social de

l’interessat
Concepte

Núm. de
fac.

Data de fac. Import

02/02/2018 002110
FENOSA-
VP0F

VP0F - 165 
- C/RAMON 
ICAJAL 
-ES00315002
10933001VP0
F

ELECT. 
C/RAMON I 
CAJAL 
06/05/2017
- 
07/06/2017

FE17321
2355346
17

09/06/2017 868,84

02/02/2018 002111
FENOSA-
ZS0F

ZS0F - 165 
-POL.INDUST
RIAL 
SABATERS 
-ES00315002
14254001ZS0
F

ELECT. 
P.INDUST.S
ABATERS  
07/04/2017
-29/05/201
7

FE17321
2350540
70

06/06/2017 512,30

02/02/2018 002112
FENOSA-
BQ0F

BQ0F - 165 
- 
C/SANTFRANC
ESC 
-ES00315002
11446001BQ0
F

ELECT. 
C/SANT 
FRANCESC 
10/07/2017
- 
07/08/2017

FE17321
2421687
00

24/08/2017 432,47

02/02/2018 002113
FENOSA-
WR0F

WR0F - 165 
-POL.INDUST
RIAL 
CAPALLERS- 
ES003150021
4259001WR0F

ELECT. 
P.INDUST.C
APALLERS 
07/04/2017
-29/05/201
7

FE17321
2350540
69

06/06/2017 216,02

02/02/2018 002114
FENOSA-
YQ0F

YQ0F - 165 
-POL.INDUST
RIAL 2, ET5
-ES00315005
16909001YQ0
F

ELECT. 
P.INDUSTRI
AL-ET5- 
07/04/2017
-29/05/201
7

FE17321
2350540
57

06/06/2017 486,15

02/02/2018 002115
FENOSA-
VT0F

VT0F - 161 
- POU SON 
FIOL- 
ES003150021
4399001VT0F

ELECT.POU 
SION FIOL 
01/05/2017
- 
31/05/201

FE17321
2350540
53

06/06/2017
10.143

,63

02/02/2018 002116 FENOSA-
QB0F

QB0F - 330 
- 
C/CANDURETA
, 21 - 
ESCOLAMUSIC
A -

ELECT. 
C/CANDURET
A-E.MUSICA
01/05/17-
31/05/17

FE17321
2350540
54

06/06/2017 796,05

02/02/2018 002117 FENOSA-
SJ0F

SJ0F - 920 
- SANTA Mª 
LAMAJOR 
-ES00315002
11636001SJ0
F

ELECT. STA
Mª LA 
MAJOR 
05/05/2017
- 
20/06/2017

FE17321
2371201
04

27/06/2017 591,79

02/02/2018 002118 FENOSA-
DM0F

DM0F - 165 
-POL.INDUST
RIAL 2, ET4
-ES00315005
16908001DM0
F

ELECT. 
P.INDUSTRI
AL,ET4 - 
07/04/2017
-29/05/201
7

FE17321
2350540
56

06/06/2017 335,57
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Data de reg. Assent. NIF
Raó social de

l’interessat
Concepte

Núm. de
fac.

Data de fac. Import

02/02/2018 002119 FENOSA-
EQ0F

EQ0F - 320 
- 
C/ANTONITOR
RANDELL, 59
- FP2 
-ES00315002
09882001EQ0
F

ELECT. 
C/ANTONI 
TORRANDELL
07/05/2017
-07/06/201
7

FE17321
2355346
15

09/06/2017 479,67

02/02/2018 002120
FENOSA-
CR0F

CR0F - 920 
- C/MAO 
57,3-2 
-ES00315002
12428017CR0
F

ELECT. 
C/MAO 
05/05/2017
- 
19/06/2017

FE17321
2371902
84

28/06/2017 119,97

02/02/2018 002121 FENOSA-
VY0F

VY0F - 320 
- 
PLAÇAMEDITE
RRANIA-
TOMIR - 
CPMIQUEL 
DURAN 
7756001VY0F

ELECT. 
PL.MEDITER
RANEA-CP 
MDS  
01/05/17-
31/05/17

FE17321
2350540
72

06/06/2017 1.244,
53

02/02/2018 002122
FENOSA-
DZ0F

DZ0F - 165 
-POL.INDUST
RIAL 
TEULERS 
-ES00315002
14256001DZ0
F

ELECT. 
P.INDUST.T
EULERS 
01/05/2017
-20/06/201
7

FE17321
2375685
46

30/06/2017 359,65

02/02/2018 002123
FENOSA-
PP0F

PP0F - 165 
- 
URBANITZACI
OS'ERMITA 
-ES00315002
12405001PP0
F

ELECT. 
URBANIT.S'
ERMITA 
06/05/2017
-06/06/201
7

FE17321
2355853
43

12/06/2017 309,13

02/02/2018 002124
G0755338
1

ASSOCIACIO 
CULTURALREV
ETLA D'INCA

2 
PROFESSORS
ESCOLA 
DEBALL 
REVETLA 
INCA 2016-
17

0175 20/11/2017
1.658,

76

02/02/2018 002125
G0755338
1

ASSOCIACIO 
CULTURALREV
ETLA D'INCA

ACTUACIÓ 
FESTES DE 
SANT ABDON
2017

0176 20/11/2017 800,00

02/02/2018 002126
G0755338
1

ASSOCIACIO 
CULTURALREV
ETLA D'INCA

ACTUACIÓ 
XEREMIERS,
DIMONIS 
STA Mª LA 
MAJOR 2017

0178 20/11/2017 200,00

02/02/2018 002127 G0755338
1

ASSOCIACIO 
CULTURALREV
ETLA D'INCA

ACTUACIÓ 
XEREMIERS,
COSSIERS 
STA Mª 

0179 20/11/2017 200,00
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Data de reg. Assent. NIF
Raó social de

l’interessat
Concepte

Núm. de
fac.

Data de fac. Import

LAMAJOR 
2017

08/02/2018 002128 B5712012
3

PLANTES 
INCA SL

PLANTES I 
MATERIALDE
CORACIÓ

6949 05/12/2017 45,33

09/02/2018 002129 B5712891
0

CELLER 
CANYAMEL 
S.L.

MENUS 
22/10/2017

001 02/11/2017 187,00

09/02/2018 002130 B5712891
0

CELLER 
CANYAMEL 
S.L.

MENUS 
21/10/2017

002 02/11/2017 107,80

09/02/2018 002131
B5712891
0

CELLER 
CANYAMEL 
S.L.

MENUS 
"SOPAR DE 
CESSIÓ 
D'ÚS DEL 
GIMNÀS DEL
PAU 
CASESNOVES

003 02/11/2017 402,60

21/12/2017 001597
S0718048
B

I.E.S. PAU 
CASESNOVES

CESSIÓ 
D'ÚS DEL 
GIMNÀSDEL 
PAU 
CASESNOVES

6 20/12/2017 333,96

21/12/2017 001598 B0768889
8

JUSANTRE 
S.L.

PAPEL 
CELOFAN 
ROLLO0,70X
10M ROJO

634 30/11/2017 83,67

21/12/2017 001599
B0768889
8

JUSANTRE 
S.L.

PINCEL 
PELO 
CERDA,FRAS
CO 
TEMPERA, 
PASTICO

635 30/11/2017 22,12

21/12/2017 001600
B0768889
8

JUSANTRE 
S.L.

S'ESCAIRE 
- 
MINIFRASCO
TEMPERA, 
PASTICO

636 30/11/2017 32,08

21/12/2017 001601
41209510
L

ARMENGOL 
COLL,JAUME 
-FARMACIA

RECEPTES 
FUNCIONARI
S 2017

1 21/12/2017 25,36

21/12/2017 001602
B0768889
8

JUSANTRE 
S.L.

STUDIO 
GESSO, 
PAPERKRAFT
MARRÓ, 
KREEPINCOT
UR - GOMA 
EVA

637 30/11/2017 24,89
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Data de reg. Assent. NIF
Raó social de

l’interessat
Concepte

Núm. de
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Data de fac. Import

21/12/2017 001603
B0768889
8

JUSANTRE 
S.L.

INCOTUR - 
GOMA 
EVAPURPURI
NA, PAPER 
SEDA

638 30/11/2017 121,97

21/12/2017 001604 B0704752
5

ADALMO SL

ENTREGA DE
RECIPIENTE
SY/O 
RETIRADA 
DE 
RESIDUOS

28163 20/12/2017 488,84

21/12/2017 001605 43145937
F

NICOLAU 
BALLESTER 
MARIADEL 
MAR 

INCOTUR- 
MASTERCLAS
SESTRATÈGI
A 
MARQUETING
DIGITAL

150 23/10/2017 363,00

21/12/2017 001606 43145937
F

NICOLAU 
BALLESTER 
MARIADEL 
MAR 

INCA 
DIGITAL 
-MASTERCLA
SS 
ESTRATÈGIA
MÀRQUETING

167 20/12/2017 363,00

22/12/2017 001607
B0754258
2

IBC SL 
(NACEX)

MISSATGERS
DESEMBRE

119074 22/12/2017 49,17

21/12/2017 001608
A0724688
7

CIMSA 
-COMPAÑIA 
INSULAR 
MERCANTIL 
SA

INCA PRO -
ALISTONADO
ABETO

4098 15/12/2017 156,04

21/12/2017 001609
G0761866
3

ASS.CULTURA
L 
DIJOUSD'INC
A

ANUNCIS 
PUBLICITAT
"SETMANARI
DIJOUS" 
-02/11/201
7

252 21/12/2017
4.719,

00

21/12/2017 001610
B5741418
7

BONGRUP 
BALEARES SL

CIVIC 
ASIENTO 
INODOROCAI
DA 
AMORT.BLAN
CO, 
PVCPRES

223623 30/11/2017 188,40

21/12/2017 001611
B5741418
7

BONGRUP 
BALEARES SL

MATERIAL 
FERRETERIA
CEIP 
PONENT

223624 30/11/2017 117,75

21/12/2017 001612 B5741418
7

BONGRUP 
BALEARES SL

ORBIS 
MINUTEROAU
TOMAT.ESCA
LERA 
T20230V, 
UNICAP M

223625 30/11/2017 233,34
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Data de reg. Assent. NIF
Raó social de

l’interessat
Concepte

Núm. de
fac.

Data de fac. Import

21/12/2017 001613 B5741418
7

BONGRUP 
BALEARES SL

IBAIONDO 
MEMBRANA 
100L100AMR
-P/S 

223627 30/11/2017 59,90

21/12/2017 001614
B5741418
7

BONGRUP 
BALEARES SL

MATERIAL 
FERRETERIA
CPMIQUEL 
DURAN I 
SAURINA

223626 30/11/2017 231,32

21/12/2017 001615 B5741418
7

BONGRUP 
BALEARES SL

LATON 
MACHON 
1"1/2 
-1"1/4, 
LLAVE BOLA
TAJO-FONTS

223628 30/11/2017 42,01

21/12/2017 001616
B5741418
7

BONGRUP 
BALEARES SL

VICTORIA-N
MEZCLADORB
IDE CROMO

223629 30/11/2017 33,19

21/12/2017 001617 B5741418
7

BONGRUP 
BALEARES SL

MECANISMO 
UNIVERSALA
LIMENTACIO
N 
LATERAL,ME
CANISM

223630 30/11/2017 36,68

21/12/2017 001618
B5741418
7

BONGRUP 
BALEARES SL

MATERIAL 
FERRETERIA
-CASAL DE 
JOVES

223631 30/11/2017 468,58

21/12/2017 001619
B5741418
7

BONGRUP 
BALEARES SL

MECANISMO 
UNIVERSALA
LIMENTACIO
N LATERAL

223632 30/11/2017 97,14

22/12/2017 001620 78215864
V

TUGORES 
BONNIN 
FRANCISCO 

CARTELLS 
"OFICINA 
ATT.JOVE",
"INCASOUND
","QUINTOS
"

1392017 19/12/2017 217,80

22/12/2017 001621
78215864
V

TUGORES 
BONNIN 
FRANCISCO 

CARTA, 
FLYERS 
"REISMAGS"
, 
LOGO"RESPE
CA",INC'FE
RN

1402017 19/12/2017 762,30

22/12/2017 001622
34065642
C

OLONA 
KLUNDER 
JAVIER 

DOMINI 
"DIJOUSGRO
S.CAT"  
03/05/17-
03/05/18

24 22/12/2017 145,20
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Data de reg. Assent. NIF
Raó social de

l’interessat
Concepte

Núm. de
fac.

Data de fac. Import

22/12/2017 001623
46390342
D

LEDESMA 
LUNA JOSE 
ARIEL

CENTRES 
FUNERARIS 
IRAMS TIPO
BOUQUET 
VARIS

108 22/12/2017 520,30

22/12/2017 001624 46390342
D

LEDESMA 
LUNA JOSE 
ARIEL

CENTRO 
VARIADO DE
SUELO 
PREMIS 
DIJOUS BO 
2017

109 22/12/2017 72,60

22/12/2017 001625 46390342
D

LEDESMA 
LUNA JOSE 
ARIEL

GUIRNALDA 
I CENTRO 
ESGLESIA 
STODOMINGO
-SAN 
SEBAST

110 22/12/2017 157,30

22/12/2017 001626 46390342
D

LEDESMA 
LUNA JOSE 
ARIEL

CENTRE 
FLORAL 
VARIAT 
GENT GRAN 
PARTFORANA
-LLUC

111 22/12/2017 66,55

22/12/2017 001627 B0757454
4

INCACOLOR 
S.L.

ALARGADOR 
DE 
ALU.EXTRU.
- 2 M., 
DKPCINTA 
CREPE

A3347 18/12/2017 14,67

22/12/2017 001628
B0757454
4

INCACOLOR 
S.L.

PINTURA 
MARQUES 
VIALS

A3307 15/12/2017 169,78

27/12/2017 001629
B0795520
6

MAIRATA 
S.L.

MATERIAL 
OBRES 
COL·LEGIS 
PONENT I 
LLEVANT

2017/A/
1963 20/12/2017 213,66

27/12/2017 001630
B5768085
2

TREMOLA 
ESPECTACLES
SL

COL·LABORA
CIO AMB 
ELDISC 
MIQUEL 
SINTES

100 22/12/2017 605,00

27/12/2017 001631 78211544
K

SEGUI 
TORRENS 
JERONIMA

INCA 
DIGITAL 
-CONFITURE
S 
VARIADES,A
METLLA

127 30/11/2017 23,10

27/12/2017 001632
78211544
K

SEGUI 
TORRENS 
JERONIMA

INCOTUR - 
CONFITURES
VARIADES

128 30/11/2017 49,34
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l’interessat
Concepte

Núm. de
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27/12/2017 001633
B0769547
1

NEUMATICS 
BINISSALEM 
S.L.

REPARACIÓ 
NISSANCABS
TAR 
IB7125DH 
-OBRES

FV-00-
2016-
138778

30/04/2016 134,16

27/12/2017 001634
B9761116
4

INSIGNA 
UNIFORMES 
SL

PANTALON 
INSIGNA 
BIELASTICO
ST MARINO 
INVIERNO

FIA1732
69 27/12/2017 90,98

27/12/2017 001635
A0724275
3

HORA NOVA 
S.A.

ESPECIAL 
DIMECRES 
IDIJOUS BO
"ULTIMA 
HORA"

155657 30/11/2017 968,00

27/12/2017 001636
B6447184
0

GRUPO 
ELECTRO 
STOCKS, 
S.L.U.

FORMACIO -
SWITCH 
24PUERTOS 
10/100/100
0MBPS 

1171200
313 15/12/2017 145,20

28/12/2017 001637
B0789000
7

AUTOCARS 
ALORDA S.L.

ASSOC. 
GENT INCA 
EXCURSIÓ 
CULTURAL 
"ESCALDERÉ
S"

01/1700
290

14/12/2017 330,00

28/12/2017 001638
B0789000
7

AUTOCARS 
ALORDA S.L.

REPART DE 
JOGUINES 
(3MICROBUS
ES) 
05/01/2017

01/1700
297

28/12/2017 660,00

28/12/2017 001639
B5786535
4

SERVIALSA&C
C BALEAR SL

BI ENERGY 
E+10 GAS C
-CP PONENT

407 28/11/2017 420,00

28/12/2017 001640
B5786535
4

SERVIALSA&C
C BALEAR SL

BI ENERGY 
E+10 GAS-C
-CP PONENT

408 28/11/2017 420,00

28/12/2017 001641 B0775321
3

PIROTECNIA 
JORDA S.L.

BATERIA 
TORMENTA 
DEFUEGO...
. 
FOCSARTIFI
CIALS

000344 28/12/2017 278,30

28/12/2017 001642
B5786535
4

SERVIALSA&C
C BALEAR SL

GAS C - CP
LLEVANT

130 17/11/2017 595,49

28/12/2017 001643
B5786535
4

SERVIALSA&C
C BALEAR SL

GAS C - CP
LLEVANT

131 17/11/2017 595,49
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28/12/2017 001644 B5786535
4

SERVIALSA&C
C BALEAR SL

GAS C - CP
PONENT

637 14/12/2017 1.239,
22

29/12/2017 001645
A6218655
6

VODAFONE 
ONO SAU  

VODAFONE 
ONO 
SERVEIS 
SOCIALS 
22/11/2017
-
21/12/2017

CE17-
0000030
78

22/12/2017 104,05

29/12/2017 001646
A6218655
6

VODAFONE 
ONO SAU  

VODAFONE 
ONO 
INTERVENCI
Ó 
22/11/2017
- 
21/12/2017

CE17-
0000030
91

22/12/2017 563,00

29/12/2017 001647
B0770478
6

RAMON FOTO-
VIDEO S.L.

FORMACIO -
VIDEOCLOEN
DA 4 
TALLERS 
OCUPACIÓ

6 29/12/2017 484,00

29/12/2017 001648
G5783400
4

ASSOCIACIO 
ONAMEDITERR
ANIA

PUBLICITAT
ESPECIALSA
NT 
JORDI+21AN
IVERSARI

037 29/12/2017 254,10

01/01/2018 001649
B0769855
8

TINTORERIA 
INCA,S.L.

CAPA 
REYES, 
VESTIDOLAR
GO, TRAJE 
CABALLERO,
BLUSA

1 28/12/2017 163,00

02/01/2018 001650
A0711569
4

LIMPIEZAS 
URBANAS 
DEMALLORCA 
S.A. 

SERVEI 
RECOLLIDA 
PAPER,CART
RÓ, VIDRE 
DESEMBRE17

SM1013/
1000356

31/12/2017
7.891,

40

02/01/2018 001651
A0711569
4

LIMPIEZAS 
URBANAS 
DEMALLORCA 
S.A. 

SERVEI 
RECOLLIDA 
RESIDUS 
SÒLIDS 
URBANS 
DESEMBRE 
17

SM1013/
1000355

31/12/2017
98.889

,66

02/01/2018 001652
A7921665
1

EDICIONES 
FRANCISLEFE
BVRE 

QMEMENTO 
MEMENTIX 
ADMINISTRA
TIVO, 
ADM.LOCALE
S, 

FL17-
1211845

31/12/2017 465,55

02/01/2018 001653 B0795520
6

MAIRATA 
S.L.

MATERIAL 
OBRES 
POLICIALOC
AL

2017/A/
1992

30/12/2017 152,48
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l’interessat
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02/01/2018 001654 B0795520
6

MAIRATA 
S.L.

5 
CONTENIDOR
S TELA 
BUITS

2017/A/
1994

30/12/2017 20,00

02/01/2018 001655
B0795520
6

MAIRATA 
S.L.

SACS 
PROPAM FI,
SACSGRAVA,
SACS 
CIMENT

2017/A/
1995

30/12/2017 42,83

03/01/2018 001656
B0702125
6

INDUSTRIAS 
GRAFICASMAL
LORQUINAS 
SL

POSTALS 
NADAL  
TAMANY21x1
0 A 4+0 
TINTAS.

U-1115 20/12/2017 264,99

03/01/2018 001657
A8029883
9

REPSOL 
COMERCIAL 
DEPRODUCTOS
PETROLIFER

COMBUSTIBL
E 
VEHICLESCE
MENTIRI 
SETEMBRE 
2017

443 30/09/2017 52,20

03/01/2018 001658
A8029883
9

REPSOL 
COMERCIAL 
DEPRODUCTOS
PETROLIFER

COMBUSTIBL
E VEHICLES
SANITAT 
SETEMBRE 
2017

444 30/09/2017 98,49

04/01/2018 001659
A8029883
9

REPSOL 
COMERCIAL 
DEPRODUCTOS
PETROLIFER

COMBUSTIBL
E VEHICLES
POLICIA 
SETEMBRE 
2017

445 30/09/2017 857,00

04/01/2018 001660
B0781112
8

FERRETERIA 
I 
BRICOLATGES
ANT MIQUEL 
S.L. 

CADENA 
GALVANIZAD
AMETROS 
5mm (VENTA
A METROS)

AL/254 30/12/2017 17,00

04/01/2018 001661
B0781112
8

FERRETERIA 
I 
BRICOLATGES
ANT MIQUEL 
S.L. 

FORMACIO -
MATERIAL 
FERRETERIA

AL/253 30/12/2017 80,80

04/01/2018 001662
B0781112
8

FERRETERIA 
I 
BRICOLATGES
ANT MIQUEL 
S.L.

INCOTUR - 
GRAPAS 
(CAJA1000 
U.) 
STANLEY

AL/252 30/12/2017 28,73

04/01/2018 001663
B0781112
8

FERRETERIA 
I 
BRICOLATGES
ANT MIQUEL 
S.L. 

MATERIALS 
PER AIGÜES AL/249 30/12/2017 16,71

04/01/2018 001664
B0781112
8

FERRETERIA 
I 
BRICOLATGES
ANT MIQUEL 
S.L. 

MATERIALS 
PER AIGÜES

AL/248 30/12/2017 332,72
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04/01/2018 001665
B0781112
8

FERRETERIA 
I 
BRICOLATGES
ANT MIQUEL 
S.L. 

MATERIAL 
FERRETERIA
ESCOLES

AL/246 30/12/2017 181,00

04/01/2018 001666
B0781112
8

FERRETERIA 
I 
BRICOLATGES
ANT MIQUEL 
S.L.

MATERIAL 
FERRETERIA
OBRES

AL/247 30/12/2017 335,96

04/01/2018 001667
A8029883
9

REPSOL 
COMERCIAL 
DEPRODUCTOS
PETROLIFER

COMBUSTIBL
E VEHICLES
SANITAT 
NOVEMBRE 
2017

460 30/11/2017 143,40

04/01/2018 001668
A8029883
9

REPSOL 
COMERCIAL 
DEPRODUCTOS
PETROLIFER

COMBUSTIBL
E VEHICLES
JARDINS 
NOVEMBRE 
2017

461 30/11/2017 63,00

04/01/2018 001669
A8029883
9

REPSOL 
COMERCIAL 
DEPRODUCTOS
PETROLIFER

COMBUSTIBL
E VEHICLES
AIGÜES 
NOVEMBRE 
2017

463 30/11/2017 270,76

04/01/2018 001670
A8029883
9

REPSOL 
COMERCIAL 
DEPRODUCTOS
PETROLIFER

COMBUSTIBL
E VEHICLES
POLICIA 
NOVEMBRE 
2017

464 30/11/2017
1.129,

72

04/01/2018 001671
A8029883
9

REPSOL 
COMERCIAL 
DEPRODUCTOS
PETROLIFER

COMBUSTIBL
E VEHICLES
JARDINS 
OCTUBRE 
2017

467 04/10/2017 118,13

04/01/2018 001672 A8029883
9

REPSOL 
COMERCIAL 
DEPRODUCTOS
PETROLIFER

GARRAFES 
COMBUSTIBL
E 
CEMENTIRI 
OCTUBRE 
2017

469 31/10/2017 51,17

04/01/2018 001673
A8029883
9

REPSOL 
COMERCIAL 
DEPRODUCTOS
PETROLIFER

COMBUSTIBL
E VEHICLES
AIGÜES 
OCTUBRE 
2017

468 31/10/2017 257,60

04/01/2018 001674
A8029883
9

REPSOL 
COMERCIAL 
DEPRODUCTOS
PETROLIFER

COMBUSTIBL
E 
VEHICLESSA
NITAT 
OCTUBRE 
2017

470 31/10/2017 102,02
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04/01/2018 001675
A8029883
9

REPSOL 
COMERCIAL 
DEPRODUCTOS
PETROLIFER

COMBUSTIBL
E 
VECHICLES 
POLICIA 
OCTUBRE 
2017

471 31/10/2017
1.090,

77

04/01/2018 001676 B0703656
9

SOCIAS Y 
ROSSELLOBAL
EARES SL 

MATERIALS 
PER AIGÜES

1021712
1142

31/12/2017 464,77

04/01/2018 001677 B0703656
9

SOCIAS Y 
ROSSELLOBAL
EARES SL 

IEP BRIDA 
SUJECCION 
ATUBO 
5070133

1021712
1141

31/12/2017 134,40

05/01/2018 001678
A4800164
8

BILBAO 
COMPAÑIA 
ANONIMADE 
SEGUROS Y 
REASEGUROS

SEGURO 
PEUGEOT 
PARTNER 
7141FNT 
28/11/17-
28/11/18

APSB000
2017000
02485

31/12/2017 270,20

05/01/2018 001679
G5735605
7

FUNDACIO ES
GARROVER 

MANTENIMEN
T ZONES 
VERDES 
DESEMBRE 
2017

344 31/12/2017
2.262,

70

08/01/2018 001680
B0799933
7

INCACOMER 
SL

ASFALTO 
FRIO ACO 
ROUTE25 KG

FD-
1700069

30/11/2017 224,58

08/01/2018 001681
B0799933
7

INCACOMER 
SL

ROLLO 
FLEJE 
NEGRO13x0,
8/150 1200
MTS.

F1-
1700109 30/11/2017 38,72

08/01/2018 001682 B0799933
7

INCACOMER 
SL

ASFALTO 
FRIO ACO 
ROUTEB 25 
KG

F1-
1700110

30/11/2017 201,92

08/01/2018 001683
A0715348
9

AS 
SEGURIDAD,S
.A.

REVISAR 
GRABADOR 
DEL 
CUARTEL 
POLICIA 
LOCAL

FV17001
270

31/12/2017 188,31

08/01/2018 001684
A8305240
7

SOCIEDAD 
ESTATAL 
CORREOS Y 
TELEGRAFOS 
SA

CORREUS 
DESEMBRE 
2017

4002189
018

31/12/2017
1.885,

04

09/01/2018 001685
A0715251
5

EMPRESA 
MUNICIPAL 
DETRANSPORT
S DE PALMA 
DEMALLORCA

DESPESES 
TRANSPORT 
DESEMBRE 
2017

495 31/12/2017
2.064,

88
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Data de reg. Assent. NIF
Raó social de

l’interessat
Concepte

Núm. de
fac.

Data de fac. Import

09/01/2018 001686
B0769547
1

NEUMATICS 
BINISSALEM 
S.L.

REPARACIÓ 
PUNXADA 
OPEL ASTRA
0593GSK - 
POLICIA

FV-CR-
00-
2017-
153141

31/12/2017 15,29

09/01/2018 001687
B0769547
1

NEUMATICS 
BINISSALEM 
S.L.

MONTATGE 
TRACTOR 
CARROSES 
PAPA NOEL

FV-CR-
00-
2017-
153142

31/12/2017 32,50

09/01/2018 001688
B0769547
1

NEUMATICS 
BINISSALEM 
S.L.

REPARACIÓ 
PUNXADA 
3673BZR - 
POLICIA

FV-CR-
00-
2017-
153143

31/12/2017 15,29

09/01/2018 001689
B0769547
1

NEUMATICS 
BINISSALEM 
S.L.

REPARACIÓ 
FURGONETA 
1053CFC - 
OBRES

FV-CR-
00-
2017-
153144

31/12/2017 108,16

11/01/2018 001690
F0709893
2

COOPERATIVA
PAGESA 
DEMALLORCA 
S.C.L.

VAQUES 
DIJOUS BO 
SESVELES +
TRANSPORT

11 31/12/2017 665,50

14/01/2018 001691
B5778786
3

DCP3 
COMUNICACIO
NCREATIVA 
SL

MAQUETACIÓ
7 
DOSSIERSAL
UMNES I 1 
PROFESSOR

50 29/12/2017
2.916,

10

15/01/2018 001692 B5741418
7

BONGRUP 
BALEARES SL

MATERIALS 
PER AIGÜES

223622 30/11/2017   726,
27

16/01/2018 001693 B5702644
5

FERRAGUT 
BONET S.L.

ACCEPOST-3 1700020
66

19/12/2017 60,95

19/01/2018 001694
B0755122
9

CELLER INCA
S.L.- 
CELLERCANYA
MEL

24 MENUS i
16 CAFES-
AREA 
MERCATS 
05/08/2017

93 31/12/2017 351,99

19/01/2018 001695
B0755122
9

CELLER INCA
S.L.- 
CELLERCANYA
MEL

MENÚS 
PROTECCIÓ 
CIVIL 4T 
TRIMESTRE 
2017

92 31/12/2017 315,00

22/01/2018 001696
B5776130
6

REPARAUTO 
PINOI SL

REPARACIÓ 
CITROEN 
BERLINGO 
1854GJZ 
-POLICIA

1906 24/10/2017 830,89

22/01/2018 001697
B5776130
6

REPARAUTO 
PINOI SL

REPARACIÓ 
PEUGEOT 
4746CGJ - 
POLCIA

1936 31/10/2017 213,07
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Data de reg. Assent. NIF
Raó social de

l’interessat
Concepte

Núm. de
fac.

Data de fac. Import

22/01/2018 001698 B5776130
6

REPARAUTO 
PINOI SL

REPARAR 
OPEL CORSA
0780DMP - 
POLICIA

2033 14/11/2017 297,14

22/01/2018 001699
B5776130
6

REPARAUTO 
PINOI SL

REPARAR 
RENAUL 
TRAFIC 
3673BZR - 
POLICIA

2125 29/11/2017 37,51

24/01/2018 001700
42945891
S

VALRIU 
LLINAS 
PAULA(LLIBR
. 
ESPIRAFOCS)

LLIBRES 
PER LA 
BIBLIOTECA

1 28/11/2017 134,48

24/01/2018 001701
42945891
S

VALRIU 
LLINAS 
PAULA(LLIBR
. 
ESPIRAFOCS)

LLIBRES 
EDUCACIÓ:"
CONTES DE 
FANTASMES"
,...

2 14/11/2017 111,81

24/01/2018 001702
B0779472
0

COPIES 
PUBLICITATS
.L.

UNIFORMES 
MARILEN I 
CRISTINA -
SERVEIS 
SOCIALS

001701 22/12/2017 222,05

24/01/2018 001703
B0755122
9

CELLER INCA
S.L.- 
CELLERCANYA
MEL

14 MENÚS 
GUARDIA 
CIVIL 
DIJOUS BÒ 
16/11/2017

94 31/12/2017 308,00

24/01/2018 001704
B0755122
9

CELLER INCA
S.L.- 
CELLERCANYA
MEL

1 MENÚ 
FIRES I 
DIJOUS BÓ 
22/10/2017

91 31/12/2017 98,00

27/01/2018 001705 B5784029
0

ALJUNIBE SL

INSERCIÓ 
PUBLI. 
"SALUD I 
FORÇA" 
JULIOL A 
DESEMBRE

6 29/12/2017 1.815,
00

29/01/2018 001706 B5790639
8

MARMI 2015 
S.L.

MALLORCADI
ARIO.COM 
PORTADA+BA
NNER  8 A 
15 
NOVEMBRE

00541 27/11/2017 726,00

01/02/2018 001707 B0769547
1

NEUMATICS 
BINISSALEM 
S.L.

EQUILIBRAT
TURISME 
8059HTS - 
POLICIA 
DESEMBRE 
2016

FV-00-
2016-
144712

31/12/2016 89,41
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Data de reg. Assent. NIF
Raó social de

l’interessat
Concepte

Núm. de
fac.

Data de fac. Import

01/02/2018 001708
B0769547
1

NEUMATICS 
BINISSALEM 
S.L.

REPARACIO 
NEUMATIC 
SEAT IBIZA
8059HTS - 
POLICIA 
2017

FV-00-
2017-
146000

28/02/2017 15,00

01/02/2018 001709
G0755338
1

ASSOCIACIO 
CULTURALREV
ETLA D'INCA

ACTUACIO 
DE LA 
REVETLA 
INCA A LA 
PRIMERA 
FIRA 2016

0168 20/11/2017 500,00

02/02/2018 001710
G0755338
1

ASSOCIACIO 
CULTURALREV
ETLA D'INCA

ACTUACIÓ 
REVETLA 
INCA A 
PRIMERA 
FIRA 2017 
SUBMINISTR
AMENT

0177 20/11/2017 500,00

06/09/2016 026239
A4802705
6

ELECNOR 
S.A.

SUBMINISTR
AMENT 
MATERIAL,L
LOGUER 
CAMIOGRUA 

5746050
000 01/09/2016

2.190,
10

02/06/2016 026240
FENOSA-
SJ0F

SJ0F - 920 
- SANTA Mª 
LAMAJOR 
-ES00315002
11636001SJ0
F

ELECT.PL.S
ANTA Mª 
MAJOR 
16/05/2015
- 
16/07/2015

FE15321
1863294
73

22/10/2015 999,91

02/01/2017 026241 B5798253
0

POTENCIA 
ALQUILER DE
MAQUINARIA,
S.L.U.

LLOGUER I 
SEGURO 
VALLA HDPE
BLANCA

FAC1606
544

30/11/2016 539,06

02/01/2017 026242 B5752972
9

EXTINT NORD
S L

REVISSIO 
EXTINTORS 
SERRAL 
MONGES

7 30/11/2016 10,45

02/01/2017 026243
A5841734
6

WOLTERS 
KLUWER 
ESPAÑA SA

SUBSCRIPCI
O SMARTECA
- TODO 
HACIENDAS 
LOCALES,

1007797
2

05/12/2016
1.068,

00

05/01/2017 026244 FENOSA-
YQ0F

YQ0F - 165 
-POL.INDUST
RIAL 2, ET5
-ES00315005
16909001YQ0
F

ELECT. 
POLIG.INDU
ST.2 ET5  
17/11/2016
-10/12/201
6 

FE16321
2201904
73

14/12/2016 299,46

05/01/2017 026245
FENOSA-
WL0F

WL0F - 320 
- C/LLORENÇ
MªDURAN, 37
ESC. 
ADULTSES003
15005225380
01WL0F

ELECT.LLOR
ENÇ Mª 
DURAN  37 
08/11/2016
-12/12/201
6

FE16321
2201904
90

14/12/2016 822,20
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Data de reg. Assent. NIF
Raó social de

l’interessat
Concepte

Núm. de
fac.

Data de fac. Import

06/01/2017 026246 FENOSA-

WL0F - 920 
- 
AVDA.JAUMEI
,57 BJ-IZQ 
-ES00315002
09370001WL0
F

ELECT.AVDA
JAUME 
I,57BJ-IZ 
15/11/16-
13/12/16 

FE16321
2205205
62

16/12/2016 21,05

04/04/2017 026247 B5780676
2

EDICIONS 
PERIODIQUES
ARA-BALEARS
SL

ESPECIAL 
NADAL. 
FALDO 6X3 
ARA 
BALEARS 
10/12/2016

5210000
067

10/12/2016 320,65

11/05/2017 026248
18236100
K

AGÜERA 
LLINAS 
PEDRO

IMATGE 
FIRES 
D'INCA2016
, 
MAQUETACIO
, 
PAG.EXTRES

1 27/12/2016
1.709,

73

11/09/2017 026249 B5798253
0

POTENCIA 
ALQUILER 
DEMAQUINARI
A, S.L.U.

VALLES 
HDPE 
BLANQUES

FAC1505
656

30/09/2015 816,75

TOTAL
236.371,

66

TERCER. Aplicar al pressupost de l'exercici vigent els corresponents crèdits, amb càrrec a
les aplicacions que s'assenyalen en la relació anterior."

A l'inici del punt el Sr. Ferrà s’incorpora a la sessió i el Sr. Penya se n’absenta i no vota.

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i n'esdevé el següent resultat:
quinze  (14)  vots  a  favor  dels  grups  municipals  del  PSIB-PSOE,  Independents  d'Inca
(INDI),  Proposta  per  les  Illes  (PI)  i  MÉS per  Inca,  i  cinc  (5)  vots  en  contra  del  grup
municipal del Partit Popular.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.

Acabada la votació el Sr. Penya s'incorpora a la sessió.

7.  DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA D’HISENDA  PER  APROVAR  LES
BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ PER
A L'ANY 2018 
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Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar les
bases reguladores de subvencions per el foment de l'ocupació per a l'any 2018 de data 16
de març de 2018, que transcrit textualment diu:

"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA

Vista la Providència de Batlia de data 5 de març de 2018 i de conformitat amb allò establert a la
Llei general de subvencions, 38/2003, i examinats els següents

ANTECEDENTS

Vist el Pressupost municipal aprovat per a l’any 2018, que contempla crèdit pressupostari per a la
línia de subvenció que a continuació es descriu:

1. Denominació: Foment de l’activitat empresarial i del treball.

2. Òrgans competents: Ple i Junta de Govern Local.

3. Sector a què es dirigeixen els ajuts: emprenedors, PIME i comerços.

4. Objectius i efectes pretesos: Foment de l’ocupació, l'autoocupació i ajuts als comerços.

5. Terminis necessaris per a la seva consecució: des de 01/01/2018 fins 31/12/2018.

6. Fonts de finançament: Ordinaris.

7. Pla d'acció: Foment de l’activitat empresarial i del comerç.

Considerant acord plenari de data 31 de març de 2016, es va acordar l'aprovació de l'Ordenança
general  de subvencions.  L'esmentada Ordenança es va publicar  al  Butlletí  Oficial  de les  Illes
Balears el 7 d'abril de 2016, i aquest acord s'elevà a definitiu en data 26 de maig de 2016.

Amb data 14/03/2018 es va incorporar a l'expedient el corresponent certificat d'existència de crèdit
(RC) per import de 40.000,00 euros de la partida pressupostària 430.48916 del pressupost aprovat
per a l'exercici 2018, i es practicà l'oportuna retenció de crèdit a l'esmentada partida.

S'acompanya  a  aquesta  proposta  el  corresponent  projecte  de  bases  i  convocatòria  de
subvencions en règim de concurrència competitiva, aquesta reuneix totes les mencions que es
requereixen  de  conformitat  amb  l'article  23.2  de  la  Llei  general  de  subvencions,  en  la  seva
redacció donada per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres
mesures de reforma administrativa (LRSP).

D'acord amb l'establert per l'article 9.4.e) de la Llei general de subvencions, l'atorgament de la
subvenció exigeix com a requisit l'aprovació de la despesa per òrgan competent per a això, que
s'haurà d'efectuar amb caràcter previ a la convocatòria, d'acord amb allò disposat a l'article 34.1
de la Llei general de subvencions.

L'aprovació de despesa exigeix la prèvia fiscalització de la corresponent proposta de despesa, tal
com exigeix l'article 9.4.d) de la Llei general de subvencions, en relació amb l'article 214.2 del Text
refós de la Llei d'hisendes locals.

Segons la disposició addicional 13a de la Llei general de subvencions, la competència per exercir
el control financer de les subvencions concedides per les corporacions locals i els organismes
públics d'elles dependents correspondrà als òrgans o funcionaris que tinguin atribuït  el  control
financer de la gestió econòmica de les esmentades corporacions, que es refereixen als articles
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215 i següents del Text refós de la Llei d'hisendes locals.

Es pot  entendre que l'esmentada funció correspon als  funcionaris  amb habilitació  de caràcter
nacional, pertanyents a les subescales d'Intervenció-Tresoreria o de Secretaria- Intervenció, que
ocupin en cada cas el lloc d'interventor/a.

D'acord amb l'establert pels articles 10.4, en la seva redacció donada per la Llei  40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i 34.1 de la Llei general de subvencions, en relació
amb els  articles 22 de la  Llei  de bases de règim local,  així  com l'article  18.3 de l'Ordenança
general de subvencions, correspon al Ple de la corporació, amb el dictamen previ de la Comissió
Informativa d'Hisenda, l'aprovació de la despesa.

Vista  la  qual  cosa es  proposa,  amb la  corresponent  fiscalització  prèvia,  l'aprovació  (A)  de la
despesa corresponent a l'atorgament de subvencions en matèria d’entitats socials per import de
40.000,00 euros,  amb càrrec  a  la  partida  430.48916  del  Pressupost  Municipal  aprovat  per  a
l'exercici de 2018, i es practicarà així mateix el corresponent document comptable.

Vist  l'informe favorable de la Intervenció i  la Secretaria Municipal,  d'acord amb allò establert  a
l'article  58  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions públiques,  en relació amb l'article  23 de la Llei  38/2003,  de 17 de novembre,
general  de  subvencions,  es  proposa  a  l'Ajuntament  en  Ple,  amb  el dictamen  previ  de  la
Comissió Informativa d'Hisenda de data 15/03/2018, l'adopció dels següents

ACORDS

Primer. Aprovar  la  proposta de bases reguladores  de la  convocatòria  de subvencions  per  al
foment de l'ocupació que s'adjunten a l'annex.

Segon. Aprovar la convocatòria de la línia de subvencions objecte d'aquesta proposta.

Tercer.  Aprovar  l'autorització  de  la  despesa  (A)  per  import  de 40.000,00  euros  de  la  partida
pressupostària 430.48916 del pressupost aprovat per a l'exercici de 2018; es practicarà l'oportuna
autorització i disposició del crèdit a l'esmentada partida 430.48916.

Quart. Procedir a publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

BASES  REGULADORES  DE  LA  CONVOCATÒRIA  PER  A  L’ATORGAMENT  DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE L'AJUNTAMENT D'INCA
PER AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ PER A L'ANY 2018

1. Normativa bases reguladores

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es troben recollides en l’Ordenança general  de
subvencions de l’Ajuntament d’Inca publicada en el BOIB núm. 66, de 26 de maig de 2016.

2. Finalitat, Objecte i Condicions

L’Ajuntament  d’Inca  amb  la  finalitat  d’incentivar  el  foment  de  l’emprenedoria  local,  l'activitat
econòmica i la millora de l'ocupació, així com la millora del petit comerç dins l’àmbit econòmic,
crea les línies d’ajuts següents:

A) Línia 1: Emprenedoria i autoocupació.

Té com a objecte incentivar el  foment de l’emprenedoria local,  per part  de les persones
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residents  al  municipi  d’Inca  o  d’aquelles  que,  sense  tenir  el  seu  domicili  en  el  terme
municipal  d’Inca,  realitzin  activitats  en  el  terme o  que d’elles  en  resultin  beneficiàries  o
beneficiaris les ciutadanes o els ciutadans d’Inca. És condició que les persones sol·licitants
es trobin en situació de desocupació abans de l’alta de l’activitat empresarial o professional i
que  han  d’estar  donades  d’alta  en  el  règim  especial  de  treballadors  autònoms  de  la
Seguretat Social (d’ara en endavant, RETA), o  en el règim especial per compte propi que
correspongui, o mutualitat del col·legi professional pertinent, per desenvolupar una activitat
empresarial o professional.

B) Línia 2: Contractació de persones treballadores.

Té com a objecte la creació de nous llocs de treball i el foment de l’ocupació de persones en
situació  de  desocupació,  així  com la  millora  d’ocupació,  de  persones  treballadores  que
siguin  residents al  municipi  d’Inca en el  moment de la contractació,  essent  condició  per
obtenir la subvenció.

C) Línia 3: Millora de l’estètica exterior dels comerços del municipi d’Inca.

Té com a objecte el foment de la millora de l'estètica exterior dels locals comercials del
terme municipal i té com a objectiu l'embelliment de comerços. Es donaran els ajuts amb la
finalitat de contribuir a l'embelliment dels locals i oferir una oferta complementària de qualitat,
també en estètica exterior. És condició que les persones sol·licitants  siguin titulars de la
llicència d’activitat del local comercial.

Els projectes i les despeses subvencionables objecte d’aquesta convocatòria, que es presentin
amb la sol·licitud de subvenció, han d’anar adreçats i tenir com a beneficiàries i beneficiaris les
persones  empresàries  i  emprenedores  que  desenvolupin  la  seva  activitat  empresarial  o
professional principalment al municipi d’Inca.
Les activitats subvencionades s'han d'iniciar i desenvolupar dintre del període comprès entre el dia
1 de gener de 2018 i el dia 31 de desembre de 2018, ambdós inclosos.

Així mateix, també es subvencionarà a les persones beneficiàries de les subvencions concedides
en la convocatòria de subvencions al foment de l’ocupació de 2017 que a 31 de desembre de
2017 no haguessin esgotat l’import màxim subvencionable i que tinguin dret a aquesta subvenció
pel temps restant.

3. Dotació pressupostària

Per a aquesta finalitat  existeix crèdit  adequat  al  Pressupost general de l’Ajuntament d’Inca de
l’exercici 2018, a la partida pressupostària 430.48916, per un import de quaranta mil (40.000,00 €)
euros,  per  atendre  les  subvencions d’aquesta  convocatòria,  distribuït  entre  les  diferents línies
d’ajuts, de la següent manera:

A)Línia 1: 10.000,00 €

B)Línia 2: 20.000,00 €

C)Línia 3: 10.000,00 €

Els  imports  assignats  a  cada  una  de  les  Línies  d'ajuts  aprovades  podran  ser  objecte  de
redistribució, en funció de les necessitats reals de cada un d’ells, una vegada que hagi acabat el
termini de sol·licituds, així com ampliats, en el cas que s'esgoti l'import inicial aprovat i existeixi
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crèdit  adequat  i  suficient  per  a  això  a  altres  partides,  prèvia  fiscalització  i  autorització  de  la
despesa corresponent.

Individualment,  per  cada sol·licitud  relativa  a  una persona  beneficiària,  en  funció  de la  Línia,
l’import màxim de la subvenció serà igual o inferior a:

A) Línia 1: 500,00 €

B)Línia 2: 1.200,00 €

C)Línia 3: 500,00 € o 1.000€

4. Persones beneficiàries

Podran ser persones beneficiàries d’aquestes subvencions:

1. Les persones físiques i jurídiques beneficiàries d’una subvenció concedida en la convocatòria
de subvencions al foment de l’ocupació de 2017 que a 31 de desembre de 2017 no haguessin
esgotat  l’import  màxim  subvencionable  i  que  tinguin  dret  a  aquesta  subvenció  pel  temps
restant.

2. Les  persones  físiques  desocupades  que  s’incorporen  al  món  laboral  com  a  persones
autònomes individuals o autònomes integrades en una societat civil, mercantil, cooperativa o
comunitat de béns o qualsevol altre persona jurídica o associació amb la finalitat de portar a
terme una activitat empresarial o laboral de forma estable, totes elles de nova creació, i que
hagin causat alta inicial en el RETA, o règim especial equivalent, a partir de l’1 de gener de
2018.

3. Les persones físiques desocupades que s’incorporin a una activitat econòmica existent, bé com
a soci d’una societat civil, mercantil, cooperativa o comunitat de béns o qualsevol altre persona
jurídica o associació amb la finalitat de portar a terme una activitat empresarial o laboral de
forma estable, i que hagin causat alta inicial en el RETA, o règim especial equivalent, a partir de
l’1 de gener de 2018.

4. Les persones jurídiques privades que incorporin persones treballadores donades d’alta en el
RETA, o règim especial equivalent, a partir de l’1 de gener de 2018.

5. Les persones jurídiques  privades  de fins  a  deu  (10)  persones  treballadores  contractades  i
facturació anual inferior a dos milions (2.000.000 €) d’euros.

6. Només seran persones beneficiàries d’aquesta subvenció les persones físiques i jurídiques que
desenvolupin la seva activitat al municipi d’inca, que contractin personal laboral en situació de
persona  desocupada  o  de  millora  d’ocupació  que  sigui  resident  al  municipi  d’Inca  amb
anterioritat  a  la  data  d’inici  de  la  relació  laboral,  que la  contractació  es faci  en  el  període
comprés des de l’1 de gener de 2018 fins el 31 de desembre de 2018, ambdós inclosos, i a
més, no hagin tingut baixes de persones treballadores amb motiu d’acomiadament improcedent
en els sis (6) mesos anteriors a la contractació de la nova persona treballadora.

S’entén per persones desocupades, aquelles que es troben en situació d’atur que constin
inscrites a les Oficines del SOIB com a demandants d’ocupació no ocupades, o aquelles
que puguin justificar aquesta circumstància amb un informe de vida laboral on consti que
han estat en situació de desocupació en el moment anterior a l’alta en el RETA.

S’entén per personal laboral en situació de millora d’ocupació, aquelles persones que es
troben contractades per a la realització d’una jornada laboral inferior al 100% i que, a més,
es troben en situació d’atur inscrites a les Oficines del SOIB com a demandants d’ocupació
no ocupades per la resta de la jornada laboral fins al 100%, o aquelles que puguin justificar

44 4



aquesta circumstància amb un informe de vida laboral  on consti  aquesta situació amb
anterioritat a la data d’alta del contracte o a la data de millora del contracte.

7. Pel  que  fa  a  la  subvenció  relativa  a  la  millora  de  l’estètica  exterior  del  comerços,  podran
concórrer  a aquesta convocatòria  les persones físiques i,  les jurídiques de fins a deu (10)
persones  treballadores  contractades  i  facturació  anual  inferior  a  dos  milions  (2.000.000  €)
d’euros, ja sigui en qualitat de propietaris o llogaters, que millorin l’estètica exterior mitjançant
elements decoratius.

S’entén  per  elements  que  contribueixen  a  millorar  l’estètica  exterior,  entre  d’altres,
l’adquisició de tendals, marquesines, paravents, suports publicitaris, rètols.

Totes les actuacions subvencionables han de complir el previst a la normativa local i en la
resta que hi sigui d’aplicació.

En qualsevol cas no podran ser persones beneficiàries d'aquests ajuts:

1. Les persones autònomes col·laboradores que no estiguin integrades en alguna de les societat
incloses en els requisits. S’hi consideren les persones que, sense ser titulars d’una activitat de
naturalesa  autònoma,  col·laboren  en  l’activitat  esmentada,  encara  que  sigui  de  manera
personal, habitual i directa.

2. Els treballadors i treballadores que hagin exercit la mateixa activitat o similar com a persones
treballadores d’alta en el Règim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social o per compte propi
durant l’any anterior a la data de l’inici de l’activitat per a la qual es sol·licita la subvenció.

2. Les Administracions Públiques, les Societats Públiques i les Entitats vinculades o dependents
de qualsevol d’aquestes.

3. Les associacions, fundacions i demés entitats sense ànim de lucre que no tinguin la finalitat de
portar a terme una activitat empresarial o laboral de forma estable.

4. Projectes empresarials que resultin incongruents o desenvolupin activitats no desitjades.

5. Empreses instrumentals.

6. Persones beneficiàries que hagin sol·licitat i/o rebut una subvenció de l’Ajuntament d’Inca pel
mateix concepte i finalitat.

7. Persones sol·licitants que hagin estat sancionades o condemnades en els darrers tres (3) anys
per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de
gènere, per resolució administrativa ferma o sentència judicial ferma.

5. Requisits de les persones beneficiàries

Són requisits de les persones beneficiàries, els següents:

 Les  persones  jurídiques  privades  sol·licitants  han  d’estar  legalment  constituïdes,  gaudir  de
capacitat jurídica i d’obrar i estar inscrites en el Registre que els hi correspongui.

 Les  persones  jurídiques  han  d’acreditar  una  facturació  anual  inferior  a  2.000.000€,
demostrable, i un màxim de 10 persones empleades.

 En el  cas  de  contractació  de  persones  treballadores,  no  haver  tingut  baixes  de  persones
treballadores amb motiu d’acomiadament improcedent en els sis (6) mesos anteriors a la data
de contractació de la persona treballadora objecte de la subvenció.

 Les persones sol·licitants han de desenvolupar una activitat econòmica i estar en possessió
dels permisos exigibles relatius a l’activitat a expedir per l’Ajuntament d’Inca.  En el cas d’un
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centre de treball en què sigui necessària i obligatòria la declaració responsable d’inici d’activitat
o la llicència d’obertura, s’exigirà que estigui en vigor o haver iniciat els tràmits per a la seva
obtenció en el moment en què s’aprovi la resolució de la concessió i com a màxim, en el termini
de justificació. Així com, qualsevol altre document substitutiu que acrediti l’activitat en cas de no
realitzar-la en un establiment permanent.

 No haver estat matriculades en l'impost d'activitats econòmiques, a la mateixa o similar activitat,
en els darrers dotze mesos.

 Tenir delegació permanent i d’actuació o centre de treball al municipi d’Inca. També aquelles
que, sense tenir el seu domicili en el terme municipal d’Inca, realitzin les seves activitats en el
terme o, en resultin beneficiàries o beneficiaris de les mateixes les ciutadanes o els ciutadans
d’Inca.

 No haver sol·licitat i/o rebut subvenció de l’Ajuntament d’Inca per al mateix concepte o finalitat.

 Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors.

 Estar al corrent del compliment de les seves obligacions amb l'Agència Tributària de l'Estat i
amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.

 Estar al corrent del compliment de les seves obligacions amb l’Ajuntament d’Inca i no trobar-se
sotmeses  en  cap  procediment  de  reintegrament  de  subvencions  públiques  o  en  cap
procediment sancionador incoat per aquest motiu.

 No incórrer en cap supòsit contemplat a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

 Disposar dels permisos i autoritzacions que, si n’és el cas, siguin exigibles per la legislació
vigent per a la realització de l’objecte de la subvenció. En el cas de persones beneficiàries de la
Línia  3,  a  més,  disposar  dels  permisos  exigibles  relatius  a  l’adequació  i  embelliment  de
l’estètica exterior dels locals comercials.

6. Naturalesa de la subvenció

Les subvencions d’aquesta convocatòria són de caràcter voluntari, excepcional i anul·lables. Són
revocables i reintegrables en qualsevol moment per les causes previstes a la Llei o en aquestes
bases. No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden
al·legar com a precedent.

Així mateix, són compatibles amb altres ajuts, subvencions que pugui rebre la persona beneficiària
per al mateix concepte, sempre que el total dels ajuts o subvencions rebudes no superi el cost del
concepte subvencionat.

El fet de rebre una subvenció implica l’obligatorietat de dur a terme el concepte subvencionat. Per
tal d’executar la totalitat del pressupost, el beneficiari ha de cercar altres fonts de finançament o bé
aportar-hi fons propis, d’acord amb el que estableix al punt 14 (Justificació i pagament).

7. Sol·licitud i documentació

Les persones beneficiàries de les subvencions concedides en la convocatòria de subvencions al
foment de l’ocupació de 2017 que a 31 de desembre de 2017 no haguessin esgotat l’import màxim
subvencionable i que tinguin dret a aquesta subvenció pel temps restant, no caldrà que presentin
nova sol·licitud, ja que aquesta es tindrà per presentada, en temps i forma, pel temps i import
restant fins assolir els límits de les bases de la convocatòria de 2017.
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Les persones beneficiàries que compleixin els requisits que determinen aquestes bases o estiguin
en condicions de complir-los en el termini de presentació de sol·licituds han de presentar, si escau,
la documentació següent:

1. Sol·licitud  de  la  subvenció.  Es  presentarà  una  sol·licitud  per  a  cada  Línia
subvencionable,  i  dins  la  Línia  2,  una  sol·licitud  per  a  cada  una  de  les  persones
treballadores contractades (annex 1).

2. Fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud, tant si actua com a persona
física sol·licitant com si ho fa com a representant legal de la persona jurídica sol·licitant.

3. Si  es  tracta  d’una  persona  jurídica,  fotocòpia  del  document  que  acrediti  la
representativitat en què actua, estatuts de l’entitat, poders o qualsevol altre document de
valor  probatori  equivalent  mitjançant  el  qual  es  pugui  comprovar  el  requisit  d’estar
capacitada, tant la societat com els seus representants, i que està legalment constituïda
i registrada. A més, fotocòpia del CIF de la persona jurídica sol·licitant si no s’acredita
mitjançant l’escriptura de constitució de la societat.

4. Fotocòpia o document que acrediti la titularitat, de la persona física o jurídica sol·licitant,
del compte corrent o de la llibreta d’estalvi de l’entitat financera objecte d’abonament de
la  concessió  de  la  subvenció  o  declaració  responsable  d’autenticitat  de  les  dades
bancàries (annex 2).

5. Declaració  responsable  del  compliment  dels  requisits,  relacionats,  establerts  en  les
Bases Reguladores de la Convocatòria de Subvencions per al Foment de l'Ocupació a
realitzar per l'Àrea de Promoció Econòmica i Mercats de l'Ajuntament d'Inca per a l'any
2018 amb la indicació dels que es compleixen (annex 3).

6. Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per obtenir la condició de
beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions (annex 3).

7. Breu explicació de les actuacions, activitats o despeses per a les quals es sol·licita la
subvenció, amb la indicació, entre d’altres, de les dades de la persona sol·licitant, breu
descripció de l’activitat relacionada amb l´objecte de la subvenció, data d’inici i lloc on
radica  el  centre  de  treball,  previsió  de  creixement,  altres  aspectes  de  l’activitat  a
destacar, recursos humans, fent constar, en cas de persones treballadores contractades,
els tipus de contractes i nombre de persones, i, una petita avaluació de l’activitat.

8. Previsió o relació de despeses subvencionables i d’ingressos (annex 4).

9. Declaració responsable amb la indicació dels criteris de valoració. No es valoraran els
mèrits que no es presentin a la fase de justificació (annex 3).

10.Declaració responsable de la persona física beneficiària o del responsable de la persona
jurídica beneficiària en la qual es manifesten els imports dels ajuts econòmics sol·licitats
per a la mateixa finalitat tant a institucions públiques com privades(annex 3).

11.Les persones sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud de la subvenció,
una  declaració  responsable  del  fet  de  no  haver  estat  mai  objecte  de  sancions
administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries en els darrers tres (3)
anys per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de
sexe o de gènere (annex 3).

8. Despeses subvencionables

47 4



D’acord amb l’establert a l’art. 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003, general de
subvencions són despeses subvencionables aquelles:

1.  Que  responguin  a  la  naturalesa  de  l'activitat  subvencionada,  resultin  estrictament
necessaris i es realitzin en el termini establert per les bases reguladores.

2. Que s'hagin pagat amb anterioritat a la finalització del període de justificació determinat
per les bases reguladores.

3.Que no superin el cost de la despesa subvencionable, en cada cas.

9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i quantia

La concessió de les subvencions d’aquesta convocatòria es regeix pels principis  de publicitat,
concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.

Les  subvencions  s’atorgaran  en  primer  lloc,  a  les  persones  beneficiàries  de  les  subvencions
concedides en la convocatòria de subvencions al  foment de l’ocupació de 2017, que a 31 de
desembre de 2017  no  haguessin  esgotat  l’import  màxim subvencionable  i  que  tinguin  dret  a
aquesta subvenció pel temps restant, indicades en el punt 4 d’aquestes bases, i en segon lloc, a
aquelles persones sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris objectius
determinats a continuació.

Amb caràcter general, per a la valoració de les sol·licituds presentades es tindrà en compte les
circumstàncies de la persona sol·licitant. La valoració tindrà un màxim de 15 punts i es tindran en
compte totes les sol·licituds presentades per la seva estimació. Aquesta puntuació es distribuirà
segons els criteris generals següents:

a) Línia 1. Criteris de puntuació:

CRITERIS PUNTUACIÓ
Dones desocupades 1
Dones a l’atur d’entre 35 i 44 anys 1
Persones a l'atur < 35 anys 1
Persones a l'atur >45 anys 1
Persones que accedeixin per primera vegada a un lloc de treball 1
Dones víctimes de violència de gènere 1
Persones amb discapacitat mínim 33% 1
Participació en activitats formatives 1
Persones amb atur de llarga durada 1
Emprenedoria d’economia social 2
Ocupació total generada (fins a 3 punts)* 0,5  per  cada  lloc

de treball creat

b) Línia 2. Criteris de puntuació:

CRITERIS PUNTUACIÓ
Dones desocupades 1
Dones a l’atur d’entre 35 i 44 anys 1
Persones a l'atur < 35 anys 1
Persones a l'atur >45 anys 1
Persones que accedeixin per primera vegada a un lloc de treball 1
Dones víctimes de violència de gènere 1

48 4



Persones amb discapacitat mínim 33 % 1
Persones amb millora d’ocupació 1
Persones amb contacte eventual que passin a fixes 1
Participació en activitats formatives 1
Persones amb atur de llarga durada 1
Empreses d’economia social 2
Ocupació total generada (fins a 3 punts)* 0,5  per  cada  lloc

de treball creat

*Es valoraran tots els llocs de treball creats, inclòs el de la persona física empresària, i en el cas
de persones jurídiques privades, totes les persones sòcies, sempre que acreditin dedicació laboral
a l'activitat empresarial per la qual es sol·licita la subvenció.

b) Línia 3. Criteris de puntuació:

CRITERIS PUNTUACIÓ
Haver contractat dones desocupades 1
Haver contractat dones víctimes de violència de gènere 1
Haver contractat persones a l'atur >45 anys 1
Haver contractat persones amb discapacitat mínim 33% 1
Persones amb millora d’ocupació 1
Persones amb contacte eventual que passin a fixes 1
Participació en activitats formatives 1
Haver contractat persones amb atur de llarga durada 1
Empreses d’economia social 2
Ocupació total generada (fins a 3 punts)* 0,5  per  cada  lloc

de treball creat

L’import màxim a concedir a cadascuna de les persones beneficiàries sol·licitants i per cada una
de les sol·licituds es determinarà, en funció de la Línia, en relació a:

a) Línia 1: Si es tracta d'una alta com a persona treballadora en el RETA o règim similar, el 50%
del cost de les despeses -IVA exclòs- destinades a cobrir els sis (6) primers mesos d’activitat
amb un màxim per import de cinc-cents (500,00 €) euros i per un termini màxim de sis (6)
mesos, següents:

- El cost de condicionament de local.

- El lloguer afecte a l’activitat.

- Els serveis d’assessoria i consultoria.

- Les quotes satisfetes al RETA o règim equivalent.

- Altres despeses relacionades amb l’inici de l'activitat.

b) Línia 2: Si es tracta d'una persona física o jurídica que contracti persones treballadores, el
50%  del  cost  de  la  Seguretat  Social  a  càrrec  de  la  persona  beneficiària  contractant,
corresponent als sis (6) primers mesos de la contractació, amb un màxim de mil dos-cents
(1.200,00 €) euros i per un termini màxim de sis (6) mesos.

c) Línia  3:  Si  es  tracta  d’un  comerç  del  terme  municipal  d’inca,  els  ajuts  contemplen  la
subvenció  del  50% -IVA exclòs-  del  pressupost  per l'adquisició de tendals,  marquesines,
suports publicitaris, paravents, rètols, il·luminació exterior, i d’altres objectes decoratius que
puguin ser considerats adequats per l’embelliment exterior de l’establiment comercial al llarg

49 4



de l’any 2018 i amb un màxim de cinc-cents (500 €) euros. En el cas de comerços amb una
antiguitat superior als 10 anys la subvenció serà del 100% amb un màxim de mil (1.000€)
euros.

En cap cas l’import de la subvenció pot ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb
altres subvencions de qualsevol Administració pública o d’Ens públics o privats, superi el 100 %
del cost de la Seguretat Social  subvencionable de la persona beneficiària. Quan les persones
beneficiàries  siguin  deutores de l’Ajuntament  d’Inca,  com a conseqüència  d’un deute,  vençut,
liquidat i exigible, es podrà acordar la compensació.

No obstant el procediment ordinari de concessió d’aquestes subvencions serà el de concurrència
competitiva,  s’exceptuarà  del  requisit  de  fixar  un  ordre  de  prelació  entre  les  sol·licituds
presentades  que  reuneixin  els  requisits  establerts  per  al  cas  que  el  crèdit  consignat  en  la
convocatòria fos suficient,  atenent  al  nombre de sol·licituds una vegada finalitzat  el  termini  de
presentació.

10. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds de subvencions es dirigiran al batle de l’Ajuntament d’Inca i s’han de presentar,
juntament amb la documentació que s’especifica al punt  7 (annex 0) d’aquestes bases,  en el
Registre General Municipal, en el Registre del Museu del Calçat i la Pell,  o per qualsevol dels
mitjans  i  llocs  assenyalats  a  l’article  16  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment
administratiu comú de les administracions públiques. 

El termini de presentació de sol·licituds és a partir del dia següent de la publicació de les presents
bases en el BOIB fins dia 16 de novembre de 2018.

Durant aquest termini les bases estaran publicades en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Inca,
així com a la seva pàgina web, www.incaciutat.com  .

11. Procediment. Òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el procediment

El  procediment  de  concessió  de les  subvencions  regulades  a  les  presents  bases  serà  el  de
concurrència competitiva.

11.1. Iniciació
El procediment de concessió de subvencions s’iniciarà d’ofici, mitjançant l’aprovació simultània per
Ple  de les  bases i  la  convocatòria.  Una vegada aprovades,  aquestes seran publicades  en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, BOIB, al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament i a la pàgina
web www.incaciutat.com  .

La convocatòria d’aquestes subvencions també es publicarà a la Base de Dades Nacional  de
Subvencions, BDNS, d’acord amb l’art. 20.8.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

Són aplicables a la instrucció i la resolució del procediment de concessió de subvencions en règim
de  concurrència  competitiva  els  articles  18  al  22  de  l’Ordenança  general  reguladora  de  la
concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66 de dia 26 de
maig de 2016).
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11.2. Instrucció
La  instrucció  del  procediment  de  concessió  de  subvencions  correspondrà  a  la  Regidoria  de
Promoció Econòmica i Mercats.

Les activitats d’instrucció comprendran:

a) La petició de tots els informes que s’estimin necessaris per resoldre o que siguin exigits
per les normes que regulen la subvenció. El termini per a la seva emissió serà de deu
(10) dies hàbils, excepte que per part de l’òrgan instructor s’acordi un altre termini.

b) L’avaluació de les sol·licituds efectuades conforme als criteris,  formes i  prioritats de
valoració establerts en aquestes bases i convocatòria.

Per estudiar i avaluar les sol·licituds, es constitueix la comissió d’avaluació encarregada, integrada
per les persones relacionades tot seguit:

Presidència:
La  persona  titular  de  la  regidoria  delegada  de  Promoció  Econòmica  i  Mercats  o

persona en qui delegui.

Vocals:

TGM del Projecte PASE o persona en qui delegui.
TAE d’Intervenció o persona en qui delegui.

Secretaria:

Administratiu/iva d’administració general (amb veu, però sense vot), o persona en qui
delegui.

A la comissió d’avaluació, li correspon examinar les sol·licituds presentades, avaluar-les i emetre
l’informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució per part de la Regidoria de
Promoció Econòmica i Mercats, d’acord amb els criteris de valoració i els requisits establerts en
aquestes bases.

En  qualsevol  cas,  la  comissió  d’avaluació pot  realitzar  totes  les  actuacions  que  consideri
necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les
quals s’hagi de pronunciar la resolució, i sol·licitar tots els informes i la documentació que consideri
pertinents per resoldre.

L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l'informe de l’òrgan col·legiat, formularà proposta de
resolució provisional, degudament motivada, i la notificarà a les persones interessades, amb acord
previ  de  l’òrgan  competent;  s'atorgarà  un  termini  de  deu  (10)  dies  hàbils  per  presentar
al·legacions.

Examinades,  si  escau,  les  al·legacions  presentades  per  les  persones  interessades,  l’òrgan
instructor formularà proposta de resolució definitiva, que haurà d’expressar la persona sol·licitant o
la relació de persones sol·licitants per a les quals es proposa la concessió de la subvenció, la seva
quantia, especificant l’avaluació i els criteris de valoració seguits per efectuar-la. En cas que les
persones interessades no presentin al·legacions, la proposta de resolució s’entendrà definitiva.
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Si l’import de la subvenció de la proposta de resolució provisional és inferior a la que figura en la
sol·licitud  presentada,  la  persona  beneficiària  podrà  reformular  la  sol·licitud  per  ajustar  els
compromisos i condicions a la subvenció atorgable.

L’expedient de concessió de la subvenció contindrà l'informe de l’òrgan instructor en el qual consti
que,  de  la  informació  que  obra  en  el  seu  poder,  es  desprèn  que  les  persones  beneficiàries
compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions.

La proposta de resolució definitiva, quan resulti  procedent d’acord amb l'establert  en aquestes
bases i convocatòria, es notificarà a les persones interessades que hagin estat proposades com a
beneficiàries  o beneficiaris  a la  fase d’instrucció  perquè en el  termini  de deu (10)  dies hàbils
comuniquin la seva renúncia expressa. Transcorregut aquest termini, es donaran per acceptades
les subvencions atorgades.

Mentre  no  s’hagi  notificat  la  resolució  de  concessió,  les  propostes  de  resolució  provisional  i
definitiva no creen cap dret a favor de la persona beneficiària proposada davant l'Administració.

11.3. Resolució
Aprovada  la  proposta  de  resolució  definitiva,  l’òrgan  competent  resoldrà  el  procediment  de
concessió de forma motivada.

La  resolució,  a  més  d’expressar  la  persona  sol·licitant  o  relació  de  sol·licitants  als  quals  es
concedeix  la  subvenció,  farà  constar,  de  forma expressa,  la  desestimació  de  la  resta  de  les
sol·licituds, tot indicant la persona sol·licitant o relació de sol·licitants als quals es desestima la
subvenció.

La resolució podrà incloure una relació ordenada de totes les sol·licituds que, complint amb les
condicions administratives i tècniques establertes a les bases i a la convocatòria per adquirir la
condició de persona beneficiària, no hagin estat estimades per sobrepassar-se la quantia màxima
del crèdit fixat a la convocatòria, amb indicació de la puntuació atorgada a cada una d’elles en
funció dels criteris de valoració previstos. En aquest supòsit, si una persona beneficiària renunciàs
de  forma  expressa  a  la  subvenció,  l’òrgan  atorgant  acordarà,  sense  necessitat  de  nova
convocatòria,  la concessió de la subvenció a la persona sol·licitant següent, segons l’ordre de
puntuació, sempre que hi hagi crèdit suficient.

El  venciment  del  termini  màxim per  resoldre  i  notificar  la  resolució  del  procediment  no podrà
excedir de sis (6) mesos, a comptar des de la data de finalització del període subvencionable de la
corresponent convocatòria, tret que aquesta ajorni els seus efectes a una data posterior.

El  venciment  del  termini  màxim sense  que  s’hagi  notificat  la  resolució  legitima  les  persones
interessades per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de la subvenció.

Els actes administratius de tràmit, si escau, i els de resolució que integren el procediment seran
objecte  de  publicació,  al  tauler  d’anuncis  electrònic  de  l’Ajuntament  i  al  portal  web
www.incaciutat.com, la qual cosa tindrà efectes de notificació d’acord amb la Llei  39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Addicionalment, i
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de  manera  facultativa,  es  podrà  notificar  de  forma complementària  a  través  de  la  notificació
realitzada de forma individual o de la publicació en el Diari Oficial de les Illes Balears, BOIB.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu
de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un (1) mes comptador des del dia
següent al que s’hagi notificat o bé es pot interposar recurs contenciós-administratiu davant el
Jutjat Contenciós- Administratiu de Palma en el termini de dos (2) mesos comptadors des del dia
següent al que s’hagi notificat.

12. Obligacions de les persones beneficiàries

Són  obligacions  de  les  persones  beneficiàries  de  les  subvencions,  d’acord  amb  l’Ordenança
general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB
núm. 66, de dia 26 de maig de 2016), les següents:

 

a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que
fomenta la concessió de les subvencions.

b) Justificar davant l’òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així com la
realització de l’activitat  i  el compliment de la finalitat que determinen la concessió de la
subvenció.

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan concedent, així com
qualssevol  altres  de comprovació  i  control  financer  que puguin  realitzar  els  òrgans de
control competents, tant nacionals com comunitaris, amb l’aportació de tota la informació
que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions.

d) Comunicar a l’òrgan atorgant l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos
que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació s’haurà d’efectuar com a
molt tard abans de justificar l’aplicació donada als fons rebuts.

e) Acreditar, abans que es dicti la proposta de resolució definitiva de concessió, que es
troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la seguretat
social.

f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament
auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al les persones
beneficiàries.

g) Conservar  els  documents  justificatius  de  l’aplicació  dels  fons  rebuts,  inclosos  els
documents electrònics, en la mesura en què puguin ser objecte de comprovació i control.

h) Adoptar les mesures de difusió fixades a les bases reguladores del caràcter públic del
finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguin
objecte de subvenció.

i) Reintegrar  els  fons  rebuts  en  els  casos  en  què  procedeixi  per  concórrer  causa  de
reintegrament.

13. Modificació del projecte

La  persona  beneficiària  haurà  de  sol·licitar  autorització  prèvia  i  expressa  per  fer  qualsevol
modificació del projecte o de l’activitat subvencionada. Les sol·licituds de modificació substancial
han  de  ser  motivades  i  s’han  de  formular  immediatament  després  de  l’aparició  de  les
circumstàncies  que  les  justifiquin,  i  s’han  d’especificar  les  repercussions  pressupostàries  que
impliquin.
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14. Justificació i pagament

El termini de justificació de la subvenció concedida serà de dos (2) mesos des de la finalització del
termini objecte de la subvenció, comptadors des de l’endemà de dia 31 de desembre de 2018, es
a dir, de dia 1 de gener de 2018 a dia 28 de febrer de 2018.

Són aplicables a la justificació i al cobrament del procediment de concessió de subvencions en
règim de concurrència competitiva els articles 23 al 25 de l’Ordenança general reguladora de la
concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66, de dia 26 de
maig de 2016).

Les persones beneficiàries per justificar la subvenció hauran de presentar el compte justificatiu
integrat per la documentació següent:

A) Línia 1: Emprenedoria i autoocupació:

 Fotocopia  o  original  de  l’acreditació  del  temps  d'inscripció  a  les  oficines  del  SOIB
mitjançant  Certificat de la relació de dies d’inscripció,  targeta DARDE, vida laboral  o
qualsevol  altre  document  de  valor  probatori  equivalent  mitjançant  el  qual  es  pugui
comprovar el requisit d’estar en situació de desocupació amb anterioritat a l’alta en el
RETA o règim equivalent.

 Fotocopia o original  dels justificants dels rebuts d’autònoms o de les quotes pagades i
justificants de pagament o documents acreditatius del pagament.

B) Línia 2: Contractació de persones treballadores.

 En cas de persones jurídiques sol·licitants:

1. Fotocòpia  del  darrer  impost  de  societats  o  qualsevol  altre  document  de  valor
probatori equivalent mitjançant el qual es pugui comprovar el requisit de tenir una
facturació anual inferior a 2.000.000€, demostrable i màxim de 10 empleats.

2. Fotocopia o original de la documentació justificativa de les baixes de les persones
treballadores  dels  sis  (6)  mesos  anteriors  al  moment  de  la  contractació  de  la
persona treballadora.

3. Informe de vida laboral de la persona sol·licitant  com a persona empresària,  on
constin les altes i baixes de les persones treballadores contractades, dels darrers
dotze mesos abans de la data de contractació de la persona treballadora, actualitzat
al moment de la sol·licitud (Informe de vida laboral d’un codi compte de cotització).

4. Fotocopia o original dels documents TC1 i TC2 acreditatius de les quotes pagades
de les persones treballadores contractades i justificants de pagament o documents
acreditatius del pagament.

 En relació a la persona treballadora contractada:

1. Fotocopia del DNI de la persona treballadora contractada.

2. Fotocopia o original de l’acreditació del temps d'inscripció a les oficines del SOIB de
la  persona  treballadora  contractada,  mitjançant  Certificat  de  la  relació  de  dies
d’inscripció,  targeta  DARDE,  vida  laboral  o  qualsevol  altre  document  de  valor
probatori  equivalent  mitjançant  el  qual  es pugui  comprovar el  requisit  d’estar  en
situació de persona desocupada o de millora d’ocupació.

3. Fotocopia o original del contracte de treball de la persona treballadora contractada.
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4. Certificat d’empadronament al municipi d’inca o acreditació per qualsevol medi de
prova admissible en dret.

C) Línia 3: Millora de l’estètica exterior dels comerços

 Acreditació de la llicència d'obertura o declaració responsable d'inici d'activitat, vigent o
en tràmits per obtenir-la.

 Permisos municipals per portar a terme les millores exteriors dels comerços, en cas de
ser necessaris.

D) La documentació comuna a aportar, per a totes les línies, és la següent:

a) Certificació d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la Tresoreria
General de la Seguretat Social i amb l'Agència Tributària de l'Estat, si no s’ha autoritzat
per a obtenir-los.

b) Compte  justificatiu  de  la  subvenció:  relació  de  despeses  realitzades,  adjuntant  les
factures i comprovants de pagament, i la relació d’altres subvencions obtingudes per a la
mateixa finalitat, si escau. Les despeses s’han d’haver abonat abans de la finalització del
període de justificació (annex 6), (annex 7).

c) La documentació justificativa necessària dels criteris establerts per a la valoració de les
subvencions concedides mitjançant procediment de concurrència competitiva segons la
declaració responsable presentada amb la sol·licitud.

d) Acreditació de la llicència d'obertura o declaració responsable d'inici d'activitat, si escau.

S’admetran fotocòpies juntament amb la declaració responsable acreditativa de l’autenticitat dels
documents presentats com a requisits, que hauran de presentar, si són requerits.

Les despeses s’han de justificar amb documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic
mercantil o amb eficàcia administrativa.

Si la justificació de la subvenció no compleix els requisits que abans s’indiquen, es requerirà la
persona beneficiària, dins el termini de deu (10) dies hàbils, perquè esmeni la mancança o aporti
els documents preceptius amb la indicació que, si no ho fa, desisteix de la subvenció.

El  pagament  de  la  subvenció  es  realitzarà  amb  justificació  prèvia,  per  part  de  la  persona
beneficiària,  de  la  realització  de  l’activitat,  el  projecte  o  l'objectiu  pel  qual  es  va  concedir  la
subvenció.

El dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció s’extingirà en els supòsits en què no es
justifiqui o quan concorri alguna de les causes que donin lloc al reintegrament.

15. Revocació i reintegrament

15.1. Invalidesa de la resolució de concessió

Son causes de nul·litat de la resolució de la concessió:

a) Les indicades a l’article 47 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

b) La inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari.
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Són causes d’anul·labilitat de la resolució de la concessió la resta d'infraccions de l’ordenament
jurídic, especialment de les regles contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions,  de conformitat  amb l'establert  a l’article  48 de la Llei  39/2015,  d'1 d'octubre,  del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quan concorri algun dels supòsits indicats en els articles anteriors, l’òrgan atorgant procedirà a la
seva revisió d’ofici o, en el seu cas, a la declaració de lesivitat i ulterior impugnació, de conformitat
amb  l'establert  en  els  articles  106  i  107  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

La  declaració  judicial  o  administrativa  de  nul·litat  o  anul·lació  implica  el  reintegrament  de les
quantitats entregades.

15.2. Causes de reintegrament
A més dels casos en què es declari la invalidesa de la resolució de concessió, també procedirà el
reintegrament de les quantitats rebudes més l'interès de demora corresponent des del moment del
pagament de la subvenció fins a la data que s’acordi la procedència del reintegrament, en els
següents supòsits:

a)  Obtenció  de  la  subvenció  falsejant  les  condicions  requerides  per  a  això  o  ocultant
aquelles que, d'haver-se conegut, haguessin impedit l’obtenció de la subvenció.

b)  Incompliment  total  o  parcial  de  l’objectiu,  l’activitat,  el  projecte  o  la  no-adopció  del
comportament que fonamenten la concessió de la subvenció.

c)  Incompliment  de  l’obligació  de  justificació  o  la  justificació  insuficient  en  els  termes
establerts per l’ordenança i per les bases reguladores o la convocatòria de la subvenció.

d) Incompliment de les obligacions d’adoptar les mesures de difusió exigides a les bases
reguladores.

e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control
financer,  així  com  d’incompliment  de  les  obligacions  comptables,  registrals  o  de
conservació de documents quan d’això es derivi la impossibilitat de verificar la utilització
que s’han donat el fons rebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i la regularitat de les
activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajuts, ingressos o recursos
per  a  la  mateixa  finalitat,  procedents  de qualsevol  Administració  o ens públic  o  privat,
nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

f)  Incompliment  de  les  obligacions  imposades  per  l’Administració  a  les  entitats
col·laboradores i persones beneficiàries, així com dels compromisos assumits per aquests,
amb motiu de la concessió de la subvenció,  sempre que afectin o facin referència a la
forma d’acord amb la qual s’han d’aconseguir els objectius, realitzar l’activitat, executar el
projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

g)  Incompliment  de  les  obligacions  imposades  per  l’Administració  a  les  entitats
col·laboradores i persones beneficiàries, així com dels compromisos assumits per aquests,
amb motiu de la concessió de la subvenció, distints dels anteriors, quan d'això es derivi la
impossibilitat  de verificar  la utilització que s’ha donat als fons rebuts,  el  compliment de
l’objectiu,  la  realitat  i  regularitat  de les  activitats  subvencionades,  o la  concurrència  de
subvencions, ajuts, ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedents de qualsevol
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Administració  o  ens  públic  o  privat,  nacionals,  de  la  Unió  Europea  o  d’organismes
internacionals.

h) L’adopció, en virtut d'allò establert en els articles del 87 al 89 del Tractat de la Unió
Europea, d’una decisió de la qual es derivi una necessitat de reintegrament.

i) La resta de supòsits previstos a les bases reguladores de la subvenció.

En el supòsit que l'import de la subvenció superi el cost de l’activitat subvencionada, procedirà el
reintegrament de l’excés, incrementat amb l'interès de demora.

15.3. Naturalesa dels crèdits a reintegrar

Les quantitats a reintegrar tindran la consideració d’ingressos de dret públic; resultarà d’aplicació
pel seu cobrament allò establert a la Llei general pressupostària.

15.4. Procediment de reintegrament
El procediment per exigir el reintegrament de les subvencions tendrà caràcter administratiu i, com
a tal, es regirà per les disposicions generals sobre procediments administratius contingudes a la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
En tot cas, en el procediment de reintegrament s’observaran les següents fases:

a) Acord  d’inici  del  procediment.  Es  podrà  iniciar  d'ofici,  amb denúncia  prèvia  o  com a
conseqüència de l'informe emès per l’òrgan de control financer de la Intervenció.
L’òrgan competent per iniciar el procediment serà l'òrgan atorgant de la subvenció.

b) Tràmit d’al·legacions, tot garantint el dret d’audiència de la persona interessada.

c) Si escau, informe de valoració de les al·legacions.

d) Informe-proposta emès per l’òrgan de control financer.

e) Resolució del procediment que posarà fi  a la via administrativa. El termini  màxim per
resoldre i notificar la resolució serà de dotze (12) mesos des de l’acord d’inici.

L’obligació de reintegrament que en el seu cas s’aprovi serà independent de les sancions que, si
escau, resultin exigibles.

16. Règim jurídic

En tot allò no previst en aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre,  general  de subvencions,  i  el  Reglament  general  de subvencions aprovat  pel  Reial
Decret  887/2006,  de 21 de juliol;  la  Llei  39/2015,  d'1 d'octubre,  del Procediment  administratiu
comú de les administracions públiques; el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora  de  les  Bases  del  règim local;  l’Ordenança  general  reguladora  de la  concessió  de
subvencions de l’Ajuntament d’Inca (BOIB núm. 66, de 26 de maig de 2016), les bases d’execució
del  Pressupost  municipal  per  a l’any  2018 i  la  normativa  per  a  la  concessió  de subvencions
públiques, així com la resta de normativa que sigui d’aplicació.

17. Recursos

Contra l’acord de resolució de la convocatòria es pot interposar el recurs contenciós administratiu
davant  el  Jutjat  Contenciós Administratiu  o bé recurs potestatiu de reposició davant  el  mateix
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òrgan que hagi dictat la resolució. No obstant això, s’hi pot presentar, si n’és el cas, qualsevol altre
recurs que hi sigui pertinent. 

Tot  d’acord  amb  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la  jurisdicció  contenciós-
administrativa,  i  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  administratiu  comú  de  les
administracions públiques.

18. Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal (LOPD), s’informa les persones sol·licitants que les dades facilitades seran incloses en
un fitxer propietat de l’Ajuntament d’Inca, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el
procediment  de  concessió  de subvencions  establert  en  aquesta  convocatòria  de  la  Regidoria
delegada de Batlia de Promoció Econòmica i Mercats, d’acord amb els principis de seguretat i
confidencialitat de les dades que la normativa de protecció de dades estableix.

Així  mateix,  s’informa  a  la  persona  interessada  de  la  possibilitat  d’exercir  els  drets  d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit
presentat en el Registre de l’Ajuntament d’Inca.

La presentació de la  sol·licitud  de subvenció  implicarà  l'acceptació  de la  cessió de les dades
contingudes a la mateixa, així com la informació relativa a l'ajuda atorgada, a l'Ajuntament d'Inca i
organismes dependents amb finalitat estadística, d'avaluació i seguiment, i per la comunicació a
les  persones  sol·licitants  dels  diferents  programes  i  actuacions  per  al  desenvolupament
empresarial.

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i n'esdevé el següent resultat:
unanimitat (20). 

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.

8.  DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER DECLARAR LES
OBRES  A REALITZAR  A  L'IES  BERENGUER  D'ANOIA  D'ESPECIAL  INTERÈS  O
UTILITAT MUNICIPAL 

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per declarar les
obres a realitzar a l'IES Berenguer d'Anoia d'especial interès o utilitat municipal de data 7
de març de 2018, que transcrit textualment diu:

"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA

I. Vist l'informe emès en data 7 de març de 2018 per la tècnica d'Administració general, en relació
amb la  sol·licitud  formulada pel  Sr. Miquel  Coll  Cañellas,  en representació  de l'Institut  Balear
d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, que té el següent contingut literal;

‘Antecedents de fet

En data 2 de març de 2018 (registre d'entrada núm. 2570) va tenir entrada a l'Ajuntament escrit
del  Sr.  Miquel  Coll  Cañellas,  en  representació  de  l'Institut  Balear  d'Infraestructures  i  Serveis
Educatius i Culturals, en la qual sol·licita com entitat promotora de les obres públiques a executar
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a Inca consistents en el projecte d'ampliació de l'IES Bereguer d'Anoia, l'exempció del pagament
de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i la taxa municipal derivada de l'atorgament
de la llicència.

Fonaments de dret

L'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres aprovada pel
Ple de data 8 de setembre de 2016, i publicada en el BOIB núm. 142, de data 10 de novembre de
2016,  estableix  en  el  seu  article  4.2  les  bonificacions  que  es  poden  aplicar  a  l'impost  sobre
construccions, instal·lacions i obres, i en el seu apartat a) regula:

a)  S’estableix  una bonificació  del  95% de la  quota  de  l’impost  a  favor  de les  construccions,
instal·lacions i obres d’especial interès o utilitat municipal. Per gaudir d’aquesta bonificació serà
indispensable, amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada, que el Ple municipal, per vot
favorable  de la  majoria  simple  dels  seus membres,  declari  expressament  que la  construcció,
instal·lació o obra és d’especial interès o utilitat municipal pel fet que hi concorrin circumstàncies
socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que així ho justifiquin. 

L’atorgament d’aquesta bonificació requereix la sol·licitud expressa del subjecte passiu, qui haurà
d’expressar-la  amb  l’autoliquidació  de  l’impost,  en  la  qual  haurà  d’acreditar  l’obtenció  de  la
declaració d’especial interès o utilitat municipal.

Vist  l'establert  a  l'ordenança  fiscal  la  tècnica  que  subscriu  informa  que  per  l'aplicació  d'una
bonificació del 95 % a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, el Ple municipal ha de
declarar  expressament  que  la  construcció,  instal·lació  o  obra  és  d'especial  interès  o  utilitat
municipal.

Per altra banda, l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques, publicada en
el BOIB núm. 164 ext, de data 31/12/1991, estableix en el seu article 7 que no es concedirà cap
exacció ni bonificació en l'exacció de la taxa. 

Per  tot  l'exposat,  si  l'Ajuntament  d'Inca  vol  atendre  la  petició  formulada  per  l'IBISEC  ha  de
presentar la sol·licitud al Plenari i s'ha d'aprovar pel vot favorable de la majoria simple dels seus
membres, i s'ha de declarar expressament que la construcció, instal·lació o obra és d'especial
interès o utilitat municipal.’

II.  Vist  l'informe emès per la tècnica d'Administració general,  aquesta Batlia considera que les
obres  que  s'han  de  dur  a  terme  a  l'IES  Berenguer  d'Anoia  són  d'especial  interès  o  utilitat
municipal,  ja que aquestes es realitzen en unes instal·lacions  educatives ubicades a la  Ciutat
d'Inca i redunden en benefici de la Ciutat i dels ciutadans d'Inca que són els principals usuaris
d'aquestes instal·lacions.

III.  Per  tot  l'exposat,  aquesta  Batlia  sotmet  a  l'aprovació  del  Ple  de  l'Ajuntament  la  següent
PROPOSTA D'ACORD:

PRIMER.-  Declarar  que  les  obres  a  realitzar  per  l'Institut  Balear  d'Infraestructures  i  Serveis
Educatius i Culturals, a l'IES Berenguer d'Anoia consistents en obres d'ampliació son d'especial
interès o utilitat municipal.

SEGON.-  Notificar  l'anterior  acord  a  l'Institut  Balear  d'Infraestructures  i  Serveis  Educatius  i
Culturals."

A l'inici del punt el Sr. Sánchez s’absenta de la sessió i no vota. 

59 5



Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i n'esdevé el següent resultat:
quinze  (15)  vots  a  favor  dels  grups  municipals  del  PSIB-PSOE,  MÉS  per  Inca,
Independents d’Inca (INDI) i Proposta per les Illes (PI), i quatre (4) vots en contra del grup
municipal del Partit Popular.

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.

9.  DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’URBANISME  PER  APROVAR
DEFINITIVAMENT L'ESTUDI DE DETALL DEL SOLAR SITUAT AL CARRER DE JOAN
D'ÀUSTRIA, DINS L'ÀMBIT DEL QUARTER GENERAL LUQUE 

Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme per aprovar
definitivament l'estudi de detall del solar situat al carrer de Joan d'Àustria, dins l'àmbit del
Quarter General Luque, de data 19 de març de 2018, que transcrit textualment diu:

"INFORME-PROPOSTA que emet el lletrat assessor municipal, en relació amb l’aprovació
definitiva de la proposta de l’estudi de detall per l’ordenació de volums de la part de l'illa en
les zones de xamfrans i voladissos sobre la via pública del solar situat al carrer de Joan
d’Àustria i dins l'àmbit del Quarter General Luque, essent promotor l'entitat Fundació Amadip
Esment; perquè s’elevi a la decisió de l'Ajuntament en ple. 

I. VIST l'expedient de planejament iniciat mitjançant sol·licitud de data de registre d’entrada
de 23 de gener de 2018 per l’entitat  Fundació Amadip Esment amb l'objecte de tramitar
estudi de detall per dur a terme l'ordenació de volums de la part de l'illa en les zones de
xamfrans i  voladissos sobre  la  via  pública  del  solar  (classificació  sòl  urbà i  qualificació
eixampla) situat al  carrer de Joan d’Àustria i  dins l'àmbit  del  Quarter General  Luque, a
l’efecte de suprimir els xamfrans indicats en el PGOU en les plantes pis i en una de les
cantonades de la planta baixa a fi que la construcció pugui generar volums més adients
amb  la  pròpia  edificació  en  fase  de  projecte;  en  resulten  els  ANTECEDENTS  de  fet
següents:

1. Per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de dia 20 de desembre de 2017, va
acordar adjudicar el contracte per la cessió gratuïta de la parcel·la de titularitat municipal,
classificada com a sòl  urbà i  qualificada com a eixample  al  Pla  General  d’Ordenació
Urbana, situada  entre els carrers de Rubén Dario i Joan d'Àustria (confrontant quarter
General Luque), per a la construcció i gestió d’un Centre d’Inserció sociolaboral, escola
professional  i  habitatges  tutelats  per  persones  amb  discapacitat  intel·lectual,  i  en
conseqüència aprovar l’adjudicació del contracte a l’entitat Fundació Amadip Esment per
ser la que ha presentat l’oferta més avantatjosa.

2. La proposta arquitectònica i/o edifici presentat per l'entitat Fundació Amadip Esment
dins  el  procediment  de  licitació,  avaluada  de  forma  favorable  pel  comitè  d'experts,
presenta unes característiques que implica la necessitat de la tramitació del present estudi
de detall amb l'objecte de dur a terme l'ordenació de volums de la part de l'illa en les zones
de xamfrans i voladissos sobre la via pública del solar situat al carrer de Joan d’Àustria i dins
l'àmbit del Quarter General Luque, a l’efecte de suprimir els xamfrans indicats en el PGOU
en les plantes pis i en una de les cantonades de la planta baixa a fi que la construcció
pugui generar volums més adients amb la pròpia edificació en fase de projecte. 
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3. En data de 29 de gener de 2018, per l’arquitecte Municipal es va informar el projecte
d’Estudi de Detall en caràcter favorable, considerant que no hi ha inconvenient tècnics per a
la seva tramitació. Es transcriu a continuació l'informe esmentat: 

El  23  de  gener  de  2017  mitjançant  sol·licitud  amb  RGE  núm.  920,  s’adjunta  documentació  tècnica
preceptiva, en relació amb l’estudi de detall de la parcel·la situada al C/ Juan de Austria, dins l’àmbit del
Quarter General Luque.

La documentació presentada no disposa de visat col·legial, no obstant, compleix amb allò que disposa el
R.D 100/2010 que s’exigeix respecte als projectes d’execució

Antecedents

No consten antecedents administratius dins l’expedient municipal.

Normativa d’aplicació

- Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana d’Inca per a la seva adaptació al Pla territorial de Mallor -
ca i del Catàleg de patrimoni històric de la dita revisió. Aprovació per la Comissió Insular d’Ordenació
del Territori i Urbanisme, en sessió celebrada el dia 26 d’octubre de 2012. BOIB 176 (23/11/12)

- Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears. 

Classificació del sòl: URBÀ
Qualificació: EIXAMPLE (Ei). 

Autoritzacions i informes previs exigits

Atès que no es situa dins cap altre àmbit de protecció no son perceptius informes previs.

Informe tècnic

L’estudi de detall  consisteix en l’ordenació de volums de la part de l’illa,  principalment en les zones de
xamfrans i voladissos sobre la via pública. En resum, es planteja suprimir els xamfrans indicats en el PGOU
en les plantes pis i en una de les cantonades de la planta baixa a fi que la construcció pugui generar volums
més adients amb la pròpia edificació en fase de projecte.

L’entitat Fundació Amadip-Esment proposa realitzar un edifici a la parcel·la que es destini en la seva totalitat
a les necessitats de dita entitat.

En relació a l’estudi de detall:

1. El terreny té la classificació de sòl urbà i està qualificat com a Eixample, segons el plànol de zonificació es-
cala 1/1000 del PGOU amb els següents paràmetres (Art. 138 PGOU):

- Parcel·lació:
o Superfície mínima: 300 m2

o Façana mínima: 10 m
- Ocupació: 

o Planta baixa: 100 % (987,06 m2)
o Plantes pis: 12 m (775,52 m2 + 83,94 m2 volades)

- Profunditat edificable: 
o Planta baixa: 100 %
o Plantes pis: 12 m

- Usos: segons art. 138.4 
- Tipologia: entre mitgeres
- Separacions: 0 m
- Alçades:

o Alçada reguladora: 10,00m
o Nombre de plantes: 3
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- Intensitat d’ús residencial: 1 habitatge / 40 m2 = 19

Paràmetres Estudi de detall proposat:

- Parcel·lació:
o Superfície mínima: 300 m2 (1.768,59m2)
o Façana mínima: 10 m (>10 m)

- Ocupació: 
o Planta baixa: 100 % (980,07m2)
o Plantes pis: 12 m (768,63 m2 + 80,51 m2 volades)

- Profunditat edificable: 
o Planta baixa: 100 %
o Plantes pis: 12 m

- Usos: segons art. 138.4 
- Tipologia: entre mitgeres
- Separacions: 0 m
- Alçades:

o Alçada reguladora: 10,00 m
o Nombre de plantes: 3

- Intensitat d’ús residencial: 1 habitatge / 40 m2 = 19

2. La documentació compleix amb l’article 19 del PGOU. Estudis de detall:
2.1. Compleix amb l’apartat 1.c. Ordena els volums edificadors, respectant sempre les determinacions

del planejament quant a edificabilitat màxima, densitat de població i usos permesos i prohibits.
2.2. Compleix amb el contingut documental de l’apartat 3.

3. L’estudi de detall compleix amb l’indicat a l’article 46 de la Llei 12/2017. Estudi de detall:
3.1. Compleix amb l’apartat 1.b. Es tracta d’ordenació dels volums d’acord amb les especificacions del pla.
3.2. D’acord amb l’apartat 2. Respecte les determinacions tant de caràcter estructural com de detall del

planejament urbanístic de jerarquia superior, sense que alteri l’aprofitament, l’ús global majoritari, les
alçades màximes previstes i la densitat poblacional que correspongui als terrenys compresos en el seu
àmbit. L’estudi no ocasiona perjudici ni altera les condicions d’ordenació dels predis confrontants.

Conclusió
Vista  la  documentació  presentada  no  s’aprecien  inconvenients  tècnics  per  informar  FAVORABLEMENT
l’estudi de detall sempre i quan es doni compliment a l’indicat als apartats Autoritzacions i Informe tècnic.

4. Per la Junta de Govern Local,  en sessió ordinària de dia 31/01/2018, es va aprovar
inicialment l'estudi de detall en qüestió i es va sotmetre a informació pública per un termini
d'un mes, mitjançant el seu anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en un diari de
major difusió i a la seu electrònica de l'Ajuntament. 

5.  Transcorregut  el  termini  d’informació  pública  no  s'ha  presentat  cap  al·legació  i/o
suggeriment. 

Fonaments de dret 

1. El present estudi de detall compleix amb el previst a l'article 46 de la Llei 12/2017, de 29
de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, quant a l'objecte pel qual es presenta, és a
dir, ordenació de volums d'una part  de l'illa del carrer de Joan d’Àustria, als efectes de
suprimir els xamfrans indicats en el PGOU en les plantes pis i en una de les cantonades
de la planta baixa a fi que la construcció pugui generar volums més adients amb la pròpia
edificació en fase de projecte, així com el previst els articles 19 i 138 del PGOU de 2012.  

2. S'ha presentat la corresponent documentació conforme el previst a l'article 66 del Real
decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de planejament, normativa
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d'aplicació  supletòria  davant  la  falta  de  desenvolupament  reglamentari  de  la  nova  Llei
12/2017 i regulació especifica sobre aquest aspecte. 

3. Quant a la formulació i tramitació dels estudis de detall, serà d'aplicació el previst als
articles  53.4  i  54.1  c)  de  la  Llei  12/2017,  corresponent  la  competència  d'aprovació  a
l'ajuntament, així com el previst als articles... del Reglament general de la LOUS, normativa
en vigor, segons preveu la disposició derogatòria de la Llei 12/2017. 

Finalment, d'acord amb el que disposa l’article i 47.2 ll) de la Llei reguladora de les bases de
règim local de 2 d'abril de 1985, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de
Mesures per a la modernització del govern local, quant a la tramitació dels instruments de
planejament, serà necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació. 

III. ATÈS que, com a fonaments de dret processal, les disposicions legals i reglamentaries
aplicables són els articles 4.1.c) i e), 22.2.c), 25.2.d) i 47.3.i) de la Llei reguladora de les
bases de règim local de 2 d'abril de 1985; i els articles 4.1.c) i e), 50.20, 82.3, 123.1, 163 i
següents del  Reglament d'organització,  funcionament i  règim jurídic de les corporacions
Locals de 28 de novembre de 1986, el  lletrat municipal que subscriu sotmet el present,
Informe-proposta FAVORABLE a la consideració del president de la Comissió Informativa
d’Urbanisme i Habitatge perquè, si és procedent, s’elevi la seva aprovació a l'Ajuntament en
PLE, òrgan competent per resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD: 

1. APROVAR DEFINITIVAMENT la proposta d’estudi de detall presentat l’entitat Fundació
Amadip Esment amb l'objecte de dur a terme l'ordenació de volums de la part de l'illa en les
zones de xamfrans i  voladissos sobre  la  via  pública  del  solar  situat  al  carrer  de  Joan
d’Àustria i  dins l'àmbit del Quarter General Luque, als efectes de  suprimir  els xamfrans
indicats en el PGOU en les plantes pis i en una de les cantonades de la planta baixa a fi
que la construcció pugui generar volums més adients amb la pròpia edificació en fase de
projecte, classificat com a sòl urbà i qualificat com a eixample.

2. PUBLICAR el present acord al  Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de
l'Ajuntament d'Inca. 

3. COMUNICAR I REMETRE la present documentació de la proposta d'estudi de detall, al
Consell de Mallorca i a l'Arxiu d'Urbanisme de les Illes Balears. 

4. NOTIFICAR la present modificació a les persones interessades als efectes oportuns. 

Inca, 19 de març de 2018. El lletrat assessor municipal, Carlos Mena Ribas.

Per la Comissió Informativa d’Urbanisme i Habitatge a la seva sessió de dia 19/03/2018, es
va acordar dictaminar favorablement l’anterior Informe-proposta i elevar-lo a la consideració
del Ple ordinari de l’Ajuntament a celebrar el dia 22/03/2018."

Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació  el  Dictamen de la  Comissió  Informativa  d’Urbanisme i  Habitatge, i  n'esdevé el
següent resultat: quinze (15) vots a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per
Inca, Independents d’Inca (INDI) i Proposta per les Illes (PI), i quatre (4) abstencions del
grup municipal del Partit Popular.
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Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.

10. PROPOSTA DE LA BATLIA PER LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL RELATIVA A
LA MILLORA EN  LA REGULACIÓ  DEL  LLOGUER  DE  VEHICLES  TURISME  AMB
CONDUCTOR (VTC)

Atès que aquesta proposta no ha estat dictaminada per cap Comissió, cal ratificar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (19).

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per a la declaració institucional relativa a la
millora en la regulació del lloguer de vehicles turisme amb conductor (VTC) de data 19 de
març de 2018, que transcrita textualment diu:

"PROPOSTA DE BATLIA

DECLARACIÓ  INSTITUCIONAL RELATIVA A LA MILLORA EN  LA REGULACIÓ  DEL
LLOGUER DE VEHICLES TURISME AMB CONDUCTOR (VTC)

Les recents sentències del Tribunal Suprem del passat 13 de novembre de 2017, que
reconeixen el dret d’atorgar noves autoritzacions de transport VTC, són una mostra clara
que el  conflicte  existent  entre  aquestes  autoritzacions per  al  lloguer  de  vehicles  amb
conductor i el sector del taxi continuarà creixent si no s’adopta alguna mesura sobre la
qüestió.

L’origen del conflicte es pot atribuir, en gran part, al fet que es volen aprofitar aquest tipus
de llicències per a implementar el model de negoci que algunes marques han començat a
desplegar arreu, un model que, lluny d’afavorir una economia col·laborativa i redistributiva
que cerqui oferir un bon servei a la ciutadania, es fonamenta a la precarització laboral i en
la concentració de grans beneficis en mans d’empreses ubicades fora de la nostra realitat.

Així, la manca de regulació de l’activitat dels VTC, que ofereixen serveis per als quals no
es  va  regular  originalment,  suposa  que  se’n  faci  un  ús  incorrecte  com  a  transport
discrecional  de  viatgers,  sense  que  tampoc  se  n’hagin  tractat  adequadament  les
particularitats pel que fa al transport urbà. Que determinades plataformes puguin assimilar
aquests serveis de lloguer de vehicles amb conductor a serveis més propis del tradicional
de taxi demostra com aquesta manca de regulació pot arribar a afectar tot el sector.

Des  de  l’Administració  pública  es  poden  fer  passes  perquè,  en  aplicació  de  les
competències de cadascuna de les institucions, s’intervengui per a aclarir l’actual situació
i, alhora, es contribueixi a garantir la supervivència i la qualitat del servei públic del taxi en
el seu àmbit territorial,  sense renunciar a iniciatives per a millorar la competitivitat  i  la
qualitat del sector mateix. En aquest sentit, des de l’Estat, es pot impulsar la modificació
del Reglament de la Llei d’ordenació dels transports terrestres, per a donar coherència a
la regulació dels VTC. Al seu torn, des del Parlament de les Illes Balears es pot intervenir,
aprofitant les competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de
transports,  per  a  millorar  la  regulació  del  sector,  sobretot  pel  que  fa  als  serveis  de
transport urbà que tradicionalment s’han cobert amb el servei de taxi.

Per tot això, PROPOSAM al Ple de l’Ajuntament d’Inca:
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1. Sol·licitar al Govern de les Illes Balears que, en l’exercici de la seva competència sobre
transport, impulsi una iniciativa legislativa per a modificar la normativa de transports, en el
sentit d’exigir a les autoritzacions VTC atorgades per sentència judicial que comptin amb
una autorització de funcionament específica per a prestar el servei de transport urbà. La
concessió  d’aquestes  autoritzacions  correspondria  a  la  Comunitat  Autònoma  o  als
ajuntaments,  segons estableixi  la nova regulació,  però, en qualsevol  cas,  l’Ajuntament
afectat n’hauria d’informar prèviament per a valorar si la concessió té efectes sobre el
servei  públic  del  taxi,  la  mobilitat,  el  medi  ambient  i  qualsevol  altre  aspecte  que  es
consideri rellevant.

2. Instar el Ministeri de Foment que promogui la inclusió, en una eventual modificació del
Reglament de la Llei  d’ordenació de transports  terrestres,  d’un nou text  per a l’article
182.2, o equivalent, que desenvolupi les condicions aplicables a les autoritzacions VTC
atorgades per sentència judicial en relació amb l’origen, la destinació o el recorregut dels
serveis, tal com permet l’excepcionalitat prevista per a aquests vehicles a l’article 91 de la
dita llei."

Abans de la votació el Sr. Ferretjans s’absenta de la sessió i no vota.

Una vegada finalitzades les  intervencions de tots  els  portaveus municipal,  se sotmet  a
votació la Proposta de Batlia i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (18).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta.

11. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PI-PROPOSTA PER LES ILLES PER LA
GARANTIA DE LA REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS I UN TRACTE JUST ALS
NOSTRES PENSIONISTES 

Atès que la  Proposta no ha estat  dictaminada per  cap Comissió,  cal  aprovar  la seva
inclusió a l'ordre del dia mitjançant votació, de la qual n'esdevé el següent resultat: catorze
(14)  vots a favor dels  grups municipals  del  PSIB-PSOE, MÉS per  Inca, Independents
d’Inca (INDI) i Proposta per les Illes (PI), i quatre (4) vots en contra del grup municipal del
Partit Popular.

Els reunits consideren la Proposta del grup municipal del PI-Proposta per les Illes per la
garantia de la revalorització de les pensions i un tracte just als nostres pensionistes de
data 19 de març de 2018, que transcrita literalment diu: 

" PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PI PER LA GARANTIA DE LA
REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS I UN TRACTE JUST ALS NOSTRES

PENSIONISTES

Exposició de motius

La Llei  23/2013 reguladora del  factor de sostenibilitat  i  de l'índex de revalorització del
sistema de pensions de la seguretat social, va canviar el sistema de revalorització de les
pensions públiques a Espanya.  Va abandonar l'esquema anterior fonamentat en l'IPC,
l'objectiu  del  qual  era el  manteniment  del  poder  adquisitiu  de les pensions,  a  un nou
esquema en què la situació d'ingressos i despeses de la seguretat social a mitjana termini
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determina la revalorització, passant a ser la sostenibilitat financera el principal objectiu.
Els factors pel càlcul de l'índex de revalorització són: els ingressos de la seguretat social,
l'import de la pensió mitja, l'evolució del número de pensionistes. La Llei 23/2013 estableix
que el resultat de la revalorització no podrà donar lloc a un increment de les pensions
inferior al 0,25%. D'acord amb aquests factors i amb la informació disponible és evident
que les pensions els pròxims anys només creixeran un 0.25 %. Resulta, per tant, que els
darrers anys els pensionistes han anat perdent poder adquisitiu i que la previsió és que en
el futur en perdran molt més si es manté el sistema vigent. 

A més a més, al llarg dels anys de crisi, el Govern de l'estat ha anat buidant el Fons de
Reserva, la denominada vidriola de les pensions, que comptava a finals de l'any 2011 amb
més de 68.000 milions d'euros i que havia de ser un coixí pels moments en què el sistema
tingués problemes. 

Entenem  que  els  nostres  pensionistes  necessiten  seguretat  i  estabilitat.  Seria  una
injustícia que després de molts d'anys de feina i sacrifici i un pic reconegut un dret, com
és la pensió,  s'anàs buidant de contingut tot  el  camí fet.  Als pensionistes se'ls ha de
reintegrar en el poder adquisitiu perdut i se'ls ha de garantir que en el futur mantendran
aquest poder adquisitiu. 

PER TOT L’EXPOSAT ANTERIORMENT ES PROPOSA AL PLE DE LA CORPORACIÓ
L’ADOPCIÓ DELS SEGÜENTS ACORDS:

Primer. Instar al Govern de l'Estat que prevegi els mecanismes legals i financer necessaris
per fer un pagament extraordinari a cada pensionista, equivalent al poder adquisitiu que
hagi pogut perdre els darrers 10 anys, comparant la revalorització de la seva pensió i
l'increment de l'Índex de Preus al Consum (IPC).

Segon. Instar el  Govern de l'Estat que impulsi  la modificació de la Llei  23/2013, a fi  i
efecte de garantir que la revalorització de les pensions, mai sigui inferior a l'increment de
l'IPC anual a fi i efecte de garantir que mai els pensionistes perdin poder adquisitiu. 

Tercer. Instar el Govern de l'Estat que impulsi les modificacions fiscals necessàries perquè
la pensió no sigui considerada renta i sigui una quantitat exempta a l'hora de calcular
l'impost de la renda de les persones físiques.

Quart. Notificar el contingut del present acord a la Delegació del Govern Central a les Illes
Balears."

El Sr. García intervé per presentar una esmena en el mateix sentit que la presentada en el
Ple anterior: recuperar el consens de Toledo i defensar el sistema públic de pensions.

Finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a votar l'esmena
i n'esdevé el següent resultat: sis (6) vots a favor dels grups municipals Partit Popular i
Independents d’Inca (INDI), nou (9) vots en contra dels grups municipals del PSIB-PSOE i
Proposta per les Illes (PI), i tres (3) abstencions del grup municipal de MÉS per Inca.

Seguidament es passa a votar la Proposta sense esmenar i n'esdevé el següent resultat:
dotze (12) vots a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca i Proposta
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per les Illes (PI), i dues (2) abstencions del grup municipal Independents d’Inca (INDI). El
grup municipal del Partit Popular no participa en la votació.

Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Proposta.

12. MOCIONS URGENTS 

A)  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  POPULAR  PER  IMPLANTAR  UN  PÀRQUING
ROTATIU LIMITAT I GRATUÏT AL CENTRE D'INCA

Atès que la Moció no ha estat dictaminada per cap Comissió, cal aprovar la seva inclusió
a l'ordre del dia mitjançant votació, de la qual n'esdevé el següent resultat:  unanimitat
(18).

Els reunits consideren la Moció del grup municipal del Partit  Popular per implantar un
pàrquing rotatiu limitat i gratuït al centre d'Inca de data 22 de març de 2018, que transcrita
textualment diu:

"El grup municipal popular, conforme al que està establert al Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, proposam pel seu debat, i en el seu cas,
aprovació en el Ple ordinari a celebrar el proper dijous dia 22 de març de 2018, la següent
Moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La societat i els seus hàbits estan en evolució constant i això afecta tots els àmbits de la
vida social i familiar.

Els avenços de la tecnologia, la facilitat i la independència del transport individual, la incor-
poració de la dona al món laboral, la creació de grans centres comercials que concentren
una gran varietat de productes i faciliten l’estacionament dels vehicles, són alguns dels
motius, d’entre una llarga llista, dels canvis que afecten al consum i, per tant, que afecten
el comerç.

A la nostra ciutat d’Inca aquests canvis ens estan afectant de manera negativa i ho veim
als carrers plegats de cartells d’‘es lloga’ o ‘es ven’ o ‘es traspassa’ a locals comercials
que altres temps estaven ocupats per tot tipus de negocis comercials.

També el ‘mercat del dijous’ pateix aquests canvis d’hàbits i els placers es queixen de falta
de clients i de menys vendes.

Com a responsables polítics no tenim el poder de canviar el rumb de tota una societat.
Però com a polítics municipals hem d’esser conscients de la realitat que ens envolta i po-
dem actuar dins l’àmbit del nostre territori i de les nostres competències.
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Els membres del Partit Popular estam especialment preocupats per la situació del comerç
local i atès que que és un sector que dóna vida als centres de les ciutats i que dóna un
servei a tots els ciutadans creim que hem d’instar l‘equip de govern municipal a dur a ter-
me totes aquelles accions que facilitin al sector la seva supervivència.

Durant aquesta legislatura ja hem sol·licitat la implantació de pàrquing limitat i gratuït que
després de molts mesos i d’un canvi d’ordenances s’ha establert al pàrquing de Bisbe
Cima i al c/ de les Garroves.

Però des del Partit Popular pensam que és del tot insuficient.

El centre d’Inca disposa de dos pàrquings en aquests moments: el del mercat municipal i
el de la plaça Mallorca. Creim que hem de dotar al centre d’Inca de pàrquing limitat i rota-
tori per afavorir la facilitat de rotació de vehicles per fer gestions ràpides o compres al cen-
tre que davant la impossibilitat de trobar lloc per aparcar probablement es fan a altres llocs
on aquest tema està ben resolt.

Per tot això volem insistir en planificar una limitació del estacionament dins l’horari comer-
cial i de caràcter gratuït. La nostra proposta de mínims seria als següents carrers que enu-
meram:

 Gran Via Colom des de General Luque fins a Fra Juníper Serra.

 General Luque (des de Gran Via fins a carrer de Jaume Armengol)
 C/ d’Antoni Fluxà
 C/ de Biniamar i Sant Domingo.
 Part de la plaça des Blanquer.
 Av.de les Germanies des de Joanot Colom fins a Sant Domingo.
 Plaça d’Orient.
 C/ de la Mostra
 Plaça de l’Orgue.
 C/ d’en Palmer
 C/ de Can Vidal

Pensam que aquesta mesura ha d’anar acompanyada d’una campanya d’informació per
publicitar la facilitat de trobar aparcament al centre d’Inca i incentivar la tornada de molta
gent de la comarca que ha deixat de venir.

ACORDS

L’Ajuntament d’Inca de la mà de les associacions de comerciants locals, de la policia local
i dels tècnics municipals implantaran pàrquing rotatiu limitat i gratuït al centre d’Inca per
impulsar el comerç local i fer del centre d’Inca ‘el centre comercial a cel obert’ que ens faci
més competitius front altres models establerts."
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El  Sr.  Batle  proposa  esmenar  la  Moció  presentada  retirant  l’exposició  de  motius  i
modificant els acords de forma que la redacció sigui la següent: "L’Ajuntament d’Inca, de
la  mà  de  les  associacions  de  comerciants  locals,  de  la  Policia  Local  i  dels  tècnics
municipals, estudiarà el sistema de pàrquing rotatiu limitat i gratuït al centre d’Inca i el seu
augment per impulsar el comerç local..."

Finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a votar l'esmena
i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (18).

Seguidament  es  passa a votar  la  Proposta  esmenada i  n'esdevé el  següent  resultat:
unanimitat (18). 

Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Moció.

B) MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’INDEPENDENTS D'INCA,
EL  PI  I  EL  PARTIT  POPULAR  A  PROPOSTA DE  L'ASSOCIACIÓ  COMERCIAL  I
EMPRESARIAL ACTIVA'T INCA

Atès que la Moció no ha estat dictaminada per cap comissió cal ratificar la seva inclusió a
l'ordre del dia mitjançant votació, de la qual n'esdevé el següent resultat: unanimitat (18).

Els  reunits  consideren  la  Moció  que  presenten  els  grups  municipals  d’Independents
d'Inca, el PI i el Partit Popular a proposta de l'associació comercial i empresarial Activa't
Inca de data 22 de març de 2018, que transcrita textualment diu:

"Rebuda la proposta de moció de part de l'Associació Comercial i  Empresarial  Activa't
Inca, Independents d'Inca, el PI i el Partit Popular la presentam com a nostra per debatre
al plenari de l'Ajuntament d'Inca del 22 de març de 2018.

Atesa per part del Consell de Mallorca l'aprovació inicial del PLA DIRECTOR SECTORIAL
D'EQUIPAMENTS COMERCIALS DE MALLORCA, publicat dia 28 de desembre de 2017
al  BOIB  núm.  159,  d'acord  amb l'article  13  de  la  Llei  14/2000,  de  21  de  desembre,
d'Ordenació del Territori de les Illes Balears.

- Atès que en aquest pla, en concret a l'article 17, apartat B, es fixa un límit màxim de
30.000 metres quadrats per a la implantació de nous equipaments comercials al municipi
d'Inca.

- Atès que el desenvolupament futur del polígon industrial es troba activat mitjançant la
junta de compensació integrada pels propietaris i que, per tant, la urbanització es podria
realitzar a mig termini.

- Atesa la situació del petit comerç d'Inca que no veu com la recuperació econòmica es
trasllada als seus negocis.

- Atès que encara existeixen un bon nombre de locals comercials buits i sense activitat a
importants eixos comercials d'Inca.

- Atès que el petit comerç és un sector estratègic per al futur econòmic de la ciutat tant pel
seu paper dinamitzador social com pel que fa a la creació de llocs de feina.
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-  Atès  que  els  signataris  d'aquesta  moció  creim que  el  futur  d'Inca  passa  per  donar
protagonisme econòmic i social al centre de la ciutat.

- Atès que existeixen ja un bon grapat de superfícies comercials mitjanes a les afores
d'Inca i que amb l'actual pla d'equipaments comercials es podria continuar amb aquest
procés de treure l'activitat comercial del centre i donar un cop de gràcia al petit comerç.

- Atesa l'existència d'una gran intranquil·litat per part del sector del petit comerç pel dany
que es podria ocasionar amb la instal·lació de més grans superfícies.

Els sotasignats presentam aquesta proposta a consideració del  Ple amb els següents
acords:

ACORDS

-  El  Ple  de  l'Ajuntament  d'Inca  expressa  la  seva  oposició  a  la  implantació  de  nous
equipaments comercials de mida gran a Inca.

- El Ple de l'Ajuntament d'Inca acorda sol·licitar al Consell de Mallorca que limiti a 2.500
metres quadrats la superfícies de venda la dimensió dels nous equipaments comercials
que es puguin executar a la ciutat.

- El Ple de l'Ajuntament d'Inca acorda iniciar, de forma immediata, els tràmits per modificar
el  Pla  General  d'Ordenació  Urbana  per  tal  de  limitar  als  2.500  metres  quadrats  la
implantació de nous equipaments comercials a qualsevol indret del municipi que pugui
tenir ús comercial incloent el polígon industrial.

- El Ple de l'Ajuntament d'Inca acorda iniciar, de forma immediata, els tràmits per modificar
el  Pla  General  d'Ordenació  Urbana  per  tal  de  limitar  les  activitats  comercials  que es
puguin  ubicar  al  tercer  polígon de forma que només es permetran:  venda de cotxes,
electrodomèstics,  nàutica,  maquinària  agrícola,  restauració,  materials  de  construcció,
tallers mecànics... En cap cas es permetran establiments comercials de venda al detall
especialitzats en roba i complements, sabates, carn, peix i productes alimentaris frescs o
enllaunats  o  productes  de  la  llar.  Tampoc  es  permetran  aquests  usos  de  forma
combinada."

El Sr. Batle proposa deixar damunt la taula la proposta donada la importància del tema per
poder fer feina amb els tècnics municipals i dur la proposta al proper plenari.

Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, per part del grup
municipal del Partit Popular, d’acord amb els membres presents a la sala de l’associació
Activa’t  Inca,  es  manifesta  estar  d’acord  a  deixar  damunt la  taula  aquesta  moció  per
poder-la dur completada al proper Ple.

13. PRECS I PREGUNTES 

El Sr. Torres manifesta que formularan les seves preguntes per escrit.
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I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les vint-i-tres
hores i quaranta minuts, de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental,
certific.
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