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Sr. Francisco José Verdejo Pérez
Sr. Antelm Ferretjans Llompart
Sr. Gori Ferrà Frau
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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 10 hores del dia 27
de setembre 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 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.

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 DATA 6 DE SETEMBRE
DE 2018
El Sr. Batle demana als assistents si hi ha cap observació per formular a l'Acta
esmentada.
Se sotmet a votació ordinària l’aprovació de l’Acta de data 6 de setembre de 2018, que
s’aprova per unanimitat dels regidors presents (20).
2. DACIÓ DE COMPTE DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR.
GABRIEL FRONTERA BORRUECO I DE LES RENÚNCIES ANTICIPADES DE LA
SRA. AINA FERRER TORRENS I DEL SR. MIQUEL PIERAS VILLALONGA
Es dóna compte de la renúncia al carrer del Sr. Frontera i de les renúncies anticipades de
la Sra. Ferrer i del Sr. Pieras.
Els assistents se’n donen per assabentats.
3. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 1.261 AL 1.412 DE
2018
Es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.261 al 1.412 de 2018.
Els assistents es donen per assabentats dels decrets de la Batlia.
4. DACIÓ DE COMPTE DE 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 municipals contràries a les objeccions efectuades de
conformitat amb el disposat a l'art. 218 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals, que transcrites textualment diuen:
"Inclusió a l'ordre del dia de la propera sessió plenària de 27 de setembre 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, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb la nova redacció donada per
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l'article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració local, estableix:
El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas 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
día de la correspondiente sesión plenaria.

del

El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su
actuación.
Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad Lo cal podrá elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la materia de
la Administración que tenga atribuida la tutela financiera.
El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones 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 anomalí as detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación deberá acompañar, en
su caso, los informes justificativos presentados por la Corporación local.
Amb tal finalitat es presenten les següents resolucions per a ser incloses en l'ordre del
dia.
AJUNTAMENT
Número Decret
2018001169
2018001193
2018001251

Data
17/07/2018
23/07/2018
31/07/2018

Observació
Factures
Factures
Factures

Documentació
(10 pàgines)
(7 pàgines)
(5 pàgines)

Data

Observació

Documentació

20/08/2018

Factures

(1 pàgina)

TONINAINA
Número
Resolució
20/2018

ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA ANTONI TORRANDELL
Número
Resolució
18/2018

Data

Observació

Documentació

21/08/2018

Factures

(1 pàgina)

"
Els regidors se’n donen per assabentats.
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5. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER A LA MODIFICACIÓ
DE LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
Es dóna compte del Dictamen de la Comissió informativa d'hisenda per a la modificació
de les bases d'execució del pressupost, que transcrit textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA
Modificació de les bases d'execució del Pressupost Consolidat de l’exercici 2018
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
Proposta del Senyor Virgilio Moreno Sarrió Batle de l'Ajuntament d'Inca, per la incoació de
l’expedient de modificació de bases d'execució del Pressupost general consolidat de l'any
2018.
Vist que mitjançant el reial decret 1040/2017, de 22 de desembre que va modificar el reial
Decret 635/20147, de 25 de juliol per el que es desenvolupa la metodologia de càlcul del
període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques, i que va canviar
la forma de calcular dit PMP.
Vist que mitjançant l’eliminació de la base 19.C i 20.2 de les Bases d'execució del
Pressupost de 2018 la competència per aprovar les factures de menys de 600 euros que
té el Batle es dona a la Junta de Govern (de la qual forma part el batle) per intentar
accelerar la tramitació d’aquestes i facilitar la comptabilització al departament
d'Intervenció i que els proveïdors puguin cobrar amb la màxima celeritat possible.
Vist que s'ha detectat una errata a la base 12.2.1 ja que la vinculació jurídica dels crèdits
que es pretenia tenir és la del capítol com a norma general, per tant s'aprofita aquest
moment procedimental per modificar-la.
Considerant que la regulació jurídica en matèria del contingut i aprovació dels
Pressuposts Generals de les entitats locals es regula a la Secció 1ª del Capítol I del títol
VI del TRLRHL en els seus articles del 162 al 171, ambdós inclosos, i es desenvolupa per
mitjà del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el capítol I ‘'Dels
Pressuposts’ del títol VI ‘'Pressupost i despesa pública’ de la LRHL (RD 500/1990).
El Reial decret legislatiu 781/1986, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, disposa que les plantilles
comprensives de tos els llocs de feina degudament classificats, reservats a funcionaris,
personal laboral i eventual, s'aprovarà anualment amb ocasió de l'aprovació del
Pressupost.
Considerant que el procediment d'aprovació de la modificació de les bases d'execució
tendrà els mateixos tràmits que el de l'aprovació inicial del Pressupost que s'inicia
mitjançant l'aprovació inicial pel Ple de l'Ajuntament. Una vegada aprovat inicialment s'ha
d'exposar al públic durant el termini de quinze dies hàbils mitjançant un anunci en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). En el cas de no haver-hi reclamacions la
modificació de les bases d'execució del Pressupost s'entén definitivament aprovada. En
cas de que s’interposés una reclamació el Ple disposarà del termini d’un mes per resoldre
les reclamacions presentades.
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Vist que una vegada aprovat definitivament la modificació de les bases d'execució del
Pressupost es publicarà, al tauler d'anuncis i al BOIB, i se’n trametrà una còpia a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a la Delegació Provincial del Ministri
d'Economia i Hisenda.
Vist que contra l’aprovació definitiva de la modificació de les bases d'execució del
Pressupost podrà interposar-se directament recurs contenciós administraiu en la forma i
terminis que estableixen les normes de dita jurisdicció. La interposició del recurs no
suspendrà per si mateixa l’aplicació del Pressupost definitivament aprovat.
La còpia de la modificació haurà d’estar a disposició del públic, a efectes informatius, des
de la seva aprovació definitiva i fins a la finalització de l'exercici.
Vist l’informe de la Intervenció municipal.
Per tot això, es proposa a l'Ajuntament en ple, amb el Dictamen favorable de la Comissió
Informativa d'Hisenda de data 20 de setembre de 2018, l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment l'oportú expedient de modificació de les bases d’execució
del Pressupost consolidat de l'Ajuntament d'Inca que té el següent detall:


Modificar de les bases d'execució del pressupost consolidat de l'Ajuntament d'Inca
la referència següent:

1. Base 12.2.1 apart b: Respecte de la classificació econòmica el capítol.


Eliminar de les bases d'execució del Pressupost consolidat de l'Ajuntament d'Inca
les referències següents:

1. Base 19.C: L’aprovació i pagament de despeses de quantia inferior a 600 € (IVA inclòs).
2. Base 20.2: Si es tracta de despeses d’import inferior a 600,00 € s'aprovaran per decret
del Batle.
SEGON. Exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de les
Illes Balears per un període de quinze dies hàbils, comptats des del dia següent a la seva
publicació, posant a disposició del públic la documentació corresponent, durant l'esmentat
termini els interessats podran examinar la documentació i presentar reclamacions davant
el Ple de la Corporació.
TERCER. Que es doni compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i suggeriments
que es formulin, que es resoldran amb caràcter definitiu, o en cas que no es presentin,
l'acord inicial s'elevarà automàticament a definitiu.
QUART. De l'expedient de la modificació de les bases d'execució del Pressupost General
Consolidat es remetrà còpia a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma
simultàniament a la seva remissió al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
No obstant això, el Ple de la corporació resoldrà allò que estimi més adient als interessos
municipals."
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Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: catorze (14) vots a favor dels grups
municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d'Inca i Proposta per les Illes, i
sis (6) vots d'abstenció 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
L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 2/2018 DE L’OA RESIDÈNCIA
MIQUEL MIR
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per aprovar
l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2018 de l’OA Residència Miquel Mir, que
transcrit textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I URBANISME
Expedient núm. 2/2018 de modificació de crèdits amb la modalitat de crèdit extraordinari
finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals en el Pressupost de
l’exercici 2018
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
Proposta del senyor Antelm Ferretjans Llompart vicepresident de l'organisme autònom de la
Residència Miquel Mir d'aquesta corporació municipal, la incoació de l’expedient de
modificació de crèdit núm. 2/2018 amb la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb
romanent de tresoreria per a despeses generals en el Pressupost General de l'exercici de
2018.
Vist que en data 1 de setembre de 2018, es va produir el traspàs de la gestió i del servei
de la Residència Miquel Mir al Consell Mallorca.
Degut que les despeses generades pels usuaris de l'Ajuntament i que aquesta corporació
ha de sufragar de conformitat amb el conveni aprovat i signat per les dues corporacions.
Degut que dins l'exercici 2017 en el mes de novembre quan s'elaborava el Pressupost
General Consolidat i no se sabia amb certesa la data en què aquest traspàs es produiria,
no es va pressupostar aquesta contingència.
Degut que aquestes despeses es produiran a partir de la data d'alt assenyalada i que no
es poden demorar a l'exercici següent.
Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL),
quan hagi de realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici següent,
i no existeixi en el pressupost de la corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el
consignat, el president de la corporació ordenarà la incoació de l’expedient de concessió
de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon.
L’expedient, que haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a
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l’aprovació del Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els
pressupostos. Seran així mateix d’aplicació les normes sobre informació, reclamació i
publicitat dels pressupostos a què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei.
_
Considerant que l’aprovació dels expedients de concessió de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit exigeixen informe previ de la Intervenció municipal de fons i
aprovació del Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits sobre
informació, reclamació i publicitat que el Pressupost municipal, de conformitat amb allò
establert a l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març –TRLRHL.
Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de
quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, i al tauler d’edictes de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar
l’expedient i formular les reclamacions que estimin pertinents.
Considerant que les reclamacions presentades hauran de ser resoltes per l’Ajuntament
Ple que acordarà, al mateix temps l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de
crèdit del vigent Pressupost en la seva modalitat de crèdit extraordinari.
Vist l’informe de la Intervenció municipal.
Per tot això, i amb el Dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda de 20 de
setembre de 2018 es proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2018 en el vigent
pressupost per crèdit extraordinari, amb el següent detall:
Altes en Aplicacions de Despeses
Partida

Descripció

Crèdit inicial

Import
modificació
(€)

Crèdit
definitiu (€)

002.233.46100

Transferència Institut
Mallorquí d’afers socials

-

67.371,21

67.371,21

67.371,21

67.371,21

TOTAL

-

Altes en el Pressupost d'Ingressos
Partida

Descripció

Crèdit inicial

87000

Romanent
tresoreria
despeses
generals

-

Import
modificació (€)

Crèdit definitiu
(€)

67.371,21

67.371,21

67.371,21

67.371,21

TOTAL
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SEGON.- Exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de les
Illes Balears per un període de quinze dies hàbils, comptats des del dia següent a la seva
publicació, posant a disposició del públic la documentació corresponent, durant l'esmentat
termini els interessats podran examinar la documentació i presentar reclamacions davant
el Ple de la corporació.
TERCER. Que es doni compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i suggeriments
que es formulin, que es resoldran amb caràcter definitiu, o en cas que no es presentin,
l'acord inicial s'elevarà automàticament a definitiu.
QUART. De l'expedient de la modificació de crèdits definitivament aprovada, es remetrà
còpia a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma simultàniament a la seva
remissió al Butlletí Oficial de les Illes Balears._
No obstant això, el Ple de la corporació resoldrà allò que estimi més adient per als
interessos municipals."
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: catorze (14) vots a favor dels grups
municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d'Inca i Proposta per les Illes, i
sis (6) vots d'abstenció del grup municipal del Partit Popular.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Hisenda per aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2018.
7. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER APROVAR LES
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A
ESPORTISTES
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda per aprovar les
bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a esportistes, que transcrit
textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA
Vista la Providència de Batlia de data 14 de setembre de 2018 i de conformitat amb allò
establert a la Llei general de subvencions, 38/2003, i examinats els següents
ANTECEDENTS
Vist el Pressupost de l'Ajuntament d'Inca. Esports per al 2018, que contempla crèdit pressupostari per a la línia de subvenció que a continuació es descriu:
Denominació: Subvencions per a esportistes locals destinades a compensar els costs derivats dels desplaçaments per a la participació en competicions oficials, entre l'1 de gener de
2017 i el 16 de novembre de 2018.

7

Òrgans competents: Ple i Junta de Govern Local
Sector a què es dirigeixen els ajuts: Esportistes locals (residents) per assolir les despeses
de desplaçament, d’alimentació i/o estada amb motiu de la participació en competicions oficials executades entre l'1 de gener de 2017 i el 16 de novembre de 2018
Objectius i efectes pretesos: Compensar els costos derivats dels desplaçaments (passatges, manutenció i pernocta) per a la participació en competicions oficials, fora de Mallorca,
executades entre l'1 de gener de 2017 i el 16 de novembre de 2018
Terminis necessaris per a la seva consecució:
• Per a actuacions realitzades entre l’1 de gener de 2017 i la data de la publicació al
BOIB de la convocatòria d’aquestes bases serà de 10 dies hàbils posteriors a aquesta
data.
• Per actuacions realitzades a partir de la data de finalització del termini anterior
(data de publicació de les bases) serà el 16 de novembre de 2018.
Fonts de finançament: Ordinaris.
Pla d'acció: Compensar els costos derivats per a la participació en competicions oficials,
fora de Mallorca, executades entre l'1 de gener de 2017 i el 16 de novembre de 2018.
Considerant l'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 17 de setembre de 2018 es va incorporar a l'expedient el corresponent certificat
d'existència de crèdit (RC) per import de 15.000,00 € de la partida pressupostària
341/48934 del pressupost per a l'exercici de 2018, i es practicà l'oportuna retenció de crèdit a l'esmentada partida (núm. asent. 018607).
S'acompanya a aquesta proposta el corresponent projecte de convocatòria de subvenci ons en règim de concurrència competitiva, aquesta reuneix totes les mencions que es re quereixen 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 pú blic 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 des pesa, tal com exigeix l'article 9.4.d) de la Llei general de subvencions, en relació amb l'ar ticle 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
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atribuït el control financer de la gestió econòmica de les esmentades corporacions, que es
refereixen als articles 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 estatal, pertanyents a les subescales d'Intervenció-Tresoreria o de Secretaria- Inter venció, 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 i disposició (AD) de la despesa corresponent a l'atorgament de subvencions en matèria d'esports
destinada als esportistes locals per import de 15.000,00 €, amb càrrec a la partida
2018/003/341/48902/01 del Pressupost municipal 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 69 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis tracions públiques i procediment administratiu comú, 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 FAVORABLE la Comissió Informativa d'Hisenda de dia 20 de setembre,
l'adopció dels següents
ACORDS
Primer. Aprovar la proposta de bases reguladores i els annexos de la convocatòria de
subvencions per a esportistes destinades a compensar els costs derivats dels desplaçaments per a la participació en competicions oficials, fora de l'illa de Mallorca, executades entre l'1 de gener de 2017 i el 16 de novembre de 2018, que s'adjunten a la proposta.
Segon. Aprovar la convocatòria de la línia de subvencions objecte d'aquesta proposta.
Tercer. Autorització la despesa (A) per import de 15.000,00 € de la partida pressupostària
341/48934 del pressupost de la corporació per a l'exercici de 2018; es practicarà l'oportu na autorització i disposició del crèdit a l'esmentada partida 341/48934
Quart. Procedir a publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la
Base de Dades Nacional de Subvencions BDNS.
BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER A ESPORTISTES DESTINADES
A COMPENSAR ELS COSTS DERIVATS DELS DESPLAÇAMENTS PER A LA PARTICIPACIÓ EN COMPETICIONS OFICIALS
Base 1a. Finalitats
La finalitat és ajudar als esportistes locals no professionals (residents) per assolir les despeses de desplaçament, d’alimentació i/o estada amb motiu de la participació en competicions
oficials executades entre l'1 de gener de 2017 i el 16 de novembre de 2018; en cap cas persegueixen finalitats retributives o compensatòries.
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Base 2a. Objectius
Aquestes bases tenen per objecte compensar els costos derivats dels desplaçaments (passatges, manutenció i pernocta) per a la participació en competicions oficials, fora de l'illa de
Mallorca, executades entre l'1 de gener de 2017 i el 16 de novembre de 2018.
Base 3a. Beneficiaris
Per obtenir la condició de beneficiari s'haurà de complir els requisits següents:
• Ser persona física empadronada i registrada al municipi d’Inca
• Ser esportista federat (amb llicència en vigor, durant l'anualitat que es sol·licita l'ajut).
• Demostrar haver participat en competicions oficials fora de l'illa de Mallorca.
• Haver justificat les subvencions concedides i abonades en exercicis anteriors.
• No concórrer amb cap de les circumstàncies previstes en l'article 8, punt 2, de l'Ordenança
General Reguladora de la Concessió de Subvencions de l'Ajuntament d'Inca.
Base 4a. Naturalesa
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual,
són lliurement revocables i reductibles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent 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 ajudes, subvencions que pugui rebre la persona beneficiària per la mateixa activitat o projecte sempre que el total de les ajudes o subvencions
rebudes no superi el cost del projecte subvencionat.
El fet de rebre una subvenció implica l’obligatorietat de dur a terme el l'activitat/projecte subvencionat. Per tal d’executar la totalitat del pressupost, la persona beneficiària ha de cercar
altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis, d’acord amb el que estableix la base
13a (Justificació i pagament de la subvenció).
Base 5. Crèdit i partida pressupostària
Per aquesta finalitat existeix crèdit adequat al pressupost de l’Ajuntament d’Inca de l’exercici
2018, a la partida pressupostària CU 341 48902 per un import de 15.000,00 €.
La quantia màxima que es destinarà amb càrrec al pressupost ordinari de l'exercici de 2018
de serà de QUINZE MIL EUROS (15.000,00 €). En el cas que la quantitat sigui insuficient, a
causa de l'elevat nombre de peticions, es disminuirà entre les sol·licituds presentades la
quantia individualitzada de manera proporcional.
Base 6a. Publicació de la convocatòria i inici del procediment
La convocatòria, les seves bases i l’inici del procediment de concessió de subvencions es
produeix d’ofici. El Ple de l’Ajuntament serà òrgan encarregat de la seva aprovació. Aquestes seran publicades al BOIB, a la Base de Dades Nacional de Subvencions BDNS, al tauló
d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web www.incaciutat.com, per tal que es puguin presentar les sol·licituds durant el termini establert a les Bases.
Base 7a. Sol·licitud i documentació
Les persones interessades, que compleixin els requisits que determinin aquestes bases,
han de presentar una sol·licitud per a cada activitat, d'acord amb el model facilitat, i acompanyar-la de la documentació indicada. Atès que les despeses per les quals és sol·licita la
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subvenció ja estan realitzades i abonades, la justificació de la subvenció es presentarà conjuntament amb el FORMULARI DE SOL·LICITUD.
Documentació indicada:
• Formulari de sol·licitud de la subvenció (annex 1).
• Les factures originals i fotocòpia, acreditatives de la despesa subvencionada, expedides a
nom de les persones i amb el seu NIF.
• Una còpia del material divulgatiu, programes de mà, cartells, altres publicacions, dossier
de premsa, fotografies, etc., de la prova esportiva objecte de la subvenció.
Les despeses s’han d’haver abonat abans de la finalització del període de justificació.
No es tendran en compte les despeses no pressupostades amb anterioritat, llevat de justificació motivada de l’increment; només en casos justificats d'impossibilitat de presentar originals, s’admetran fotocòpies.
Les despeses s’han de justificar amb factures i altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en original i còpia per compulsar. Si s’han de retornar les factures o justificants originals, a petició de l’entitat subvencionada, s’hi ha de reflectir amb un segell la data de concessió de la subvenció, així com l’import del justificant que s’imputa a la subvenció.
Les factures originals, acreditatives de la despesa subvencionada, expedides a nom de les
persones o entitats subvencionades i amb el seu NIF, han d’expressar clarament:
• Data d’emissió, que haurà de correspondre al període d’activitats subvencionable.
• Dades fiscals (nom, domicili, NIF, etc.) de l’entitat emissora i de l’entitat pagadora.
• Número de la factura.
• Concepte detallat pel qual s’expedeix, que haurà de ser suficientment clar.
• Import, desglossant la part que correspon a l'IVA, si procedeix. Si l’operació està exempta
d’IVA, s’ha d’esmentar a la factura.
Si la justificació de la subvenció no compleix els requisits que abans s’indiquen, es requerirà
l’entitat, 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.
Base 8a. Despeses subvencionables i criteris objectius d'atorgament de l'import
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:
• Les actuacions de desplaçaments, manutenció i pernoctació de l'esportista, necessàries
per a la participació en competicions oficials fora de l'illa de Mallorca entre l'1 de gener de
2017 i el 16 de novembre de 2018.
• La percepció d'ajut per manutenció sense pernoctació inclou: menjades fora de Mallorca.
• La percepció d'ajut per manutenció i pernoctació inclou: allotjament i menjades fora de Mallorca.
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• La percepció d'ajut per desplaçaments inclou: trasllats iniciats des del port o l’Aeroport de
Mallorca fins a l’Aeroport o Port de destinació i les tornades corresponent; únicament de
l’esportista i no de les persones acompanyants. Es farà constar el motiu del desplaçament,
dies concrets amb data, dia per dia i no de forma acumulada,
• Que siguin raonables i compleixin els principis de bona gestió financera, i en especial, de
rendibilitat i eficàcia de costs.
• Que no superin el valor de mercat.
No formen part del pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte:
• Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu superior al valor de mercat.
• Les despeses financeres i les de gestió, les despeses notarials i registrals, les despeses
pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració específiques si
no hi estan directament relacionades i no són indispensables per preparar-lo ni dur-lo a terme.
• Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i les sancions
administratives i penals, i les despeses de procediments judicials.
• Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els imposts personals sobre la renda.
• Els costs indirectes de benzina, llum, telèfon i internet.
La naturalesa de les actuacions subvencionables queda recollida a la Base 2a d’aquestes
bases i els criteris de referència que serviran per determinar les quanties individuals, per
conceptes subvencionables, seran els següents:
Passatges: fins a un màxim de 100 €. Si l'import del desplaçament supera els 100,00 €, la
quantitat elegible, a l'efecte de justificar la subvenció, serà aquesta i no l'acreditada; si fos
inferior, la que resulti de les factures presentades. Per acreditar els desplaçaments d'avió o
vaixell, cal presentar la factura, tiquet amb el detall dels serveis contractats i nom dels passatgers. Són elegibles els denominats “bitllets electrònics” que compleixin la regulació anteriorment detallada i no són elegibles els correus electrònics , identificadors, reserves, o similars.
Manutenció sense pernoctació: fins a un màxim de 26,00 € per dia sencer (½ dia: 13,00 €).
Si l'import de la manutenció supera els 26,00 €, la quantitat elegible, a l'efecte de justificar la
subvenció, serà aquesta i no l'acreditada; si fos inferior, la que resulti de les factures presentades.
Manutenció amb pernoctació: fins a un màxim de 65 € per dia. Si l'import de la pernoctació
supera els 65,00 €/dia, la quantitat elegible, a l'efecte de justificar la subvenció, serà aquesta i no l'acreditada; si fos inferior, la que resulti de les factures presentades. Per computar la
dieta sencera caldrà almanco estar mínim 9 hores fora. S'adjuntarà la factura de l'establiment hostaler.
En cap cas la suma total concedida podrà excedir els 600 €, la resta, anirà a compte del beneficiari.
Quan les entitats beneficiàries siguin deutores de l’Ajuntament d’Inca (o dels seus Organismes Autònoms), com a conseqüència d’un deute, vençut, liquidat i exigible, es podrà acordar la compensació.
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Base 9a. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds
Lloc de presentació: Les sol·licituds de subvencions es dirigiran a l’Ajuntament d’Inca i s’han
de presentar, juntament amb la documentació que s’hi especifica a la base 7a d’aquestes
Bases, en el Registre General Municipal o a qualsevol dels llocs prevists a l’article 16 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.
Termini de presentació de sol·licituds:
• Per a actuacions realitzades entre l’1 de gener de 2017 i la data de la publicació al BOIB
de la convocatòria d’aquestes bases serà de 10 dies hàbils posteriors a aquesta data.
• Per actuacions realitzades a partir de la data de finalització del termini anterior (data de
publicació de les bases) serà el 16 de novembre de 2018.
Base 10a. 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 (participació) no competitiva.
10.1. 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 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).
10.2. Instrucció
La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a la Regidoria
d’Esports.
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 efectuada 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 de
la instrucció del procediment, integrada per les persones relacionades tot seguit:
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President:
- El regidor delegat de Batlia d’Esports o persona en qui delegui
Vocals:
- El Tècnic d'Esports o persona en qui delegui.
- El TAE d’Intervenció o persona en qui delegui.
Secretària: auxiliar administratiu/iva del departament d'Esports o persona en qui delegui
(amb veu, però sense vot)
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 d’Esports, 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 i requerir-los perquè presentin la documentació que acrediti la realitat de les dades afirmades a la declaració.
Examinades, si escau, les al·legacions presentades per les persones interessades, l’òrgan
instructor formularà proposta de resolució definitiva, que haurà d’expressar el/la sol·licitant o
la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció, la seva
quantia, especificant la seva avaluació i els criteris de valoració seguits per efectuar-la.
Excepcionalment, la quantia de la subvenció es podrà prorratejar, entre les persones sol·licitants, l'import global màxim destinat a subvenció.
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 als interessats que hagin estat proposats com a beneficiaris a la fase d’instrucció perquè en el termini de deu (10) dies hàbils comuniquin la
seva acceptació.
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.
10.3. 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
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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 beneficiari/ària, 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 termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis
(6) mesos, a comptar des de la publicació 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 legítima les persones
interessades per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de la subvenció.
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 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 des que s’hagi notificat.
Base 11a. 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:
1. Comunicar a l’Àrea d’Esports l’acceptació o la renúncia de la subvenció en els termes de
la resolució de la concessió.
2. Complir l’objectiu, executar el projecte/actuació, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
3. 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.
4. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que pugui dur a terme el Servei
d'Esports de l'Ajuntament d’Inca o qualsevol dels òrgans de control financer competents i
col·laborar i facilitar tota la documentació que se’ls requereixi en l’exercici d’aquestes funcions de control.
5. La persona beneficiària haurà de comunicar al Servei d'Esports de l'Ajuntament d’Inca
l’obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals o internacionals. Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en qualsevol cas, l’obtenció concorrent de subvencions o ajudes, pot donar lloc a la modificació de la resolució de
concessió.
6. La persona beneficiària haurà de conservar els documents justificatius (factures i/o qualsevol altre document de valor probatori) de la subvenció rebuda per a la seva comprovació
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o control a fi de garantir l’adequat exercici de les facultats de comprovació i control i conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts.
7. La persona beneficiària donarà l'adequada publicitat del caràcter públic i social del finançament objecte de la subvenció.
8. La persona beneficiària haurà de comunicar, immediatament, qualsevol eventualitat que
alteri o dificulti el desenvolupament de l’activitat/actuació subvencionada.
9. La persona beneficiària haurà d’acreditar a la justificació l’import, la procedència i l’aplicació d’aquest fons a les activitats subvencionables, quan les activitats objecte de la subvenció s’hagin finançat amb fons propis o altres subvencions o recursos.
11. Permetre al Servei d'Esports el segellament de les factures, contractes, compromisos
ferms, fotocòpies compulsades o d'altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil inclosos en la relació classificada de les despeses i que es presenten
com a justificants de la subvenció.
12. Declaració jurada, abans que es dicti la proposta de resolució definitiva de concessió,
que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries (AEAT) i davant
la seguretat social (TGSS).Aquesta declaració caldrà acreditar-la quan la quantia de la subvenció superi la quantitat de 3.000,00 €.
13. Reintegrar els fons rebuts en els casos en què procedeixi per concórrer causa de reintegrament.
Base 12a. Modificació del projecte
La persona beneficiària haurà de sol·licitar l'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.
Base 13a. Revocació i reintegrament
13.1. 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.
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 amb l’article 48 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions publiques.
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 publiques.
La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació implica el reintegrament de les
quantitats entregades.
13.2. 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
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del moment del pagament de la subvenció fina 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 aquesta 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, ajudes, 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 beneficiaris, 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 beneficiaris, 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, ajudes, ingressos
o recursos per la mateixa finalitat, procedents de qualsevol 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) 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.
13.3. Naturalesa dels crèdits a reintegrar
Les quantitats a reintegrar tendran la consideració d’ingressos de dret públic; resultarà
d’aplicació pel seu cobrament allò establert a la Llei general pressupostària.
L'interès de demora aplicable en matèria de subvencions serà l'interès legal dels doblers incrementat en un 25 %, excepte que la Llei de pressuposts general de l'Estat n’estableixi un
altre.
13.4. 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 en els articles 106 i 107 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions publiques.
En tot cas, en el procediment de reintegrament s’observaran les següents fases:
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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.
Base 14a. Mesures de difusió del finançament públic
Les persones beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament d’Inca en
l’execució de les accions/activitats, a tota la documentació i publicitat generada per l’esmentat projecte, en particular en el cartells, fullets, anuncis i altres elements de propaganda utilitzats per donar-lo a conèixer, i als vídeos, programes informàtics o qualsevol altre mitjà de
difusió que serveixi de suport del producte resultant de la col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de l’Ajuntament d’Inca (la imatge corporativa està disponible a la web municipal: http://portal.incaciutat.com/wp-content/uploads/imatge-corporativa.zip).
Base 15a. 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 subvenció 887/2006,
aprovat el 21 de juliol, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de
les Administracions publiques, el Reglament de serveis de les corporacions locals de 17 de
juny de 1955, el Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca, les bases d’execució del Pressupost municipal per a 2017 i la
normativa per a la concessió de subvencions públiques, així com la resta de normativa que
sigui d’aplicació.
Base 16a. 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 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 contenciosa administrativa, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions publiques.
Base 17a. 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 els 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 d'Esports, d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa de protecció de dades estableix.
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Així mateix, s’informa 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.
Annexes
- Annex 1 formulari de sol·licitud"
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: catorze (14) vots a favor dels grups
municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d'Inca i Proposta per les Illes, i
sis (6) vots d'abstenció del grup municipal del Partit Popular.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Hisenda per aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2018.
8. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER APROVAR LES
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS D'ERASMUS
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per aprovar les
bases reguladores de la convocatòria de subvencions d'Erasmus, que transcrit
textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA
Vista la Providència de Batlia de data 12 de juliol de 2018 i de conformitat amb l’establert
en la Llei general de subvencions, 38/2003 i examinats els següents,
ANTECEDENTS
Vist el Pressupost municipal pel 2018 que contempla crèdit pressupostari per la línia de
subvenció que a continuació es descriu:
Denominació: ERASMUS
Òrgans competents: Ple i Junta de Govern
Sector a què es dirigeixen els ajuts: estudiants empadronats al municipi d'Inca, i que
han gaudit d'una beca de mobilitat internacional Erasmus+ dins el període comprès
entre l'1 de gener i el 31 d’octubre de 2018.
Objectius i efectes pretesos: potenciar l'educació superior dels estudiants
universitaris del municipi
Terminis necessaris per a la seva consecució: 1 de gener a 31 d’octubre de 2018
Fonts de finançament: Recursos propis.
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 13 de juliol es va incorporar a l’expedient el corresponent certificat d’existència
de crèdit (RC) per import de 4.000 euros de la partida pressupostària 000.320.48918/01
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del pressupost per a l’exercici 2018, practicant-se l’oportuna retenció de crèdit a
l'esmentada partida.
S’acompanya a aquesta proposta el corresponent projecte de convocatòria de
subvencions en règim de concurrència competitiva, reunint la mateixa 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 el
disposat a l’article 34.1 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 referixen els articles 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 estatal, pertanyents a les subescales d'Intervenció-Tresoreria o de SecretariaIntervenció, que ocupin en cada cas el lloc d’interventor.
D’acord amb l’establert pels articles 10.4, en la seva redacció donada per la Llei General
de Subvencions, en relació amb els articles 22 de la Llei de Bases de Règim Local, això
com l’article 18.3 de l’Ordenança General de Subvencions, correspon a l’Ajuntament en
Ple previ Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda l’aprovació de la despesa.
Vist el qual, es proposa, prèvia la corresponent fiscalització, l’aprovació (A) de la despesa
corresponent a l'atorgament de subvencions en matèria d’ERASMUS per import de 4.000
euros, amb càrrec a la partida 000.320.48918/01 del Pressupost Municipal per a l’exercici
2018, practicant-se així mateix el corresponent document comptable.
Vist l’informe favorable de la Intervenció i la Secretaria municipals.
Vista la fiscalització favorable de l’Interventor actual.
Per la qual cosa, d’acord amb allò establert a l’article 69 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, 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 20 de setembre de 2018, l’adopció dels
següents
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ACORDS
Primer. Aprovar la proposta de bases reguladores de la convocatòria de subvencions
d’ERASMUS que s’adjunten com a 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 4.000 euros, amb càrrec a la
partida 000.320.48918/01 del pressupost per a l’exercici 2018, practicant-se l’oportuna
autorització del crèdit a l’esmentada partida.
Quart. Que es publiqui 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 COMPLEMENTAR LES BEQUES DEL PROGRAMA EUROPEU DE
MOBILITAT ERASMUS+, PER A ESTUDIANTS D'INCA AL LLARG DE L'ANY 2018
1. Finalitat
L'Ajuntament d'Inca, amb la finalitat de potenciar l'educació superior dels estudiants
universitaris del municipi i conscient de la importància de la internacionalització a la
formació, crea aquesta línia d'ajuts.
2. Objecte
Constitueix l’objecte de la present convocatòria establir les bases per a la concessió
d'ajudes complementàries amb la finalitat de donar suport econòmic a les despeses que
tenen els actuals estudiants empadronats al municipi d'Inca, i que han gaudit d'una beca
de mobilitat internacional Erasmus+ dins el període comprès entre l'1 de gener i el 31
d’octubre de 2018.
3. Beneficiaris
Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques que compleixin els
següents requisits:
1.Estar empadronat/ada al municipi d'Inca amb una antiguitat mínima d'un any.
2.Estar matriculat/ada durant el curs 2017/18 i haver gaudit d'una beca Erasmus+
havent realitzat una estada a l'exterior dins el període comprès entre l'1 de gener i
el 31 d’octubre de 2018.
3.Gaudir de capacitat jurídica i d’obrar.
4.No haver sol·licitat i/o rebut subvenció de l’Ajuntament d’Inca per al mateix concepte.
5.Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors.
6.Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Inca i no trobar-se
sotmès/esa a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap
procediment sancionador incoat per aquest motiu.
7.No incórrer en cap supòsit contemplat a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
8.Haver realitzat l'activitat en una data compresa, entre l'1 de gener i el 31 d’octubre de
2018, i que aquesta s’hagi desenvolupat al llarg del curs 2017/18.
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4. 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 a aquestes bases. No generen cap dret en l'obtenció d'altres subvencions en
anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
Així mateix, són compatibles amb altres ajudes, subvencions que pugui rebre la persona
sol·licitant pel mateix concepte, sempre que el total de les ajudes o subvencions rebudes
no superi el cost del concepte subvencionat.
En cas de no cobrir-se el total de la quantia màxima de la subvenció es procedirà a reduir
la quantia sol·licitada proporcionalment, d’acord amb la baremació que s’estableix al punt
8.
5. 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 núm. 2018-000-320-4891801, per un import
de 4.000 €.
L'import de la línia d'ajuda aprovat podrà ser ampliat, en el cas que s'esgoti l'import inicial
aprovat i existeixi crèdit adequat i suficient per a això a altres partides, amb la fiscalització
i l’autorització prèvies de la despesa corresponent.
6. Sol·licitud i documentació a presentar
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 la següent documentació, si escau, en cada cas específic:
Sol·licitud de la subvenció (annex 1).
Còpia del DNI/NIE de la persona signant de la sol·licitud o document que acrediti la
representativitat amb què actua.
Fotocòpia o document que acrediti la titularitat de la persona sol·licitant del compte
corrent o llibreta d’estalvi de l’entitat financera objecte d’abonament de la concessió
de la subvenció.
Còpia de la matrícula de la persona sol·licitant (curs 2017/2018), en què
s'especifiqui el nombre d'assignatures en què s’ha matriculat.
Còpia de la carta d'atorgament de la beca Erasmus+, expedida pel centre d'estudis
corresponent.
Còpia del certificat acadèmic emès pel centre d’estudis estranger (segellat o
certificat pel mateix centre) on s'ha realitzat la beca Erasmus+, en el qual apareguin
les dates d'inici i final de l'estada.
Factures oficials de les despeses directament derivades de l’acció subvencionada
(pagades o degudament justificades), a nom de la persona sol·licitant de la
subvenció.
Declaració responsable (annex 2).
Relació classificada de factures pagades (annex 3).
Relació classificada d’ingressos o d’altres subvencions obtingudes (annex 4).
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7. Despeses subvencionables i import
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 que:
1.
Responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament
necessàries i es realitzin en el termini establert per les bases reguladores.
2.
Corresponguin a factures oficials pagades o degudament justificades i hagin estat
emeses a nom de la persona sol·licitant de la subvenció.
No formen part de les despeses subvencionables ni del pressupost del projecte:
- Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu superior al valor de
mercat.
- Les despeses financeres i les de gestió, les despeses notarials i registrals, les
despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les
d’Administració específiques si no hi estan directament relacionades i no són
indispensables per preparar-lo ni dur-lo a terme.
- Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i les
sancions administratives i penals, i les despeses de procediments judicials.
- Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni
els imposts personals sobre la renda.
8. 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.
Amb caràcter general, per a la valoració de les sol·licituds presentades es tendran en
compte les circumstàncies de la persona sol·licitant d’acord amb la següent valoració: l a
quantia destinada a cada subvenció serà de 4 € per cada dia d'estada a l'estranger dins
l’any 2018, corresponent al període de l'1 de gener al 31 d’octubre.
En cas que l’import consignat a l’aplicació pressupostària amb càrrec a la qual s’ha
d’abonar a subvenció no sigui suficient per cobrir totes les sol·licituds admeses a tràmit,
s’aplicarà la proporció corresponent.
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 total de l’estada/Erasmus que ha duit a terme la persona
beneficiària.
Quan la persona beneficiària sigui deutora de l’Ajuntament d’Inca, com a conseqüència
d’un deute vençut, liquidat i exigible, es podrà acordar la compensació.
9. Termini de presentació de les sol·licituds
El model normalitzat de la sol·licitud i la resta de documents annexos es troben a
disposició de les persones interessades a la pàgina web de l’Ajuntament d’Inca
www.incaciutat.com
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 6 d’aquestes bases, en
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el Registre General Municipal 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 serà del dia 15 d’octubre al dia 5 de novembre de
2018.
10. 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.
10.1. 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 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 del 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).
10.2. Instrucció
La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a la Regidoria
d’Educació.
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
de la instrucció del procediment, integrada per les persones relacionades tot seguit:
- President: la persona titular de la Regidoria delegada d’Educació o persona en qui
delegui.
- Vocals: La tècnica de l’Àrea d’Educació o persona en qui delegui.
El TAE d’Intervenció o persona en qui delegui.
- Secretària: auxiliar administratiu/iva de l’Àrea d’Educació (amb veu, però sense vot).
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
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la Regidoria d’Educació, 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 el/la sol·licitant
o la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció, la seva
quantia, especificant la seva avaluació i els criteris de valoració seguits per efectuar-la.
Excepcionalment, es podrà prorratejar, entre les persones sol·licitants, l'import global
màxim destinat a subvenció.
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 publicarà al tauler d’anuncis de l'Ajuntament i inclourà
la relació de les persones sol·licitants que hagin estat proposades com a beneficiàries a la
fase d’instrucció perquè en el termini de deu (10) dies hàbils puguin formular les
al·legacions pertinents; en cas que no ho facin, s'entendrà que han acceptat les
subvencions concedides.
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.
10.3. 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.
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de
sis (6) mesos, a comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria, tret que
aquesta ajorni els seus efectes a una data posterior.
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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.
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 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 des que
s’hagi notificat.
11. 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:
1. 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.
2. 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 els sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions.
3. Comunicar a l’òrgan atorgant l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos que financin les activitats subvencionades.
4. Acreditar, abans que es dicti la proposta de resolució definitiva de concessió, que
es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la
Seguretat Social.
5. 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.
6. Reintegrar els fons rebuts en els casos en què procedeixi per concórrer causa de
reintegrament.
12. Justificació i pagament
Són aplicables a la justificació i al cobrament del procediment de concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva els articles del 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).
Només en casos justificats d’impossibilitat de presentar originals, s’admetran fotocòpies.
Les despeses s’han de justificar amb factures i altres documents de valor probatori
equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Si s’han de retornar
les factures o els justificants originals, a petició de la persona beneficiària, s’hi ha de
reflectir amb un segell la data de concessió de la subvenció, així com l’import del
justificant que s’imputa a la subvenció.
Les factures originals, acreditatives de la despesa subvencionada, expedides a nom de
les persones o entitats subvencionades i amb el seu NIF, han d’expressar clarament:
1

Data d’emissió, que haurà de correspondre al període d’activitats subvencionable.
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2
3
4
5

Dades fiscals (nom, domicili, NIF, etc.) de l’entitat emissora i de l’entitat pagadora.
Número de la factura.
Concepte detallat pel qual s’expedeix, que haurà de ser suficientment clar.
Les factures hauran d’estar pagades i degudament justificades (segell, justificant
bancari…).
Les factures han d’estar datades durant l’any escolar 2017-18.
Import, desglossant la part que correspon a l'IVA, si procedeix. Si l’operació està
exempta d’IVA, s’ha d’esmentar a la factura.

6
7

Si la justificació de la subvenció no compleix els requisits que abans s’indiquen, es
requerirà la persona beneficiària perquè, dins el termini de deu (10) dies hàbils, esmeni la
mancança o aporti els documents preceptius amb la indicació que, si no ho fa, desisteix
de 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.
13. Revocació i reintegrament
13.1. Invalidesa de la resolució de concessió
Són 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.
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 amb 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.
13.2. Causes de reintegrament
A més dels casos en què es declari la invalidesa de la resolució de concessió, també serà
procedent 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:




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.
Incompliment total o parcial de l’objectiu, l’activitat, el projecte o la no-adopció del
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
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
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subvenció.
Incompliment de les obligacions d’adoptar les mesures de difusió exigides a les
bases reguladores.
Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i
control financer, així com incompliment de les obligacions comptables, registrals o
de conservació de documents 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 la
regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions,
ajudes, 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.
Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats
col·laboradores i beneficiaris, 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.
Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats
col·laboradores i beneficiaris, 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 la regularitat de les activitats subvencionades, o
la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la mateixa
finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de
la Unió Europea o d’organismes internacionals.
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.
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, serà
procedent el reintegrament de l’excés, incrementat amb l'interès de demora.
13.3. Naturalesa dels crèdits a reintegrar
Les quantitats a reintegrar tendran la consideració d’ingressos de dret públic; resultarà
d’aplicació per al seu cobrament allò establert a la Llei general pressupostària.
L'interès de demora aplicable en matèria de subvencions serà l'interès legal dels diners
incrementat en un 25 %, excepte que la Llei de pressuposts generals de l'Estat
n’estableixi un altre.
13.4. 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.
28

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.
14. 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
887/2006, aprovat el 21 de juliol; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques; el Reglament de serveis de les
corporacions locals de 17 de juny de 1955; el Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; l’Ordenança general
reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca; les bases d’execució
del Pressupost municipal per a 2018; i la normativa per a la concessió de subvencions
públiques, així com la resta de normativa que sigui d’aplicació.
15. Recursos
Contra l’acord de resolució de la convocatòria es pot interposar recurs potestatiu de
reposició davant el mateix òrgan que hagi dictat la resolució, o bé recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu. No obstant això, es 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 contenciosa
administrativa, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
16. 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 d’Educació, d’acord amb els
principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa de protecció de
dades estableix.
Així mateix, s’informa 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 que s’hi contenen, 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 a la
comunicació a les persones sol·licitants dels diferents programes i actuacions per al
desenvolupament empresarial."
Durant el debat s'absenten de la sessió el Sr. Torres i la Sra. Horrach.
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Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: catorze (14) vots a favor dels grups
municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d'Inca i Proposta per les Illes, i
quatre (4) vots d'abstenció del grup municipal del Partit Popular.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Hisenda per aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2018.
Després de la votació la Sra. Fernández s’absenta de la sessió.
9. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER MODIFICAR
L'ORDENANÇA FISCAL DE CLAVEGUERAM
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per modificar
l'Ordenança fiscal de clavegueram, que transcrit textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, SERVEIS, MANTENIMENT,
MEDI AMBIENT I MON RURAL
Reunida la Comissió Informativa d'Hisenda, Serveis, Manteniment, Medi Ambient i Món
Rural en la sessió celebrada en data 20 de setembre de 2018 es va dictaminar
favorablement la següent
PROPOSTA D'ACORD
Atès el que disposa l'article 20 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
estableix disposa:
Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por
la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como
por la prestación de servicios o la realización de actividades administrativas de
competencia local que se refieran, afecten o benecifien de modo particular a los sujetos
pasivos".
En el mateix article 20.4.p) estableix que es podran establir taxes per: ‘Servicios de
alcantarillado, así como de tratamiento y depuración de aguas residuales, incluida la
vigilancia especial de alcantarillas particulares.
La darrera modificació que es va produir a l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de
clavegueram es va realitzar en la sessió plenària celebrada en data 27 d'octubre de 2016 i
l'Ajuntament d'Inca ha considerat adient dur a terme una modificació de l'ordenança fiscal
reguladora de les taxes per prestació de serveis de clavegueram, i realitzar una sèrie de
modificacions en determinades tarifes.
Aquesta corporació ha considerat que s'ha de procedir a modificar la tarifa dels locals
comercials amb una superfície superior a 100 m 2 i procedir a reduir el coeficient
multiplicador a la meitat, als efectes de que sigui més ajustat a l'ús real que fan de les
instal·lacions de clavegueram, i així es redueix de forma significativa la càrrega impositiva
dels locals comercials dedicats a la venda de productes en general.
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Per altra banda, s'ha creat una tarifa específica per les benzineres, les quals procedeixen
a fer un ús addicional de les instal·lacions de clavegueram, i en especial les benzineres
que ofereixen el servei de túnel rentada, aigua a pressió, etc.
La tècnica d'Administració general, adscrita al departament de Gestió Tributària, amb
informe de la Intervenció de fons, és del parer que per l'Ajuntament ple es podrien adoptar
amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d'Hisenda, Serveis, Manteniment, Medi
Ambient i Món Rural els següents ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes
per prestació dels serveis de clavegueram, segons nova redacció que s'adjunta a aquesta
proposta;
(Text que apareix en negreta son les modificacions que s'han realitzat)
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER
PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CLAVEGUERAM
TEXT QUE ES MODIFICA EN NEGRETA:
NATURALESA, OBJECTE I FONAMENT
ARTICLE 1
1.- En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article
106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i de conformitat
amb el que es disposa als articles 15 al 19 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, aquest
Ajuntament continua exigint la ‘Taxa per prestació del servei de clavegueram’ que s'ha de
regir per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que es preveu a l'article
57 del Reial decret legislatiu 2/2004.
FET IMPOSABLE
ARTICLE 2
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa:
a) L'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si es donen les
condicions necessàries per autoritzar la presa a la xarxa de clavegueram municipal.
b) L'evacuació d'excretes, d’aigües pluvials, negres i residuals mitjançant la xarxa de
clavegueram municipal, sense incloure el seu tractament per depuració.
c) La construcció per l’Ajuntament de les preses i elements necessaris per dur a terme la
connexió a la xarxa de clavegueram municipal a petició del propietari de l’immoble.
2.- No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades en ruïna o que
tenguin la condició de solar o terreny.
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3.- Els serveis, que essent de competència municipal, tenguin caràcter obligatori en virtut del
precepte legal o per la disposició dels reglaments o ordenances de Policia d'aquest
Ajuntament, així com d'altres que siguin provocats pels interessats o que especialment
redundin en el seu benefici, ocasionaran l’obligació de contribuir per aquesta taxa encara
que aquests no hagin sol·licitat la prestació de tals serveis.
SUBJECTES PASSIUS
ARTICLE 3
1.- Es determina per la prestació de qualsevol dels serveis enumerats en l’article anterior. No
obstant es presumeix que l’existència de la xarxa de clavegueram en una via pública suposa
la prestació del servei descrit en l’apartat segon, lletra b) de l’article anterior a favor de tots
els immobles existents en la referida via.
2.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què
es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, general tributària, que sigui:
a) Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el propietari, usufructuari o
titular del domini útil de la finca.
b) En el cas de prestació de serveis del número 2.b) de l'article anterior, els ocupants o
usuaris de les finques del terme municipal beneficiàries d'aquests serveis, qualsevol que
sigui el seu títol: propietaris, usufructuaris, habitants o arrendataris, fins i tot en precari. En
qualsevol cas, els titulars o abonats dels contractes de subministrament d’aigua potable.
En tot cas, tendrà la consideració de substitut del contribuent de l'ocupant o usuari dels
habitatges o locals el propietari d'aquests immobles, que podrà repercutir, si s'escau, les
quotes que s'han satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei.
c) Quan l’immoble no disposi del servei de subministrament d’aigua potable a través de la
xarxa general,els propietaris en els supòsits d’habitatges, i els titulars de les activitats, en
el cas d’explotacions comercials o industrials.
RESPONSABLES
ARTICLE 4
1.- Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen l'article 42 de la Llei 58/2003, general
tributària.
2.- Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors
o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb
l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.
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QUOTA TRIBUTÀRIA
ARTICLE 5
Les tarifes a aplicar son les següents:
A) Serveis de clavegueram que apareixen descrits en l'article segon, apartat primer, lletra a i
b):
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, que es determinarà en funció de la
naturalesa i destinació dels immobles d'acord amb les tarifes contingudes a l'annex I.
2. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la
xarxa de clavegueram s'exigirà una sola vegada.
3. Les quotes regulades en l'ordenança tenen el caràcter anual i són irreduïbles i es faran
efectives de conformitat amb el sistema general de recaptació establert en aquest municipi i
conforme al Reglament General de Recaptació.
B) Per les realitzacions de presa a la xarxa general que apareixen descrits en l'article segon,
apartat primer, lletra d):
1. Nou pou de registre sobre xarxa existent, fins a 2 metres de fondària incloent l'obturació i
obertura de les connexions necessàries i els mitjans necessaris pel desviament de l'aigua
efluent:
Import total: 968,00 €/unitat.
2. Escomesa d'aigües residuals de fins a 5 metres de longitud (entre línia de façana i xarxa),
incloent pou de bloqueig de formigó prefabricat.
Import total: 1.391,50 €/unitat.
3. Suplement per cada metre lineal d'escomesa que excedeix dels 5 metres lineals
contemplats en el punt anterior.
Import total: 205,70 €/ml.
4. Pou de bloqueig de formigó prefabricat, de dimensions 580 x 420 mm i amb tapes de
dimensions 560 x 385 mm.
Import total: 363,00 €/unitat.
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
ARTICLE 6
1. No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la present taxa.
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MERITACIÓ
ARTICLE 7.
1. Es meritarà la taxa i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que
constitueix el fet imposable, i s'entén per iniciada quan:
a) En la data de la presentació de l'oportuna sol·licitud de la llicència de presa, si el subjecte
passiu les ha de formular expressament.
b) Des que es dugui a terme l'efectiva presa a la xarxa de clavegueram municipal. La
meritació per aquesta modalitat de la taxa es produirà amb independència que s'hagi
obtingut o no la llicència de presa i sense perjudici de la iniciació de l'expedient administratiu
que es pugui instruir per la seva autorització.
2. Els serveis d'evacuació d'excretes, aigua pluvial, negres i residuals, tenen caràcter
obligatori per a totes les finques del municipi que tenguin façana a carrers, places o vies
públiques en que hi hagi clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la finca no
excedeixi de cent metres, i es meritarà la taxa encara que els interessats no procedeixin a
efectuar la presa a la xarxa.
3. El període impositiu comprendrà l'any natural, excepte en els casos d'alta o cessament en
la utilització del servei; en aquests casos, el període impositiu s'ajustarà a aquesta
circumstància amb el prorrateig de la quota establerta en els apartats següents.
4. Anualment es formarà un padró on figuraran els contribuents afectats i les quotes que es
liquiden per aplicació de la present Ordenança, el qual serà exposat al públic per quinze
dies a efectes de reclamacions, amb anunci previ en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma i tauler d'anuncis municipal.
5. Transcorregut el termini d'exposició al públic, l'Ajuntament resoldrà sobre les reclamacions
presentades i aprovarà definitivament el Padró que servirà de base pels documents
cobratoris corresponents.
6. Les altes que es produeixin dins de l'exercici, sortiran efectes des de la data en que neixi
l'obligació de contribuir; a tal efecte, els subjectes passius presentaran la corresponent
declaració d'alta i bases tributàries amb anterioritat i com requisit previ a l'inici de la prestació
del servei.
7. Per l'Administració es procedirà a notificar als subjectes passius la liquidació corresponent
a l'Alta en el Padró, amb expressió de:
a) Els elements essencials de la liquidació.
b) Els mitjans d'impugnació que puguin ésser exercitats amb indicació de terminis i
organismes en que hauran d'ésser interposats.
c) Lloc, termini i forma en que haurà d'ésser satisfet el dret tributari.
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Quan l'alta s'hagi produït en el primer semestre de l'any, s'abonarà en concepte de taxa
corresponent a l'esmentat exercici la quota íntegra. Si l'inici del servei té lloc en el segon
trimestre de l'any, es liquidarà la meitat de la quota anual.
8. Si se cessa en l'ús del servei durant el primer semestre de l'exercici, procedirà la devolució
parcial de la quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no procedirà cap
devolució.
9. S'entendrà que un habitatge cessa en l'ús del servei quan aquesta perdi la condició
d'habitabilitat, i així vengui certificat per tècnic competent. Els locals cessaran en l'ús del
servei quan se cessi definitivament en l'activitat.
10. Les quotes liquidades i no satisfetes dins el període voluntari, es faran efectives per la via
de constrenyiment, segons les normes del Reglament general de recaptació.
12. En el supòsit de llicència de presa, el contribuent formularà l'oportuna sol·licitud i els
serveis tributaris d'aquest Ajuntament, una vegada s'hagi concedida, practicaran la liquidació
que procedeixi, que serà notificada per a l'ingrés directe en la forma i terminis que assenyali
el Reglament general de recaptació.
INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 8
1. En tot allò que faci referència a la qualificació d'infraccions tributàries, i també sobre les
sancions que els corresponguin a aquestes en cada cas, hom s'avindrà allò que disposen
els articles 178 i següents de la Llei general tributària.
ANNEX
QUADRE DE TARIFES DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE
CLAVEGUERAM
Epígraf
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.

Concepte
Per cada habitatge
Per cada local sense activitat
Per bars, restaurants i cafeteries
Amb superfície fins a 100 m2
Superfície major a 100 m2, s'incrementarà la quota 3.1. amb
0,60 € per metre quadrat
Per locals comercials resta activitats
Amb superfície fins a 100 m2
Superfície major a 100 m2, s'incrementarà la quota 4.1.
amb 0'30 € per metre quadrat
Locals industrials
Amb superfície fins a 150 m2
Superfície major a 150 m2, s'incrementarà la quota 5.1. amb
0,70 € per metre quadrat
Benzineres
Amb superfície fins a 25 m2
Superfície major a 25 m2, s'incrementarà la quota 6.1 en

Import
20 €
20 €
70 €

50 €

100 €

100 €
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6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
9.
10.
11.

0,70 €
Benzineres amb túnel de rentada, aigua a pressió 1.900 €
(independentment de la superfície)
Centres d'ensenyament.
Fins a 200 alumnes
75 €
De 201 alumnes a 800 alumnes
150 €
De més de 801 alumnes
300 €
Centres Hospitalaris
6.500 €
Residencies
850 €
Bugaderies
250 €
Llicència de presa a la xarxa de clavegueram
100 €

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada per
l'Ajuntament …. entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i continua en vigor mentre no s'acordi la seva
modificació o derogació.
Segon. Exposar al públic el present acord d'aprovació inicial de l'Ordenança continguda
en l'annex, per un termini de trenta dies hàbils mitjançant la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i en un dels diaris de major difusió de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, dintre dels quals les persones interessades podran examinar l'expedient i
presentar les reclamacions oportunes.
Tercer. Finalitzada la referida exposició, aquesta Corporació adoptarà acord definitiu,
contestarà en el seu cas les reclamacions presentades i aprovarà la redacció definitiva de
l'ordenança. En el cas de que no es presentin reclamacions, aquest acord inicial s'elevarà
a definitiu automàticament, sense necessitat d'adoptar-se altre acord.
Quart. Que l'acord d'aprovació definitiva o, en el seu cas, l'inicial elevat automàticament a
definitiu, juntament amb el text de l'ordenança, es publiqui en el Butlletí Oficial de la
Província."
El grup municipal Independents d'Inca proposa una esmena consistent en la modificació
de dos punts de l'annex de l'article 9, apartat "Infraccions i sancions". En el punt 4.1, on
diu: "Amb superfície fins a 100 m2 i l’import 50 €", ha de dir "fins a 150 metres i l'import de
30 €", i en el punt 4.2, on diu: "Superfície major a 100 m 2" ha de dir "150 m2".
Durant el debat el Sr. Batle s’absenta de la sessió, per la qual cosa passa a presidir-la el
Sr. Rodríguez.
Seguidament el Sr. Torres s'incorpora a la Sala i el Sr. Batle que passa a presidir la sessió.
També s'hi incorpora la Sra. Horrach.
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació l'esmena proposada per l'equip municipal Independents d'Inca i n'esdevé el
següent resultat: tretze (13) vots a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per
Inca, Independents d'Inca i Proposta per les Illes, i sis (6) vots d'abstenció del grup
municipal del Partit Popular.
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Seguidament se sotmet a votació el Dictamen esmenat i n'esdevé el següent resultat:
tretze (13) vots a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca,
Independents d'Inca i Proposta per les Illes, i sis (6) vots d'abstenció del grup municipal
del Partit Popular.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.
10. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER DECLARAR LES
OBRES A L'HOSPITAL D'INCA D'ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per declarar les
obres a l'Hospital d'Inca d'especial interès o utilitat municipal, que transcrit textualment diu:
"PROPOSTA DE BATLIA
Assumpte: declaració que les obres a realitzar pel Servei Balear de Salut a l'Hospital
Comarcal d'Inca són d'especial interès o utilitat municipal.
I. Vist l'informe emès en data 21 de setembre de 2018 per la tècnica d'Administració
general, en relació amb la sol·licitud formulada per la Sra. Soledad Gallardo Bonet, com a
directora gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca, del Servei Balear de Salut, que té el
següent contingut literal:
‘Antecedents de fet
En data 20 de setembre de 2018 (registre d'entrada núm. 10.944) la Sra. Soledad
Gallardo Bonet, com a Directora Gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca del Servei Balear de
Salut va presentar instància, en la sol·licitava com entitat promotora de les obres a
executar en el recinte de l'Hospital Comarcal d'Inca, consistents en l'ampliació de
l'aparcament exterior, la declaració de que l'obra es d'especial interès o utilitat municipal,
sol·licitant l'exempció del pagament de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres i
taxa municipal derivada de l'atorgament de la llicència, adjuntant pressupost de les obres
a realitzar que ascendeixen a la quantitat de 399.356,89 €.
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.
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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 part, 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 pel Servei Balear
de Salut ha de presentar la sol·licitud al Ple i s'ha d'aprovar pel vot favorable de la majoria
simple dels seus membres, i s'ha de declarar expressament que les construccions,
instal·lacions u obres són d'especial interès o utilitat municipal.’
II. Vist l'informe emès per la tècnica d'Administració general, aquesta Batlia considera que
el projecte que ha de dur a terme el Servei Balear de Salut a l'Hospital Comarcal d'Inca,
es una obra d'especial interès o utilitat municipal.
El Servei Balear de Salut ha de dur a terme a l'Hospital Comarcal d'Inca, una obra per
l'ampliació de l'aparcament exterior de l'hospital, obra que beneficiarà de forma molt
important als usuaris de l'Hospital que son de forma majoritària els ciutadans d'Inca,
III. Per tot l'exposat, aquesta Batlia sotmet a l'aprovació de l'Ajuntament ple la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER. Declarar que les obres a realitzar per el Servei Balear de Salut a l'Hospital
Comarcal d'Inca son d'especial interès o utilitat municipal.
SEGON. Notificar el present Acord al Servei Balear de Salut."
Durant el debat el Sr. Rodríguez s’absenta de la sessió.
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el dictamen i n’esdevé el següent resultat: dotze (12) vots a favor dels grups
municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d'Inca i Proposta per les Illes, i
sis (6) vots d'abstenció del grup municipal del Partit Popular.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.
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11. OBRES D'AMADIP ESMENT D'ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT PÚBLICA
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per declarar les
obres d'Amadip Esment d'especial interès o utilitat pública, que transcrit textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, SERVEIS, MANTENIMENT,
MEDI AMBIENT I MÓN RURAL
Reunida la Comissió Informativa d'Hisenda, Serveis, Manteniment, Medi Ambient i Món
Rural, en la sessió celebrada en data 20 de setembre de 2018 es va dictaminar
favorablement la següent
PROPOSTA D'ACORD
Assumpte: declaració que les obres a realitzar per AMADIP ESMENT al solar situat
al c/ de Joan d'Àustria núm. 75 son d'especial interès o utilitat municipal.
I. Vist l'informe emès en data 19 de setembre de 2018 per la Tècnica d'Administració
General, en relació a les sol·licituds formulades pel Sr. Luis Gil de Sola Rullan, en
representació de la Fundació Amadip Esment, que té el següent contingut literal:
‘Antecedents de fet
En data 25 de juliol de 2018 (registre d'entrada núm. 8.503) va tenir entrada a
l'Ajuntament escrit de la Sra. Mercedes Giménez Peñasco, en la qual adjuntava sol·licitud
del Sr. Luis Gil de Sola Rullán, en representació de la Fundació Amadip Esment, en la
qual sol·licita llicència per dur a terme la demolició d'un antic edifici i en data 18 de
setembre de 2018 (registres d'entrades núm. 10.719 i 10.720) varen presentar instàncies
sol·licitant llicència per la dotació de serveis amb un pressupost de les obres de 69.550,10
€ i llicència per la construcció d'un edifici d'ús docent, administratiu i productiu amb 12
habitatges i aparcament en el carrer de Joan d'Àustria núm. 51 d'Inca amb un pressupost
de 2.978.689,37 €.
La Fundació Amadip Esment sol·licita de conformitat amb l'article 4.2.a) de l'Ordenança
Fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres la bonificació
d'un 95% de la quota de l'impost per dur a terme aquestes obres, manifestant que a la
seva organització s'ha cedit un bé immoble situat entre els carrers de Rubén Darío i Joan
d'Aústria, amb l'objecte de destinar-lo a centre d'inserció sociolaboral, escola professional
i habitatges tutelats per a persones amb discapacitat intelectual, i considerant que aquest
projecte es d'interès i d'utilitat municipal sol·licita la bonificació pertinent en relació a l'ICIO.
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:
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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 a 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 les peticions formulades per la
Fundació AMADIP ESMENT ha de presentar la sol·licitud al Ple i s'ha d'aprovar pel vot
favorable de la majoria simple dels seus membres, i s'ha de declarar expressament que
les construccions, instal·lacions u obres son d'especial interès o utilitat municipal.’
II. Vist l'informe emès per la tècnica d'Administració General, aquesta Batlia considera que
el projecte que ha de dur a terme la Fundació AMADIP ESMENT en el solar urbà situat en
el carrer Joan d'Àustria d'Inca núm. 51, que ha estat cedit per l'Ajuntament d'Inca, es una
obra d'especial interès o utilitat municipal.
Amadip va començar el seu camí l'any 1962, amb la feina d'unes famílies que es varen
aplegar per assolir un objectiu que els seus fills amb discapacitat intel·lectual fossin
atesos, l'any 1986 va néixer la Fundació tutelar, que suposa el compromís amb les
persones sense família, l'any 1996 es va constituir el consorci Aprop, on es comparteixen
responsabilitats per atendre a les persones amb discapacitats més profundes, i l'any 2012
l'organització es va convertir amb una fundació per tal de garantir l'estabilitat i la
independència.
La Fundació Amadip Esment ha presentat a l'Ajuntament d'Inca un projecte per la
construcció d'un edifici d'ús docent, administratiu, i productiu amb dotze habitatges
destinats a persones tutelades i aparcament. Aquest edifici prestarà els següents serveis;
orientació a les famílies i avaluació, orientació a l'escola i servei de trànsit, formació per
l'ocupació, ocupació per a persones amb discapacitat i habitatge.
La Fundació Amadip Esment derivava a les persones que necessitaven els seus serves a
les instal·lacions de Palma, però en la realització d'aquest projecte els primers beneficiats
seran els ciutadans d'Inca, ja que l'atenció a les persones millora quan més propers estan
a la seva comunitat, per tant aquesta Batlia considera que les obres que s'han de dur a
terme son d'especial interès o utilitat municipal per la Ciutat d'Inca i els seus habitants.
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III. Per tot l'exposat, aquesta Batlia sotmet a l'aprovació de l'Ajuntament ple la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER. Declarar que les obres a realitzar per la Fundació AMADIP ESMENT al solar
situat al carrer Joan d'Àustria núm. 51 són d'especial interès o utilitat municipal.
SEGON. Notificar el present acord a la Fundació AMADIP ESMENT."
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el dictamen i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (18).
12. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME PER REUBICAR LA
SECCIÓ 4 DEL DISTRICTE ELECTORAL 3
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme per reubicar la
secció 4 del districte electoral 3, que transcrit textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME
Les instal·lacions del col·legi electoral ubicat al carrer de Llorenç Maria Duran (Centre
d'adults) corresponent al districte 3, secció 4 i 5, tenen poc espai tenint en compte que
cada secció disposa de dues meses electorals i també a la vista del nombre d’electors,
Actualment i segons comunicació de l’Oficina del Cens Electoral, de data 18 de setembre
de 2018, registre d’entrada núm. 10.663, el districte 3 secció 4 compta amb 1.339 electors
i la secció 5 amb 1.501. Ates també que a la propera convocatòria electoral coincidiran
eleccions locals, autonòmiques i europees, és necessari reubicar les seccions per que els
locals electoral mantinguin les condicions d’idoneïtat exigibles.
Per aquests motius es proposa reubicar el Districte 3 Secció 4 al centre del carrer d’Antoni
Torrandell, 59 (Centre de Professorat i Recursos) i quedar el districte 3 secció 5 al centre
al carrer de Llorenç Maria Duran (Centre d'Adults).
En conseqüència, la Comissió Informativa d’Urbanisme a la seva sessió de dia 24 de
setembre de 2018, va informar favorablement i va acordar elevar a la consideració del ple
de l’Ajuntament les següents propostes d'acord:
1. Reubicar el districte 3 secció 4 al centre ubicat al carrer d’Antoni Torrandell, 59 (Centre
de Professorat i Recursos).
2. Mantenir el districte 3 secció 5 al mateix centre del carrer de Llorenç Maria Duran
(Centre d'Adults).
3. Comunicar aquests acords a l’Institut Nacional d’Estadística, Oficina del Cens
Electoral."
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el dictamen i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (18).
Després de la votació la Sra. Fernández s’incorpora a la sessió.
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13. ESPAI LLIURE PÚBLIC D'UNA ZONA DEL CASC ANTIC SITUADA ENTRE ELS
CARRERS DE MARTÍ METGE I EL TEATRE
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme per aprovar la
Modificació puntual núm. 9 del PGOU pel canvi de qualificació a espai lliure públic d'una
zona del casc antic situada entre els carrers de Martí metge i Teatre, que transcrit
textualment diu:
"INFORME-PROPOSTA que emet el cap de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge i lletrat assessor
Municipal en relació a l’aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 9 del PGOU d’Inca
consistent en el canvi de qualificació de zona de casc antic a espai lliure públic (elp núm.
84) situat entre els carrers de Martí Metge i el Teatre , perquè s’elevi a la decisió del PLE
DE L’AJUNTAMENT.
I. VIST l’expedient de planejament relatiu a la Modificació puntual núm. 9 de PGOU d’Inca,
relativa al canvi de qualificació de zona de casc antic a espai lliure públic (elp núm. 84), en
resulten els Antecedents de fet següents:
1. La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca, en
sessió celebrada el dia 26 d’octubre de 2012, va aprovar definitivament la revisió del PGOU
d’Inca per a la seva adaptació al Pla Territorial de Mallorca amb prescripcions. La publicació
en el BOIB i entrada en vigor del nou planejament va ésser dia 27/10/2012.
2. Al Catàleg d’elements d’interès artístic, històric, ambiental i patrimoni històric del Pla
General d’Inca es recull com a element catalogat el Teatre Principal d’Inca amb el codi
INC-G015.
Es tracta d’un edifici situat al carrer del Teatre a la zona nord de la part més antiga de la
ciutat d’Inca. Consta de tres cossos, el central de planta baixa i quatre pisos, i els laterals
de tres altures el de l’esquerra i dues el de la dreta. La construcció és entre mitgeres i
alineada amb el vial.
La propietat del Teatre Principal és de la Fundació Teatre Principal d’Inca, organisme
constituït per l’Ajuntament d’Inca, el Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca.
Actualment l’edifici del teatre és objecte d’una reforma i ampliació amb el finançament dels
Fons FEDER on s’inclou una parcel·la adjacent situada al carrer de Martí Metge núm. 21,
que fa cantonada amb el carrer del Teatre. Aquesta incorporació ha permès afegir una
sala petita al conjunt de l’edifici, la qual cosa farà més inclusiu l’ús de l’edifici. Des de l’any
2005, el PGOU d’Inca contemplava aquest canvi de qualificació de la parcel·la adjacent de
residencial a equipament sociocultural i per això es va executar l’expropiació de la
mateixa.
La trama on s’ubica aquest edifici és de carrers estrets amb vials per vehicles d’un sòl
sentit de circulació i un sol carril. Les voreres també són molt estretes. Es considera, per
tant que no existeix un espai exterior públic lligat a l’equipament del Teatre. La tipologia de
la zona és d’edificacions entre mitgeres de planta baixa i dues plantes pis com a màxim i
alineació a vial. L’àrea es troba edificada gairebé en la seva totalitat.

42

El planejament municipal contempla uns itineraris per vianants reflectits al plànol IP01 on
es marca com un dels eixos principals el vial on es troba el Teatre. En aquest eix no hi ha
cap espai lliure i el vial és bastant estret.
És per això que es considera necessària la incorporació d’un espai lliure públic
estretament lligat a l’equipament del teatre amb l’objecte d’esponja una zona densament
edificada i caràcter residencial i dona una major rellevància a l'edifici del Teatre, però
també de crear un nou espai pel conjunt de la ciutat i, en particular, del casc antic.
3. Per part de l’Ajuntament es va encarregar un estudi al despatx d’arquitectes ar3
Arquitectes, als efectes d’estudiar i analitzar les diferents possibilitats per dur a terme la
present actuació consistent en la modificació puntual en el casc antic per a la creació d'un
nou espai lliure públic i determinar la seva incidència urbanística, social i econòmica.
4. Per l'Ajuntament en ple, en sessió ordinària de dia 21 de desembre de 2017, es va
acordar la suspensió de llicències urbanístiques, comunicacions prèvies, plans de
desenvolupament d’iniciativa particular i instruments de gestió, dins l’àmbit comprès entre
els carrers de Sant Bartomeu, Martí Metge i el Teatre, és a dir, l'àmbit on s'havia duit a terme
l'estudi previ per dur a terme la modificació puntual de planejament.
5. Pels serveis tècnics municipals s'ha duit a terme la redacció de la present modificació
puntual del PGOU d'Inca, essent la número 9 on es proposa la creació d'un nou espai lliure
públic afectat als carrers de Martí Metge i el Teatre. El nou espai lliure públic s'estableix
sobre una superfície total de 733,47 m2, afectat un total de 7 parcel·les classificades com a
sòl urbà i amb la qualificació de casc antic.
Fonaments de dret
Primer. Respecte a la conveniència, oportunitat i justificació de la modificació puntual.
És necessària perquè el Teatre Principal és un equipament sense un espai exterior
vinculat que permeti no tan sols els seu accés de manera ordenada, sinó també un relació
directa amb la trama urbana. La xarxa de carrers de la zona és densa i sense cap vorera
ampla que permeti una còmoda circulació. L’aforament del Teatre pot arribar a ser de 630
espectadors, multiplicant l’afluència de vianants usuals. S’ha de tenir en compte que tant a
l’inici com al final de qualsevol activitat desenvolupada al teatre es pot produir una
aglomeració de gent, la qual no té cabuda a l’espai exterior existent.
A més cal afegir que la façana del teatre fa 8 metres d’alçada i el carrer del Teatre té una
amplada de 7,55 m. Això fa impossible una visió de la façana i per tant, la percepció d’un
espai encara més estret.
És oportuna perquè actualment s’està executant la reforma del teatre, el qual és objecte
d’ampliació amb la incorporació d’una sala petita que permeti un ús continuat de
l’equipament. A més es proposa un nou accés pel cantó de l’edificació sense gaire espai
exterior. La creació d’un nou espai exterior paral·lelament a l’execució de la reforma de
l’edifici afavoriria el seu bon funcionament des de l’inici de l’activitat.
La ciutat d’Inca compta amb diversos espais lliures públics incorporats segons els
diferents creixements i modificacions que s’han anat succeint. Tot i així, l’equipament del
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Teatre mai ha comptat amb espai exterior lligat que permeti un millor funcionament del
mateix així com una plena integració en la trama urbana.
L’actual PGOU preveu un itinerari pedestre que passa per davant del Teatre i que no té
cap eixamplament en tot el seu traçat previst.
La reforma del Teatre, ja en execució, comportarà un gran canvi a nivell urbanístic i que
de forma conjunta amb la creació de l’espai lliure públic comportarà una millora a nivell
circulatori i de seguretat en cas d’evacuació del Teatre, evitant aglomeracions, així com
crea un esponjament dins una zona amb una important densitat.
Per altre banda, s’ha detectat que una gran part de les edificacions que es situen dins
l’àmbit afectat, es troben en situació d’abandonament i quasi ruïna, la qual cosa implica
que durant l’estudi i preparació de la modificació es valorarà aquesta situació als efectes
de poder delimitar un espai coherent i complir amb l’objectiu motivat anteriorment.
Segon. Normativa d’aplicació al present expedient de Modificació puntual.
1. L'Ajuntament, en l'exercici de les seves competències en matèria de planejament
urbanístic que l'atorga l'article 25.2 a) de la Llei 7/1986, de bases de règim local, ha impulsat
la present modificació puntual del PGOU, atès que considera que es donen els requisits de
conveniència i oportunitat, els quals queden motivats i contrastats a la memòria de la
modificació en qüestió.
2. L'article 54 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB)
i l'article 153 del Reglament general de desenvolupament de la LOUS, regula la competència
per a l’aprovació del planejament.
En el cas que ens ocupa, atès que es tracta d’una modificació de determinacions no
estructural i detallada, la competència per a la seva aprovació definitiva correspon a
l'Ajuntament.
3. El procediment per a la seva aprovació serà el previst a l’article 55 de la LUIB i els articles
154 i següents del Reglament general. També seran d’aplicació els articles 58, 63, 64, 65, 66
de la Llei esmentada i els articles 171 i següents del Reglament, respecte a la seva formació,
conveniència, oportunitat i publicitat, executivitat, obligatorietat i declaració d’utilitat pública.
L’article 59 de la referida LUIB i l’article 171 del RLOUSM, assenyalen que la modificació
de qualsevol dels elements d’un instrument de planejament urbanístic se subjecta a les
mateixes disposicions que regeixen la seva formació. A més, d’acord amb l’apartat
anterior, en l’expedient haurà de figurar la identitat de totes les persones propietàries o
titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades durant els 5 anys anteriors a la
seva iniciació quan, indirectament o directament existeixi increment de paràmetres
d’edificabilitat, densitat o modificació d’usos i, en el mateix sentit, l’article 174 del
RLOUSM.
A l’efecte del seu compliment, s’adjunta en document apart un informe i/o certificat
municipal amb els propietaris afectats per la modificació puntual.
D’altra banda i en aquest cas, d’acord amb l’establert en l’article 59 de la LUIB i 171 del
RLOUSM, es tracta d’una modificació de planejament i no d’una revisió al no constituir
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una alteració substancial del model d’implantació urbana, de la classificació de sòl, o de
les determinacions per al seu desenvolupament urbanístic, així com de les disfuncions
derivades de l’esgotament de la capacitat del pla per necessitats reals de sòl per
determinats usos i activitats econòmiques.
Finalment, també serà d'aplicació el previst a la disposició transitòria primera, apartat
primer, de la LUIB.
4. Respecte a la suspensió de llicència s’estarà al previst a l’article 51 de la LUIB i articles
138, 139 i 140 del Reglament general.
5. La tramitació ambiental de la present modificació s’ajustarà al previst a la Llei 12/2016, de
17 d'agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears, així com la normativa bàsica estatal en
matèria d’avaluacions ambiental, Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental,
modificada per la Llei 9/2018, de 31 de juliol. En aquest sentit, es considera que la present
modificació de planejament no està subjecta al procediment d'avaluació ambiental
estratègica, atès l’escassa i/o nul·la incidència ambiental de la modificació de planejament,
d'acord amb la justificació que es motiva a la memòria de la present modificació i a l'informe
tècnic municipal. Es tracta d'una reordenació de les alineació de vials i de l’àmbit de la UA-10
situada sobre sòl urbà pendent de completar la urbanització.
En conseqüència, la present Modificació no està subjecta al procediment d’avaluació
ambiental estratègica, la qual cosa implica que s'haurà de sol·licitar en els termes que
preveu l'article 9.5 de la Llei 12/2016, modificada per la Llei 9/2018, tot això, atesa la
suspensió pel Tribunal Constitucional de l'article 9.4 de la Llei esmentada.
6. També és d’aplicació com a normativa bàsica estatal, el Reial decret legislatiu 7/2015, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, respecte aquells aspectes
que tenen el caràcter de normativa bàsica i tenen efecte sobre els instruments d'ordenació
territorial i urbanístic (art. 22).
7. 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.
II. 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 INICIALMENT la proposta de Modificació puntual núm. 9 de PGOU d’Inca,
consistent en el canvi de qualificació de zona de casc antic a espai lliure públic (elp núm.
84), situat entre els carrers de Martí Metge i Teatre.
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2. SOTMETRE a informació pública pel termini de quaranta-cinc dies (45 dies), mitjançant
anuncis que es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a un diari de major difusió
de la Comunitat Autònoma i a la seu electrònica de l’Ajuntament, la proposta de Modificació
puntual i el document d’avaluació ambiental estratègica ordinària; poden examinar
l'expedient a l’Àrea d'Urbanisme d'aquest Ajuntament per formular els suggeriments i les
allegacions que es considerin oportunes.
3. SUSPENDRE l’atorgament de llicències de parcel·lació, edificació i demolició en els casos
que pugin contradir les determinacions previstes a la proposta de Modificació puntual.
4. SOL·LICITAR a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears que la present proposta
de Modificació puntual quedi no subjecta al procediment d'avaluació ambiental estratègica,
d'acord amb allò previst a l'article 9.5 de la Llei 12/2016, de 9 d'agost, d'avaluació ambiental
de les Illes Balears, modificada per la Llei 9/2018.
5. SOL·LICITAR els informes corresponents a les administracions públiques que es puguin
veure afectades per la present Modificació puntual de planejament, conforme previst l'article
55.3 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.
6. NOTIFICAR, personalment, el present acord a les persones i/o interessats que com a
conseqüència de la nova aprovació inicial es puguin veure afectats."
Durant el debat el Sr. Aguilar s’absenta de la sessió.
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (18).
El Sr. Aguilar, una vegada finalitzades les votacions, s'incorpora a la sessió.
14. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME PER APROVAR
DEFINITIVAMENT L'ORDENANÇA MUNICIPAL DELS HORARIS D'OBERTURA I
TANCAMENT D'ESTABLIMENTS, ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS
RECREATIVES
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió informativa d'urbanisme per aprovar
definitivament l'Ordenança municipal dels horaris d'obertura i tancament d'establiments,
espectacles públics i activitats recreatives, que transcrit textualment diu:
"INFORME-PROPOSA que emet el cap de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge i lletrat assessor
municipal en relació a la resolució d'al·legacions i nova aprovació definitiva de
l'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS HORARIS D'OBERTURA I
TANCAMENT D'ESTABLIMENTS I ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS
RECREATIVES DE L'AJUNTAMENT D'INCA; PERQUÈ S’ELEVI A LA DECISIÓ DEL PLE
DE L'AJUNTAMENT.
I. VIST l'expedient núm. 062017/46 relatiu a la tramitació i aprovació de la nova ordenança
municipal reguladora dels horaris d'obertura i tancament d'establiments i espectacles
públics i activitats recreatives de l'ajuntament d'Inca.
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Antecedents de fet
1. L'Ajuntament d'Inca, fins a la data, ha aplicat, envers a la normativa relativa a horaris
d'obertura i tancament dels establiments públics i recreatius, atès que no disposa d’una
ordenança específica en aquesta matèria, la Circular 3/1990 (modificada per la Circular
5/1992) de Delegació de Govern a Illes Balears, tenint en compte que l’Ordenança
municipal de Policia i Bon Govern de l’any 1992, en el seu article 15, fa una remissió
expressa a la normativa específica i sectorial en matèria d’espectables, establiments
públics i activitats recreatives, i en concret, en tot allò que fa referència al seu
funcionament.
Per altra banda i de forma supletòria, s'ha de tenir en compte el previst a l’article 25 de la
Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lacions, accés i exercici d’activi tats a les Illes Balears.
2. La regulació dels horaris dels establiments i espectacles públics i de les activitats
recreatives constitueixen un element fonamental per assegurar la tranquil·litat i la
convivència entre els veïns i visitants de qualsevol municipi. La seva ordenació i el control
corresponent incideixen directament en les molèsties que es poden produir per renous
molests, i és evident també la seva relació directa amb aspectes relacionats amb la
seguretat ciutadana, l'ordre públic, la neteja viària, etc.
El fet que la vida quotidiana giri entorn de determinats usos horaris obliga a l'adaptació a
aquests amb la finalitat de salvaguardar drets constitucionals tal com la qualitat de vida, el
dret a la salut i el dret a un medi ambient adequat per a les persones, al mateix temps que
es facilita l'adequada utilització de l'oci.
Tenint en compte la important oferta de restauració i d'oci existent, l'Ajuntament entén que
és possible compaginar aquest interès amb l'oferiment al resident la tranquil·litat
necessària. Es pretén així, compatibilitzar legítims drets dels ciutadans que, d'una banda,
demanden el seu dret a l'oci i esplai i, per una altra, el dret a la tranquil·litat, assossec i
descans, sobretot en hores nocturnes.
En aquest sentit, i atès la falta d'una regulació específica municipal sobre les horaris
d'obertura i tancament dels establiments púbics i activitats recreatives i tenint en compte la
seva incidència dins el municipi d'Inca, es considera necessari tramitar la present ordenança
que consta de 15 articles i una disposició final, amb l'objectiu de fer una regulació el més
específica i concreta per l'assumpte en qüestió i evitar problemes interpretatius com,
actualment, succeeix.
3. En compliment del que disposa l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la present
Ordenança que ara es tramita ha estat sotmet-sa a consulta pública per un termini de 15
dies a través del portal web de l'Ajuntament i la notificació personal a aquelles entitats,
associacions i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura
norma reglamentaria damunt el següent punts:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.
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Durant aquest termini de consulta no s'ha presentat cap suggeriment i/o al·legació.
4. Per l’Ajuntament en ple, en sessió ordinària de dia 26 d’abril de 2018, es va aprovar
inicialment l’ordenança municipal reguladora dels horaris d’obertura i tancament
d’establiments i espectacles públics i activitats recreatives i es va sotmetre a un termini
d’informació pública de 30 dies, per a la presentació de reclamacions, objeccions i
observacions, d’acord amb el previst a l’articel 49.b) de la Llei 7/1985, reguladora de les
bases de règim local i l’article 102 b) de la Llei 20/2006, municipal i de règim local de les Illes
Balears.
Per altre banda, d’acord amb el previst a la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i
homes, es va sol·licitar el corresponent informe preceptiu a l’Institut Balear de la Dona.
5. Transcorregut el termini de 30 dies d’informació pública, es varen presentar un total de 6
al·legacions, les quant han estat resoltes i notificades als interessats, a excepció de la
presentada per l'entitat Incamatic, SL el dia 26/06/2018, però en registre d'entrada a
l'Ajuntament en data 10/7/2018, la qual cosa va suposar deixar-la pendent de resoldre atès
l'obertura d'un nou termini d'informació pública.
6. Per l’Ajuntament en ple, en sessió ordinària de dia 12 de juliol de 2018, es va aprovar,
novament, de forma inicial l’ordenança municipal reguladora dels horaris d’obertura i
tancament d’establiments i espectacles públics i activitats recreatives i es va sotmetre a un
nou termini d’informació pública de trenta dies, per a la presentació de reclamacions,
objeccions i observacions, d’acord amb el previst a l’article 49.b) de la Llei 7/1985,
reguladora de les bases de règim local i l’article 102 b) de la Llei 20/2006, municipal i de
règim local de les Illes Balears, atès que es varen dur a terme modificacions substancials
com a conseqüència de les al·legacions presentades, així com la modificació per iniciativa
municipal de l'article 6 incorporant els punts (3) i (4).
7. En data de registre d'entrada de 29/05/2018, va tenir entrada informe d'impacte de gènere
de l'Institut Balear de la Dona, conforme al que preveu la Llei 11/2016, de 28 de juliol,
d'igualtat de dones i homes, envers el text de l'Ordenança en qüestió, on es recomana el
canvi d’algunes expressions, a l’efecte de millorar el llenguatge inclusiu i no sexista.
En tot cas les recomanacions de caràcter lèxic que es proposen són admeses i incorporades
al text, fent referència a l'article 18 i 19.4, així com procurar un text on s’utilitzi com a genèric
el masculí.
8. Transcorregut el nou termini d'informació pública, s'han presentat un total de dos
al·legacions que corresponen a les entitats dedicades a l'activitat de sala de jocs i/o
recreatius, Incamatic, SL i Fun Games, SLU.
Fonaments de dret
1. Les entitats locals tenen competència per a l'elaboració de normes reglamentàries en el
àmbit de les competències que es determinen als articles 25 i 26 de Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, així com aquelles que es determinen a les normes
sectorials corresponents, en particular el previst a l'article 25 de la Llei 7/2013 de 26 de
novembre, de règim jurídic d’instal·lacions, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears.
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Així mateix, els articles 127 i següents (títol VI) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu, s'estableixen les disposicions i principis bàsics relatius a l'exercici
de la potestat reglamentària i altres disposicions.
En el cas que ens ocupa, la competència municipal per establir els horaris d'obertura i
tancament d'establiments i espectacles públics i activitats recreatives, s'emmarca dins la
competència municipal de medi ambient urbà, protecció de la salubritat pública de l'article
25.1 b) i f) de la Llei 7/1985, així com l'article 25 de la Llei 7/2013, abans esmentades.
2. Quant procediment a seguir per a l'aprovació de la present ordenança municipal ara en
tramitació, serà d'aplicació el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i l’article 102 I 103 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
Per altra banda, atès el que disposa l’article 47.1 de la Llei reguladora de les bases de règim
local 7/1985, de 2 d’abril, per l’aprovació inicial de les ordenances i reglaments municipals
serà necessari el vot favorable de la majoria simple del nombre legal de membres de la
corporació.
3.- Durant el nou termini d’informació pública s’han presentat un total de dos al·legacions que
corresponen a les entitats dedicades a l'activitat de sala de jocs i/o recreatius, Incamatic, SL i
Fun Games, SLU i queda pendent de resoldre la presentada en data 28/06/2018, per l'entitat
esmentada Incamatic, SL.
- Al·legacions presentades per l'entitat Incamatic, SL de data 28/06/2018:
1) Perjudici dels drets de l'entitat pel nou horari d'obertura i tancament de les activitats
dedicades a sala de jocs.
2) Es considera que l'article 5 pot vulnera el dret d'igualtat quant a la interpretació del text,
atesa la possible contradicció de les definicions i la indefensió que pot crear. Manifesten que
poden exercir l'activitat de bar cafeteria perquè tenen les oportunes autoritzacions de sanitat
i turisme i forma part de la pròpia activitat principal, i que l'activitat de bar-cafeteria i la de sala
de jocs comparteixen el mateix espai.
També considera que hi pot haver confusió en la redacció de l'article 6 (3) i article 7 c),
considerant discrecional i contrari a dret que la decisió sigui del batle.
Així per tant, es considera que aquesta activitat pot complir l'horari més ampli, és a dir, el
d'obertura de cafeteria i tancament de sala de jocs, atès que té les dues llicències.
Per altre banda, es fa referència a diferents articles (11,14, 18 i 20), on es posa dubte a la
seva legalitat i que pugui ésser contrari a dret, causant indefensió.
3) Es considera que l'Ordenança perjudica els interessos de les sales de joc i que es fruit de
la pressió veïnal, establint uns horari restrictius a diferència d'altres casos. En tot cas,
entenen que aquesta activitat s'ha de regir per la seva pròpia normativa, entenent que la Llei
7/2013, no imposa cap tipus de restricció a aquesta activitat, disposant de llibertat horària
tenint en compte que una de les activitats que ara es duen a terme són aquelles relatives
apostes de qualsevol part del món. En tot cas, es diu que la llibertat horària ha d'anar lligada
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al compliment de la corresponent normativa en matèria de renous, salut pública i seguretat,
evitant les molèsties que es puguin derivar.
4) De forma subsidiària es fa una proposta d'horaris, d'obrir a les 7 hores, tancament entre
setmana a les 4 hores i el cap de setmana i vigília de festiu a les 5,30 hores.
- Al·legacions presentades per l'entitat Incamatic, SL de data 31/08/2018:
1) Reiteració al·legacions presentades en data 28/06/2018.
2) Disconformitat amb la nova redacció de l'article 6 (3), relatiu a l'exercici de forma conjunta
de l'activitat de bar-cafeteria i sala de jocs, on s'estableix que s'ha de tractar de dos espais
diferenciats i separats, però comunicats. Es considera que es tracta d'una disposició
d’impossible compliment que crea inseguretat jurídica i discriminació que, en tot cas, vulnera
els drets de la llicència concedida, atès que poden exercir les dues activitats de forma
conjunta, sense que haver de modificar les condicions del local.
3) Se sol·licita la supressió de l'apartat (4) de l'article 6, relatiu al control d'accés i seguretat
per persona habilitada en els activitats dedicades a les sales de joc, en quant té caràcter
desproporcionat per aquestes tipus d'activitat i entenen que no estan obligades, d'acord amb
la normativa sectorial d'aplicació, en concret, el Decret 41/2011.
Vistes les al·legacions presentades en realitzen les següents consideracions jurídiques:
1. La present Ordenança té com a objecte la regulació dels horaris d'obertura i tancament
dels establiments i espectacles públics i activitats recreatives del municipi d'Inca, exercint
aquesta competència l'Ajuntament en el termes que preveu els articles 25 i 26 de Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, així com aquelles que es
determinen a les normes sectorials corresponents, en particular allò previst a l'article 25 de la
Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lacions, accés i exercici
d’activitats a les Illes Balears.
A més, segons l'article 19, de la Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures
tributàries i administratives, s’estableix que l'horari general dels espectacles i de les
activitats recreatives serà determinat reglamentàriament pel Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. No obstant això, mentre la dita administració no reguli
aquest tema, correspondrà als plens dels ajuntaments aprovar mitjançant ordenança en
matèria d'espectacles públics i d'activitats recreatives la regulació horària. A data d'avui el
Govern de les Illes Balears no ha dictat cap norma en aquest sentit, corresponent als
ajuntaments la regulació d'aquesta matèria, emparada, com hem dit, en la legislació de
règim local i la Llei autonòmica 7/2013.
En aquest sentit, els ajuntaments, en l'exercici de la seva competència i com a
administració més pròxima als ciutadans, podrà establir ampliacions o reduccions
d’horaris, d’acord amb les peculiaritats de les poblacions, les zones i els territoris, que,
especialment, en relació amb l’afluència turística i la durada de l’espectacle, faran una
diferenciació entre l’època o l’estació anual i entre els dies laborables, els festius i les
vigílies.
Per tant, no hi ha cap dubte jurídic sobre l'exercici competencial que té aquest ajuntament
per regular les horaris d'obertura i tancament de les activitats dedicades a sales de jocs i/o
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recreatives, al marge de qualsevol consideració de la seva normativa sectorial, la qual es
limita determinar les característiques d'aquests establiments.
Així mateix, l’exercici de l'activitat dins el municipi, estarà determinat per la necessitat de
tramitar el corresponent títol habilitant que preveu la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de
règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears davant
l'Ajuntament, tenint que complir amb la corresponent normativa urbanística d'aplicació en
quant als usos permesos en el local on es pretén realitzar l'activitat, així com la normativa
sectorial que li sigui aplicable a l'activitat en qüestió. En tot cas, en el cas que ens ocupa,
les sales de joc, activitat principal, poden tenir com a activitat secundària i/o
complementària la de bar-cafeteria, en el termes que preveu l'article 44 del Reial decret
2110/1998, de 2 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i
d'atzar i els articles 4, 5 i 19 del Decret 55/2009, de 11 de setembre, sobre règim jurídic de
les sales de joc, on s'estableix que les sales de joc tipus B o les mixtes, podran tenir un
servei de bar-cafeteria, com a servei complementari de la sala, sense que aquesta pugui
superar el 30 % de la superfície útil de la sala.
En conseqüència, quan es tramita, davant l'ajuntament, la instal·lació i l’inici d'una activitat
de sala de jocs i/o recreatiu, el títol que correspon atorgar és de sala de jocs i no de bar
cafeteria, amb independència que puguin exercir aquesta activitat de forma
complementària, però, en cap cas, en els mateixos termes que una activitat dedicada de
forma exclusiva a bar cafeteria, precisament, pel règim especial que la seva normativa
sectorial lis atorga.
En definitiva, no es tracta d'una activitat en dos llicències i/o títols habilitats.
Per altra banda, són autoritzacions i/o títols habilitats diferents, des del punt de vista de la
competència administrativa, aquelles que atorga turisme o sanitat, amb el que correspon a
l'Ajuntament, que és qui habilita l’obertura de l'activitat.
En tot cas, no veim cap tipus de contradicció i confusió amb les definicions dels diferents
establiments que estableix l'Ordenança als articles 4 i 5.
2) Respecte a la determinació dels horaris que l'Ajuntament ha establert per les diferents
activitats objecte de l'ordenança, aquestes han estat valorats en funció de les
característiques de cada un i aplicant criteris que afecten la seguretat, convivència,
renous, turisme, característiques de l'activitat i, en tot cas, en l'exercici de la potestat i
autonomia municipal, garantint i confluint l'interès públic i privat.
Respecte al punt (3) de l'article 6, relatiu al requisit que les sales de joc presentin espais
independents (comunicats) entre la cafeteria i la sala de jocs, als efectes de poder acollirse a l'horari de cafeteria (obertura a les 6 hores), entenem que constitueix una garantia
per aquell establiments que es dediquen de forma exclusiva a bar cafeteria i, al mateix
temps, es dona compliment a la normativa sectorial en matèria de sales de joc. Per tant,
s'estableixen horaris diferenciats entre una cafeteria i una sala de jocs per garantir el
compliment de l'ordenança, la qual cosa implica que aquells establiments dedicats a sala
de jocs, podran dur a terme l'activitat pròpia de bar cafeteria, prèvia tramitació del títol
habilitant corresponent, si reuneixen els requisits que preveu el punt (3) de l'article 6, és a
dir, en un espai independent amb possibilitat d'estar comunicat amb la sala de jocs, però a
l'espai destinat a cafeteria, per poder dur a terme aquesta activitat en les mateixes
condicions que el Grup I C i garantir els principis de seguretat, igualtat i competència entre
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els diferents establiments regulats, no poden haver activitat destinada a sala de jocs,
recreatius i/o apostes durant l'horari comprés entre les 6 i 10 hores.
Quant a la discrecionalitat a la qual es fa referència a l'article 7 sobre els horaris
especials, article modificat a la nova aprovació inicial, cal dir que la resolució del batle no
té caràcter discrecional, sinó que estarà sotmeses als corresponents informes tècnics. El
batle només resolt com a òrgan competent, d'acord amb allò previst a la Llei 7/1985.
Així mateix, respecte a les al·legacions sobre la discrecionalitat i indefensió a la qual es fa
referència als articles 11 i 14, entenem que del seu contingut no s'aprecia tal
discriminació, atès que es tracta de mesures i actuacions exercides en l'àmbit de la
competència municipal que determina, tant la Llei 7/2013 com la Llei 1/2007.
Per altra banda, no compartim l'apreciació que es fa de l'article 18 quant a les persones
responsables, corresponent dita responsabilitat a promotors i titulars en funció de la seva
actuació. Aquesta responsabilitat s'ha de provar amb la corresponent acte de denúncia i la
instrucció de procediment sancionador. Respecte a les infraccions aquestes s'ajusten al
previst a l'article 141 de la Llei 7/1985 de bases de règim local i el procediment serà
l'establert a la Llei 39/2015 i 40/2015, així com el Decret autonòmic 14/1994 que regula el
procediment sancionador a l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3) Finalment, respecte al punt (4) de l'article 6, relatiu al control d'accés en els
establiments del Grup II A i B i Grup III, vist les al·legacions presentades sobre aquesta
qüestió i, en particular, l'article 6.2 del Decret 41/2011, de 29 d'abril, reguladora del servei
d'admissió i control d'ambient intern en els activitats d'espectacles públics i recreatives, es
considera que les activitats dedicades a sales de jocs i/o recreatives, les funcions de
control d'accés de les persones usuàries, es pot dur a terme directament pel titular de
l'activitat o persona que designi, sense necessitat d'estar acreditada professionalment.
Així, per tant, correspon modificar aquest punt (4) en els següents termes:
(4) Els establiments corresponents al Grup II A i B estaran obligats a tenir una persona,
correctament habilitada, segons el Reglament regulador dels serveis d’admissió i control
d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatius, a l’àmbit de l’illa de
Mallorca, per dur a terme les funcions de control d’accés i seguretat dels establiments, com
a mínim, des de les 00 hores fins a l'hora de tancament de l'activitat, com a mínim els
divendres, dissabtes i vigília de festiu.
En el cas dels establiments corresponents al Grup III, el control de l’accés al local es durà a
terme pel titular de l'activitat o persona que designi expressament.
- Al·legacions presentades per l'entitat Fun Games Baleares, SLU de data 22/08/2018.
1) Que l'activitat de cafeteria es configura com una activitat complementària, essent
incorrecte la menció al Real Decret 2110/1998, entenen que es pot exercir aquesta activitat
sense restriccions.
2) Que respecte a tenir una persona habilitada per dur a terme el control d'accés a
l'establiment, la normativa a la qual fa referència l'ordenança no és d'aplicació.
Vist les al·legacions presentades en realitzen les següents consideracions jurídiques:
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1) Les al·legacions presentades per l'entitat Fun Games Baleares, SLU, coincideixen en el
fons amb les presentades per l'entitat Incamatic, SL, en aquest sentit, ens reiteram en
l'exposat anteriorment.
No obstant això, entenem que el Decret autonòmic 55/2009, de 11 de setembre, sobre règim
jurídic de les sales de joc, deroga el Decret 84/2004, i en aquest cas no es fa cap previsió
respecte al RD 2110/1998, mantenint la seva vigència a data d'avui.
Per tant, efectivament, l'activitat de bar cafeteria, així també ho exposa el Decret 55/2009, és
una activitat complementària a la principal (sala de joc i/o recreativa), la qual cosa implica
que si el títol habilitant que atorga l'Ajuntament a l'àmbit de la competència que preveu la Llei
7/2013, és de sala de jocs amb cafeteria, conforme preveu l'Ordenança ara en tramitació,
estarà sotmès al règim horari del GRUP III, només poden fer l'horari propi de cafeteria en el
cas de complir el previst al punt (3) de l'article 6, tal com abans s'ha exposat anteriorment, a
l’efecte de garantir els principi de seguretat, igualtat i competència entre els diferents
establiments objecte de regulació.
En definitiva, la present Ordenança regula aspectes de plena competència municipal, tal i
com s'ha motivat anteriorment.
2) Respecte a la qüestió del control d'accés en aquest tipus d'establiments, han estat
resoltes també anteriorment, estimant el seu contingut.
4. Les modificacions introduïdes, com a conseqüència de la informació pública, no tenen
caràcter substancial, per la qual cosa la present Ordenança pot passar a aprovació definitiva.
II.- ATÈS el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d), 25.2.d) i 47.1 de la Llei reguladora de
les bases de règim local de 2 d'abril de 1985; i els articles 4, 50.3, 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 assessor municipal que subscriu sotmet el present InformeProposta FAVORABLE a la consideració del batle president perquè, si és procedent, s’elevi
la seva aprovació a l'Ajuntament en PLE, òrgan competent per resoldre, la següent
PROPOSTA D'ACORD:
1. ESTIMAR, parcialment, les al·legacions presentades durant el nou termini d'informació
pública, d'acord amb les consideracions jurídiques exposades al present informe-proposta
on es modifica el punt (4) de l'article 6 en els següents termes:
(4) Els establiments corresponents al Grup II A i B estaran obligats a tenir una persona,
correctament habilitada, segons el Reglament regulador dels serveis d’admissió i control
d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatius, a l’àmbit de l’illa de
Mallorca, per dur a terme les funcions de control d’accés i seguretat dels establiments, com
a mínim, des de les 00 hores fins a l'hora de tancament de l'activitat, com a mínim els
divendres, dissabtes i vigília de festiu.
En el cas dels establiments corresponents al Grup III, el control de l’accés al local es durà a
terme pel titular de l'activitat o persona que designi expressament.
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2. APROVAR de forma definitiva, l'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS
HORARIS D'OBERTURA I TANCAMENT D'ESTABLIMENTS I ESPECTACLES PÚBLICS I
ACTIVITATS RECREATIVES DE L'AJUNTAMENT D'INCA, amb les modificacions
exposades al present informe-proposta i que han estat introduïdes al text de l'ordenança.
3. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de l'Ajuntament el
text definitiu de l'ordenança municipal.
4. NOTIFICAR als interessats la present resolució amb indicació dels recursos pertinents."
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (19).
15. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME PER APROVAR
INICIALMENT EL REGLAMENT DEL CONSELL DE JOVENTUT
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme per aprovar
inicialment el Reglament del Consell de Joventut, que transcrit textualment diu:
"INFORME-PROPOSA que emet el cap de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge i lletrat assessor
municipal en relació amb la tramitació per a l'aprovació inicial del REGLAMENT DEL
CONSELL DE LA JOVENTUT D'INCA, PERQUÈ S’ELEVI A LA DECISIÓ DEL PLE DE
L'AJUNTAMENT.
VIST que per part de l’Àrea d’Educació i Formació de l’Ajuntament d’Inca s’ha elaborat la
proposta del REGLAMENT DEL CONSELL DE LA JOVENTUT D’INCA, amb l’objecte de
procedir a la regulació del Consell de la Joventut d’Inca que es pretén crear, pels següents
motius:
Les associacions i entitats són les que marquen el dinamisme i el moviment de les ciutats.
A Inca tenim un gran teixit associatiu, amb un gran potencial, però moltes d’elles estan en
un estat de immobilisme o aturades i sense gaire activitat.
És cert que al darrer any han estat diversos els joves que han contactat amb nosaltres per
emprendre un projecte d’associacionisme en diferents disciplines. L’Àrea de Joventut ha
respost amb el suport i l’assessorament per a la constitució d’aquestes associacions.
Des de l’Àrea de Joventut volem donar una empenta a les associacions per tal de que
aquestes es desenvolupin i siguin de forma real i efectiva, els representants de les
inquietuds dels ciutadans d’Inca.
Des de l’Àrea de Joventut considerem que els joves del municipi ha de ser part de la vida
social i han de participar de forma activa a totes les entitats i associacions que formen
part de la nostra ciutat.
Per la representació real dels joves en qüestions que realment els afecten, des de la
Regidoria de Joventut, crearem el Consell de la Joventut a Inca, com a òrgan consultor de
les polítiques que en joventut, duguem endavant d’aquesta Regidoria.
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Aquest Consell de la Joventut estarà format per tots aquells joves que vulguin fer-ho, però
prioritzarem a representants de associacions o grups formals de joves, intentant formar un
consell d’experts en diferents àrees i temes, i aconseguir així una àmplia visió de l’Inca
que volen tenir els joves.
En aquest sentit, es tramita el present Reglament del Consell de la Joventut d’Inca, que
consta de 7 articles i una disposició final, en què es regula el seu règim i funcionament.
Fonaments de dret
1. El present Reglament es tramita en exercici de les competències que l'article 25.2 l) i
m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local, i a l’efecte de cercar la
implicació i participació de les entitats juvenils a la vida pública del municipi.
2. Quant al procediment a seguir per a l'aprovació de la present Ordenança municipal ara en
tramitació, serà d'aplicació el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i l’article 102 I 103 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
No obstant això, atès el caràcter de impacte poc significatiu del present Reglament envers
l'economia i que no impliquen la imposició de noves obligacions rellevants als seus
destinataris, entenem que no és necessari dur a terme el tràmit previst a l'article 133.1 de la
Llei 39/2015.
VIST que d’acord amb el que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, en data 7 de novembre
de 2017 la proposta del Reglament del Consell d’Infants d’Inca es va sotmetre a consulta
pública durant un termini de quinze dies, a través del portal web de l’Ajuntament, per
recavar l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment
afectades per la futura norma reglamentària, d’acord amb els punts que estableix
l’esmentat article.
Durant aquest termini de consulta no s’ha presentat cap suggeriment i/o al·legació.
ATÈS el que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i els articles 102 i 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears, en relació amb el procediment a seguir per a l’aprovació
de les ordenances i reglaments municipals.
Així mateix, sense perjudici de la consulta pública esmentada en l’expositiu II, també es
podrà sotmetre a audiència als ciutadans i entitats afectades pel contingut del present
Reglament.
ATÈS el que disposa l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, per l’aprovació inicial de les ordenances i reglaments municipals serà
necessari el vot favorable de la majoria simple del nombre legal de membres de la
Corporació.
ATÈS el que disposen els articles 22.2.d) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local i els articles 50.3 i 123.1 del ROF, la Comissió Informativa
d’Urbanisme en la seva sessió de dia 22 de gener de 2018 va acordar elevar a la
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consideració del Ple de l’Ajuntament, òrgan competent per resoldre, la següent
PROPOSTA D’ACORD:
PRIMERA. APROVAR inicialment el REGLAMENT DEL CONSELL DE LA JOVENTUT
D’INCA, el qual s’adjunta.
SEGONA. SOTMETRE a informació pública pel termini de 30 dies aquest Reglament anunci
que es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i a la pàgina web de
l’Ajuntament d’Inca, durant el qual es podrà examinar l’expedient i formular al·legacions i/o
suggeriments.
En el cas que no es presentàs cap reclamació o suggeriment, s’entendrà aprovat
definitivament el Reglament, de conformitat amb el que disposa l’article 102 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, si bé no entrarà
en vigor fins que no s’hagi publicat íntegrament en el BOIB i fins que no hagi transcorregut el
termini previst en l’article 113 de l’esmentada Llei."
Durant el debat el Sr. Ferrà s'absenta de la sessió.
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (18).
16. MOCIONS URGENTS:
A. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ACORD DEL PLE MUNICIPAL DE
L'AJUNTAMENT D'INCA DE 29 DE DESEMBRE DE 2008 DE DELEGACIÓ DE
FACULTATS A LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS EN MATÈRIA
DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS I D'ALTRES RECURSOS DE DRET
PÚBLIC NO TRIBUTARIS
Per part del President es manifesta que aquest punt queda damunt la taula.
B. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR D'INCA SOBRE LA
CESSIÓ D'UN SOLAR MUNICIPAL A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I
UNIVERSITAT DEL GOVERN BALEAR PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA ESCOLA
PÚBLICA
Atès que aquesta moció 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 (18).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal Partit Popular d'Inca sobre la cessió
d'un solar municipal a la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern Balear per a la
construcció d'una escola pública, de data 24 de setembre de 2018, que transcrita
textualment diu:
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Durant aquesta legislatura l'equip de Govern de l'ajuntament d'Inca ha manifestat la
voluntat de disposar, per cedir a la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les
Illes Balears, un espai per a la construcció d'un nou centre de primària públic.
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La necessitat d'aquest nou centre es fa urgent si tenim en compte que des de fa dos
cursos hi ha alumnes que es matriculen dins un centre existent, concretament en el CEIP
Ponent, com si ja es matriculassin al nou centre que té un CIF propi. això vol dir que dins
un mateix espaci pensat per un sol centre educatiu conviu l'alumnat que haurà d'ocupar
les aules del nou centre i l'alumnat propi del CEIP Ponent.
Durant la transició i mentre es construeix el nou centre la manca d'espai real al CEIP
Ponent repercutirà en la qualitat de l'ensenyament. Una problemàtica que es pretén
resoldre amb la construcció de noves aules i que tot i que ja s'esperava estassin
construïdes durant el curs actual (2018-2019) encara no han començat les mencionades
obres.
Per altra banda el solar que l'ajuntament d'Inca vol oferir a la Conselleria d'educació
encara no és propietat de l'ajuntament. I, per tant, no es pot cedir de manera imminent.
Els membres del Partit Popular creim que crear una escola dins una altra i no disposar tan
sols d'un solar en propietat per cedir al govern és un engany.
De què serveix parlar de ràtios i omplir-se la boca de l'augment de pressuposts en
educació si després es dupliquen centres dins el mateix espai?
Quants d'anys falten per a que aquest nou centre estigui construït?
Quants alumnes més del que correspon té matriculats a hores d'ara (i a uns quants anys
vista) el CEIP Ponent?
S'ha fet un protocol adient de seguretat i evacuació per aquesta situació de sobre
ocupació?
També durant aquesta legislatura s'ha iniciat un projecte per oferir el solar de darrera el
Museu del Calçat i de la Pell a l'empresa que s'adjudiqués el concurs per la construcció i
explotació d'una zona d'oci amb oferta de cinemes i restauració. Una adjudicació que no
ha estat possible donat que el concurs ha quedat desert després d'haver-se modificat
vàries vegades per subsanar errors en la redacció de l'estudi econòmic o per modificar
clàusules per fer més atractiu el projecte a les empreses que hi participassin.
Coincidim amb l'equip de Govern en que seria bo ampliar el ventall d'activitats d'oci al
conjunt dels que vivim a Inca i que seria un atractiu més per convocar a gent d'altres
pobles a venir a Inca amb tot el que això comporta pel nostre sector de serveis i per
seguir fent el possible per tenir un paper fonamental com a capital de la comarca. A més
de poder ajudar al nostre comerç fer front a altres alternatives que combinen ocirestauració i comerç i que actualment són la nostra competència directa.
Però també és obvi que les competències municipals són les que són i que pareix que el
projecte dles cinemes no resulta prou atractiu a les empreses del sector tot i les facilitats
que s'han atorgat des de la Corporació Municipal.
Atès que les mides necessàries per construir un centre escolar d'Infantil i primària, segons
fonts del IBISEC, són de 8.000 m aproximadament, entenem que el solar que proposat té
de sobres les mides requerides (15.200m). I a més, el Pla General contempla l'ús docent
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per aquest solar. Per tant, el solar es pot posar a disposició de la Conselleria d'Educació i
Universitat de manera immediata.
Per tot això, el grup municipal del partit popular d'Inca proposa:
ACORDS
1. Oferir el solar de darrera el Quarter Municipal d'Inca que es troba ubicat entre els
carrers Joan d'Austria i c/ Quarter de 15.200 m aproximadament a la Conselleria
d'Educació i Universitat per a la construcció d'un CEIP a la zona de Crist Rei.
2. Proposam que la resta de solar que no necessita el CEIP es destini a la construcció
d'una gran zona verda semblant a la que ja tenim en el parc Europa.
3. Sol·licitar a la Conselleria d'Educació i Universitat que acceleri la construcció del
nou centre d'Infantil i primària a la nostra ciutat."
Durant el debat el Sr. Rodríguez s'incorpora a la sessió.
El Sr. Batle proposa una esmena que consisteix en eliminar la part expositiva i que la
moció contengui els següents acords:
1. És necessari un quart centre CEIP a la nostra ciutat.
2. Que estan d'acord en que es cedeixi un solar de 8.100 metres en el solar de
16.000 metres que hi ha darrer el quarter General Luque.
3. Instar a la Conselleria, al Govern Balear a que es faci de la manera més prest
possible
A més a més proposa que sigui una moció institucional de tots el partits polítics.
Finalitzades les intervencions dels grups polítics, es passa a votar l’esmena proposada i
n’esdevé el següent resultat: unanimitat (19).
Seguidament se sotmet a votació la Moció esmenada i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (19).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la declaració institucional sobre la
cessió d'un solar municipal a la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern Balear per
a la construcció d'una escola pública, per la qual cosa la moció quedaria de la següent
manera:
"MOCIÓ INSTITUCIONAL DE TOTS ELS PARTITS POLÍTICS SOBRE LA CESSIÓ D'UN
SOLAR MUNICIPAL A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT DEL GOVERN
BALEAR PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA ESCOLA PÚBLICA.
ACORDS
1. És necessari un quart centre CEIP a la nostra ciutat.
2. Que estan d'acord en que es cedeixi un solar de 8.100 metres en el solar de
16.000 metres que hi ha darrer el quarter General Luque.
58

3. Instar a la Conselleria, al Govern Balear a que es faci de la manera més prest
possible"
17. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Sánchez formula els següents:
1. Volen conèixer i també comprendre la gestió de la recollida selectiva de residus en la
barriada de Crist Rei. Reitera que la seva pregunta va enfocada, com ja ha dit abans, en
comprendre el funcionament del sistema. Demana si els podrien informar de quina
població viu a Crist Rei actualment.
Respon el Sr. Verdejo. Comenta que el Sr. Sánchez ha anticipat les preguntes i que, si les
hi ha de contestar d'una en una i amb unes dades estadístiques, és un poc difícil. Es
dirigeix al Sr. Sánchez per dir-li que, si ho vol, per entendre tot el sistema li pot respondre
globalment a les preguntes i que allò que són dades molt concretes se li aportarien a una
reunió. Esmenta que ja havien parlat de tenir-ne una amb el Partit Popular amb dades
exactes. Considera que són matisos. En aquest moment, sobre la primera pregunta que fa
en relació amb habitatges de Crist Rei, sí que li pot donar una dada aproximada, però no
és real. Demana si vol habitatges o habitants. Explica que és per saber com vol la
resposta.
El Sr. Sánchez comenta que, si s’hi fixen, a totes les preguntes no estan criticant res, sinó
que està intentant veure quina és la gestió que estan duent a terme des del servei, i a
partir d'aquí entendre-la, per saber si ho fan bé, de la manera correcta, si no s'està fent...
Assenyala que aquestes preguntes van encaminades a això. Explica que ells tenen una
percepció de quin és el funcionament del sistema, però pretenen que el Sr. Verdejo els
digui exactament com l'està gestionant. El Sr. Batle li ha dit que ells gestionen, per tant,
vol que li diguin com ho estan fent. Han posat en marxa un servei de recollida selectiva,
ells tenen una percepció i una opinió de com funciona, però aquestes preguntes
persegueixen conèixer realment com estan fent aquesta gestió, quines accions han duit a
terme. Es plany que el Sr. Verdejo no vol que faci les preguntes unes darrere l'altra.
Intervé el Sr. Verdejo. Comenta que no és que no vulgui que li faci les preguntes una
darrere l'altra, sinó que ell allò que volia era fer-ho de la millor manera possible.
El Sr. Sánchez entén que les ha de fer una darrere l'altra, però repeteix que és perquè ho
vol entendre i també vol que ho entengui la població. No vol criticar per criticar. Ha dit que
no ha fet cap pregunta que critiqui, no qüestiona res, no està criticant ni diu que la gestió
sigui dolenta, ni sigui absolutament res...
El Sr. Batle indica que se cenyeixin a l’estructura de pregunta-resposta.
El Sr. Sánchez torna a demanar si li poden dir quina població viu a la barriada de Crist
Rei.
El Sr. Verdejo respon que ara mateix no disposa d'aquesta data i que la hi proporcionarà.
El Sr. Sánchez manifesta que, si no els poden dir la població, tampoc podrà conèixer o
estimar en quants habitatges resideix aquesta població.
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El Sr. Verdejo contesta que sí, que això sí ho saben i que hi ha 2.650 habitatges a Crist
Rei.
El Sr. Sánchez imagina que a Crist Rei, igual que a la resta de zones, viuen persones de
diferents edats, joves, persones majors, persones que fan feina en diferents treballs.
Algunes fan feina al matí, uns altres de capvespres, altres de vespre. Hi ha persones
també a l'atur, com a totes les zones... Demana si els poden dir si han seguit algun criteri
de segmentació, de divisió o agrupació a l'hora de comunicar el nou sistema de recollida
selectiva a la població existent a Crist Rei.
El Sr. Verdejo contesta que el sistema seguit és el que ve marcat pel plec de condicions,
en què es preveia una campanya d'informació, la qual es va dur a terme. Informa que es
va treballar per habitatges, es varen muntar reunions, s'avisaven aproximadament 200
habitatges perquè assistissin a reunions informatives, a les quals s'explicava tot el
sistema, el Pla de Residus municipal d'on venia la implantació del dit sistema, i s'anava
explicant. Manifesta que es realitzaren en total vint reunions. Exposa que, com que no hi
va assistir la totalitat de població, es varen realitzar visites porta a porta. Afirma que tot
plegat està documentat per si li interessa. Recalca que se seguia el padró i que es feien
visites. Hi havia vegades que no hi havia ningú a l’habitatge i s’hi deixava una nota. Es
varen fer fins i tot dues voltes per habitatge per informar directament o per citar-los en el
centre de l'Associació de Veïns, que era on estava tot. És a dir, de 2.650 habitatges s'han
repartit 2.250 poals, que és el símbol d'allò que és el reciclatge a Crist Rei. Esmenta que
no s'ha arribat a la totalitat perquè hi ha hagut gent a qui no li ha interessat o gent a qui li
ha costat. Segueixen tenint obert per als ciutadans de Crist Rei que vulguin ampliar la
informació, que vulguin detalls, cada setmana, un dia per setmana, el local de l'Associació
de Veïns, on hi ha una persona disposada a donar informació i, de fet, hi segueix anant
gent, gent major, gent jove demanant informació, detalls per saber si ho està fent bé o no,
demanant informació de tipus de residu, com ho ha de fer, on ho ha de dur i on ho ha
d’aportar. Conclou que és el procés que s'ha seguit en aquesta fase que encara no està
finalitzada. Afegeix que és el mateix procés que es durà a terme a partir del mes que ve a
la zona centre per explicar el nou sistema.
El Sr. Sánchez entén que el criteri que han seguit és que han elegit un 10 % més o manco
dels habitatges que suposen.
El Sr. Verdejo diu que no, que el 10 % ha estat a cada reunió.
El Sr. Sánchez insisteix que ells ho han dit, que han volgut fer reunions amb el que
suposaven 200 i escaig d’habitatges. Demana al Sr. Verdejo que li deixi fer una reflexió,
un poc repetint les seves paraules, per veure si ho ha entès o no. Comenta que dels 2.600
habitatges ha entès que el Sr. Verdejo ha dit que el criteri de segmentació han estat els
habitatges, i que han volgut informar almanco 200 habitatges.
El Sr. Verdejo intervé per dir que no és així, que han estat 200 habitatges per reunió.
El Sr. Sánchez continua dient que el mètode que el Sr. Verdejo ha triat han estat reunions
informatives per a la gent a qui en teoria han informat, d'aquests habitatges.
En Verdejo respon que era per als veïnats que hi han anat; després per als qui no han
anat, han continuat i han fet 20 reunions.
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El Sr. Sánchez insisteix que no ho entén bé. Demana quantes persones han assistit a les
reunions.
El Sr. Verdejo diu que ja li ho ha contestat, que hi han assistit 2.250 persones.
El Sr. Sánchez demana si han assistit a les reunions 2.250 persones.
El Sr. Verdejo respon que no té aquesta dada.
El Sr. Sánchez hi insisteix.
El Sr. García interromp per dir que el Sr. Verdejo ja l'ha informat que a aquelles persones
que no van acudir a les reunions se les va informar casa per casa.
El Sr. Sánchez torna a demanar si tothom n’està informat.
El Sr. García contesta que tothom que ha volgut sí.
El Sr. Verdejo afirma que qui ha volgut esser-ne informat ho ha estat.
El Sr. Sánchez comenta que pel que li diuen han informat a tothom.
El Sr. Verdejo explica que sí a aquells que han volgut rebre informació, tant a les reunions
com amb visites al seu habitatge. Informa que s'han realitzat dues voltes per tots els
habitatges. Afirma que la gent que ha volgut tenir la informació l'ha tengut.
El Sr. Sánchez demana què passa amb aquells que no han volgut, és molt senzill,
demana si ho han comunicat a tots o no. Veu que en teoria han informat a tothom.
Manifesta que molts veïnats els han fet arribar les seves queixes, d’altres les han
expressat a grups de Facebook o a nivell individual als seus comptes socials, a Facebook,
Twiter, Instagram o fins i tot als del propi Ajuntament. D'aquestes queixes –així ho entenen
ells– es poden deduir dues coses: una, que hi ha persones que desconeixen o no
coneixen de manera correcta el nou sistema de reciclatge; i dues, hi ha persones que,
encara que coneixen el nou sistema de reciclatge, no volen reciclar. Demana si està
d'acord amb aquesta reflexió o si en té una altra.
El Sr. Verdejo contesta que no, perquè ell no sap en quantes persones es basa el Sr.
Sánchez i amb quines dades. Comenta que el pot informar que el sistema està funcionant
i que, quant a les dades de la recollida selectiva, el percentatge que s'està recollint és
elevadíssim. El nombre de tones que deixen de cremar-se és altíssim. Manifesta que en
un mes s'han recollit 44 tones d'orgànica, 12 d'envasos... Afirma que per a ells són dades
que demostren que el sistema funciona i que els ciutadans són els que fan aquest
sistema, són els que recullen; per tant, la població respon, Crist Rei gràcies als seus
ciutadans està entrant perfectament dins el sistema de reciclatge. Que hi hagi alguna
persona descontenta és possible. Ara bé, demana quin percentatge representa aquesta
persona dins de Crist Rei.
El Sr. Sánchez afirma que té una sèrie de preguntes més. Manifesta que intentaran
reconèixer que hi ha un problema. Diu que, si no ho reconeixen i pensen que ho estan
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fent perfecte, doncs que continuïn, que ho estan fent perfecte. Els convida a seguir així,
que ho estan fent perfecte, que no hi ha cap problema i que tothom ho sap fer molt bé.
La seva pregunta és la següent. Si tothom ho està fent bé, és a dir la recollida selectiva és
perfecta, per què al dia següent segons ells una vegada que recullen no hi ha fems, els
fems no es malbarata, no hi ha focus de fems a diferents llocs, com ells veuen que n'hi ha.
El Sr. Sánchez afirma que és allò que ell vol dir, però, si no hi ha problema i tot està
perfecte, que continuïn.
El Sr. Verdejo contesta que ell no ha dit que no hi hagi problemes, sinó que el sistema
està funcionant, que es troben en fase d'implantació i que hi ha una primera fase de
posada en marxa. La fase en la qual es troben ara és d'anar informant les persones que
no han fet el sistema correctament, etiquetant les bosses que s'han tret malament perquè
aquell dia no corresponia, s'identifica la ubicació d'aquestes bosses, i estan encara en
aquesta fase. Conclou que els fems es van recollint conforme a allò previst.
El Sr. Sánchez diu que volia fer la resta de preguntes, però que la seva intenció a l'inici
era identificar el problema. El Sr. Verdejo ha dit que es troben a la fase d'implantació, però
a les seves respostes anteriors no reconeix que hi hagi problemes i que està perfecte,
tothom n’està informant i ho estan fent perfecte. Indica que ells entenen que no tothom
n’està informat i dels que n’estan informats no tothom ho interioritza i ho sap aplicar bé.
Els diu que, si no han arribat a la totalitat de les persones amb els mètodes per informar
aquests grups, segmentant Crist Rei per arribar a la gent, s'haurien de qüestionar emprarne uns altres i si aquest mètode serveix o no. És a dir, intentar fer-ho d'una altra manera,
arribar a més persones, informar més persones i que la gent realment interioritzi el
sistema i l'utilitzi, i ho faci de manera correcta; això és el que entenen que han de fer. Per
tant, la resta de preguntes anaven enfocades que recullin que el problema hi és. Demana
quina gent creuen que ho estan fent bé, quin objectiu es marquen amb aquelles persones
que encara no ho estan fent de la manera correcta i quina és la seva planificació. És a dir,
quin temps es donen perquè aquestes persones ho facin bé i quines accions fan comptes
emprendre per assolir la dita finalitat.
El Sr. Verdejo explica que estan en la fase d'anar identificant les persones que no ho fan
bé, la qual cosa no és fàcilment identificable perquè hi ha qui intenta evitar complir tota la
normativa que hi ha en el tema de residus. Exposa que les informadores estan
permanentment a Crist Rei fent feina amb les persones. De fet, aquest estiu hi havia gent
resident a Crist Rei que estava de vacances i quan va tenir lloc la volta es varen tornar a
fer reunions i es va obrir el local durant dues setmanes perquè la gent que no havia
vengut o que no havia rebut la informació pogués passar a rebre-la; això d’una banda,
quant a arribar a la gent. És un servei permanent, tal com contemplava el plec, les
campanyes informatives són constants, per sectors de població, s'inicia en aquests
moments a les escoles campanya de feina, de tallers que se'ls han ofert per a tot el tema
de reciclatge. Es dirigeix al Sr. Sánchez per dir-li que no deu pretendre que en un mes que
duen ja estigui tot fet i que sigui perfecte. Insisteix que ell no ha dit que sigui perfecte, ja hi
ha detectats llocs, però reitera que no és fàcil identificar qui no ho fa bé, du tot un procés, i
està explicant com ho faran. Explica que durant aquest mes d'octubre es començarà a
intentar localitzar d'on procedeixen aquests residus, el sistema d'etiquetes, el sistema
d'ubicació. De totes formes li diu que els propis veïnats són entre ells els que comencen a
dir als seus conciutadans que no ho estan fent bé i que això ha de funcionar. El procés és
d’un mes d'identificació de l'origen d'aquests residus, en el segon mes serà quan s'avaluï
62

quina quantitat realment de població és i després ja es prendran les determinacions
oportunes i, sial final hi ha un incompliment d'ordenances, s'actuarà en conseqüència.
El Sr. Sánchez demana que li facin arribar aquest calendari d'accions que volen
emprendre un poc més explicat, amb l'objectiu que pretenen, tant per al grup de persones
que no ho està fent bé o que desconeixen la qüestió com també –com ha dit el Sr.
Verdejo– per als qui incompleixen les ordenances.
El Sr. Verdejo vol respondre que, tal com varen dir a la Sr. Tarragó, en qualsevol moment
els poden donar tota la informació que necessitin. Manifesta que tan bon punt es posin
d'acord es reuniran.
El Sr. Torres formula els següents:
2. Demana quan tenen previst contestar les preguntes que tenen pendents del Ple,
perquè n'hi ha bastants i anteriors. Comenta que és una pregunta repetitiva perquè ha
repassat les preguntes del darrer Ple i li varen dir que li contestarien per escrit.
El Sr. Batle respon que totes aquelles que faltin es contestaran al més aviat possible.
El Sr. Torres comenta que si abans del pròxim Ple les tendran contestades li pareix
perfecte.
El Sr. Batle contesta que sí, si és que n'hi ha.
3. Han vist publicat al diari que les obres del Teatre Principal van a velocitat de creuer.
Demana si això significa que van bé, perquè els agradaria saber quan s'acabaran
aquestes obres i sobretot que els informin del retard que duen aquestes actualment.
El Sr. Batle respon que no ho diu el batle, sinó el periodista que va anar a fer la visita
d'obres, perquè varen venir aquí a demanar com estava el tema i els varen dir que
anassin a parlar amb els tècnics. Comenta que ja ho varen expressar així a la darrera
reunió del Patronat de la Fundació Teatre Principal d’Inca, que va celebrar-se la setmana
passada, i a la qual ja varen informar a tots els grups del desenvolupament de les obres.
Explica que va venir la directora general de Cultura per part del Govern de les Illes
Balears i els tècnics municipals; representants de la Fundació varen informar de com es
trobaven les obres, del bon ritme al qual van, que en relació amb la planificació i el darrer
contracte que es va firmar en el mes de juny d'aquest any s'estan acomplint els terminis.
Afirma que és evident que s'hi està fent feina i, a més a més, com ells saben, ja estan
convocats per fer una visita d'obres, així com es varen comprometre a la reunió de la
Fundació. Informa que la dita visita amb els tècnics serà dia 9 d'octubre a les 12 hores, hi
podran veure el desenvolupament de les obres.
4. El Sr. Torres demana si els poden informar de quina és la situació actual del tercer
polígon i si aquesta legislatura estarà operatiu, tal com varen prometre, o hauran de
rectificar les seves paraules i crítiques vs. la gestió del Partit Popular i aquesta legislatura
tampoc no hi haurà tercer polígon ni estarà operatiu.
El Sr. Batle respon que ells sempre miren cap endavant en assumptes importants i
cabdals i estratègia per a la seva ciutat. Com el Sr. Torres sap molt bé, el tercer polígon és
un tema molt debatut en aquesta sala de plens, a les comissions i també a tots el sectors
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econòmics i empresarials d’Inca. Comenta que des del mes de setembre de 2015 el
model de gestió d'aquest tercer polígon industrial va passar –com molts d’ells saben– de
mans municipals a mans privades; és a dir, la Junta de Compensació, que està formada
pels mateixos propietaris amb els tècnics que ells mateixos han elegit, i amb una
representació de l'Ajuntament, són els que han de tirar el polígon cap endavant. Informa
que en aquests moments està pendent de la realització d'una nova assemblea de
copropietaris per nomenar el càrrecs directius d'aquesta Junta de Compensació, que són
els que evidentment han de dur-ho endavant.
El Sr. Batle ara no recorda si ho va prometre o no, comenta que sol prometre poques
coses perquè evidentment desconeix la realitat de moltes de qüestions del municipi.
Manifesta que ha seguit des del principi el tema del tercer polígon industrial, que ja havia
de ser una realitat fa moltíssim d'anys; recorda que havia de ser el polígon més ràpid de la
història d'Espanya, i d'això, fa quinze anys que en parlen. Diu que sí li pot constatar una
cosa, i és que els propietaris estan fent feina perquè al més aviat possible es pugui
conformar aquesta Junta de Compensació per dur endavant el pla d'urbanització, el plans
parcials i les inversions necessàries per fer realitat el tercer polígon.
5. Han detectat que des de la reobertura del pàrquing del Campet del Tren hi ha una falta
de manteniment –ell diria que total– i, a més a més, fa la sensació d'abandonament; de
fet, ell té el seu cotxet aparcat allà dins avui i li agradaria que ho mirassin amb cura
perquè està brut, fa una sensació que no hi ha control de res. Considera que,
evidentment, està molt bé omplir-se la boca dient que han obert un aparcament per fer
una extracció de fums que ha durat tres anys i tenir-lo en les condicions que el tenen a
data d'avui.
El Sr. Batle respon que vol aclarir un tema. Afirma que no s'omplen la boca, sinó que obrin
pàrquings. Es dirigeix al Sr. Torres per fer-li l’observació que a l'any 2012 ells varen tancar
aquest aparcament, amb les necessitats que té la ciutat d’aparcaments en el centre
comercial de la ciutat. Insisteix que a pesar d’aquesta necessitat varen ser capaços de
tancar més de 200 places d’aparcament en el centre d’Inca. Entén que el Sr. Torres ha de
fer allò que ha de fer i allò que vulgui fer, però que tengui en compte que, quan parli de
segons quins temes, evidentment hi ha temes que clamen al cel.
El Sr. Batle exposa que no sap si parla de la plaça de Mallorca o del Campet del Tren, no
sap si té el cotxe a la plaça de Mallorca o al Campet del Tren, però li pot assegurar que,
sobre la pregunta que té aquí i a la qual fa referència el Sr. Torres del Campet del Tren, hi
ha una persona encarregada de l’aparcament i que, evidentment, té cura que aquestes
instal·lacions estiguin de la millor manera possible fins que com han dit es pugui treure un
lot per concurs i perquè es puguin gestionar preferiblement a través d'empreses del tercer
sector. Esmenta que sobretot el Campet del Tren reuneix totes les condicions per poder
estar obert, perquè ja ho varen dir, no obriran fins que no tenguin totes les llicències i el
permís d'activitats.
Explica que han estat tres anys per fer uns fumerals, han estat 80.000 euros que no han
hagut de pagar els ciutadans inquers i inqueres d'aquell conveni fantàstic que varen fer
amb Serveis Ferroviaris de Mallorca. Afirma que, és clar, el gerent de l'altra part de la
passada legislatura no era del PSOE, li ho ha dit més d’una vegada. Evidentment el Sr.
Orta no era del PSOE i considera que poca estima va tenir a Inca, molt poca, per tancar el
magatzem ferroviari, que han hagut de tornar a obrir, amb serveis allà dedins per als
ciutadans perquè no s'hagin de desplaçar a Palma per treure una targeta intermodal, etc.;
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obrir més de 200 places d'aparcament en el centre de la ciutat perquè puguin donar
serveis als seus ciutadans, visitants i també comercials. Diu al Sr. Torres que pot dir que
està brut, parlaran del servei que pertoca perquè vagin i ho mirin. Però, afirma que el del
Campet del Tren pràcticament és que ni es va utilitzar, hi pot anar i està perfecte, a més
de les repassades que li varen fer de pintura, de llum, etc., etc. Expressa que a una altra
pregunta li demanarà per l’accessibilitat. Exposa que hi ha problema de l’ascensor, que
evidentment ara amb el nou concurs es donarà d'alta, perquè encara estava a nom de
Serveis ferroviaris de Mallorca, i han tengut aquest període transitori. Informa que les
persones que tenen mobilitat reduïda tenen possibilitat d'entrar-hi a peu pel carrer, no hi
ha cap tipus de problema, i que els qui estan a la plaça no poden utilitzar l'ascensor.
D’aquí que se sorprengui que per al grup municipal del Partit Popular sigui un problema
obrir un aparcament. Creu que haver pogut aconseguir que aquest aparcament s'hagi
obert i que estigui en servei té moltíssims avantatges. Manifesta que li hauria agradat que
hagués estat com l’ambaixador de Crist Rei, que fos en tres mesos, ja que la nova
legislatura va ser pel juny i pel Dijous Bo ja estava fet l’ambaixador, i ja estaven
habilitades les màquines per entrar i sortir. Diu que ja li hauria agradat, però que les coses
venen com venen; evidentment, ara han aconseguit l'objectiu d'aquest aparcament, que
era que estigués al servei de tots els ciutadans.
6. El Sr. Torres exposa que a l'anterior pregunta parlaven del pàrquing del Campet del
Tren, que com el Sr. Batle ha dit ha costat 80.000 euros que no va haver de pagar aquest
Ajuntament. Indica que el Sr. Batle a una exposició relativa a un altre punt deia que els
doblers públics són doblers públics i que són per gastar, i era el que defensava quan el
seu company, el Sr. Aguilar, li parlava si pertocava pagar o no pagar. S’adreça al Sr. Batle
per dir-li que, com ell bé ha dit, el pàrquing es va tancar, hi havia unes mancances i
s'havien de solucionar; ells n'han esmenat una part en tres anys de gestió, però
l’aparcament que està obert a data d'avui té l'ascensor romput i incompleix la normativa
d’accessibilitat per a les persones amb discapacitat. Òbviament, no són capaços d'afirmar
si amb aquestes deficiències el pàrquing pot estar obert, per això voldrien saber si tenen
informació, precisament que tenen un aparcament obert –no entraran en la necessitat del
pàrquing perquè tots comparteixen aquesta opinió–, però està clar que l’Ajuntament és el
primer que ha de vetllar pels interessos generals i sobretot complir la normativa.
Aprofitarien aquesta pregunta, esperant les explicacions que els contesti el Sr. Batle, per
demanar també si se'ls pot informar de manera tècnica si el dit aparcament, actualment
amb les condicions de no-accessibilitat que té per a les persones amb discapacitat, pot
estar obert al públic.
El Sr. Batle expressa que on el Sr. Tores veu un problema ells veuen una oportunitat, la de
poder tenir un aparcament obert. Manifesta que vol dir una cosa al Sr. Torres. Exposa que
a l'any 2012 es va tancar l'aparcament, li diu que va tenir tres anys, igual que els que ha
tengut ell ara per obrir-lo, i no ho va fer. Han estat 80.000 euros de diners públics d'aquí i
d'allà. Diu al Sr. Torres que ho hagués fet ell, i a l'any 2012 ja estaria obert. Ara li parla de
l'ascensor... Afirma que tots els permisos, tots els informes de l'enginyer municipal són
favorables, en la seva totalitat. Comenta que ells varen dir que no volien fer el que es va
fer aquí anys enrere, que va ser obrir un aparcament fora permisos. Aleshores sí que no
es complia ni amb accessibilitat, ni amb sortida de fums, ni amb el Pla General, allò no
complia res. Indica que ells han volgut esperar a tenir tots els permisos correctes, fins i tot
es va haver d’endarrerir unes setmanes perquè la soca d'electricitat no passava i es varen
estimar més esperar a tenir tots els permisos correctes. Comenta que ha estat tants
d'anys tancat podien esperar quinze dies més. Insisteix que on el Sr. Torres veu un
problema ells veuen una oportunitat. Considera que els problemes s'estan resolent i que
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no és que estigui romput l'ascensor, sinó que està pendent de traspàs del nom d'una
empresa –ja que estava a nom de Serveis Ferroviaris de Mallorca– a la seva, que és la
nova, que justament ha quedat, perquè fa poques setmanes es va adjudicar un altre
concurs. Es queixa que el Partit Popular tenia contractades no sap quantes empreses de
fora d'Inca per al manteniment de l’ascensor i que ells han fet el que pertoca, treure un lot
de manteniment d’ascensors. Comenta que ha guanyat una empresa que durà tot el
control de tots els ascensors, no cadascú que habita un edifici on hi ha un ascensor li
dóna a una empresa diferent els seus ascensor sense mirar el conjunt, però evidentment
a la propera Comissió d'Urbanisme vendrà l'enginyer i donarà totes les informacions que
hagi de facilitar.
7. Voldrien que se'ls informàs quines són les ràtios que compleix actualment, segons la llei
vigent, l'actual plantilla de la Policia Local d'Inca i –arrel que han detectat per algunes
denúncies que els han fet arribar diferents membres– quins serveis s'han suprimit degut
que no hi ha el personal suficient per cobrir tota una sèrie de serveis que estaven ja
planificats en aquest ajuntament.
Respon el Sr. Oriol. Explica que la qüestió de les ràtios, com ja saben, és orientativa, no
és que la llei obligui a tenir-ne unes o unes altres. Comunica que s'esperen els informes
de la Direcció de la Policia per saber fins on es pot arribar; en relació amb els serveis que
s'han suprimit, creu que és la UP nocturna, que és la unitat de prevenció.
8. Han observat a través de les xarxes socials que hi ha hagut queixes de persones
usuàries de la piscina municipal del Mateu Cañellas perquè l'Ajuntament els havia prohibit
tota una sèrie d'accions, la qual cosa produïa unes molèsties. Fins i tot la gent arribava a
explicar a les seves queixes que no es podia entrar ni aigua per beure a la piscina
municipal. Voldria saber com està aquest assumpte i quina solució li han donat.
El Sr. Batle indica que li ho contestaran per escrit.
9. Respecte al Poliesportiu Mateu Cañellas també han rebut queixes i han observat a
través de les xarxes socials que hi ha una falta de manteniment, especialment en el tema
d’il·luminació, a diferents pistes. Manifesta que sobretot els usuaris es queixen que no hi
ha il·luminació i que, a més, l'Ajuntament està molt de temps a canviar o a esmenar les
deficiències. Voldrien demanar quin són els motius i, a banda, volen fer el prec que
tenguin cura de les instal·lacions esportives, perquè quan no tenen llum, sobretot ara que
ve l’hivern, són inutilitzables, per la qual cosa considera que tenir pistes en el Poliesportiu
Mateu Cañellas que la gent no pugui utilitzar és una llàstima.
El Sr. Balte respon que contestaran per escrit.
10. Voldrien que els informassin de quins són els resultats de la instal·lació de les plaques
solars a les piscines cobertes, quin estalvi ha suposat això per a l'Ajuntament, quina
millora ha tengut l’espai i sobretot si s'estan mantenint els serveis –ara que ve l'hivern–
d'aigua calenta, de la temperatura ambient, del que fa concretament o tot el que es
relaciona amb la calor de la instal·lació, perquè els preocupa i no en tenen cap informació.
El Sr. Batle comunica que hi han afegit el Palau d'Esports, on també hi ha la instal·lació de
plaques. Indica que li ho contestaran per escrit.
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11. Voldrien que se’ls informàs si l'actual equip de govern, i especialment el Sr. Batle, ha
depurat responsabilitats amb relació a aquesta multa de 5.000 euros que han posat a
l'IMAF, la qual hauran de pagar tots els inquers i inqueres, i entenen que aquesta
incidència ha estat fruit d'una mala gestió. A més, no entenen com és que, com diu molt
bé l'escrit de Conselleria, es demana el pla de seguretat a una instal·lació i no el tenen.
Així mateix, també se'ls recrimina que tenguin una sèrie de persones, de monitors, que no
tenguin tota la documentació adequada i necessària, amb l'agreujant que molts d'ells fan
feina amb menors. Per això els agradaria saber si el Sr. Batle ha depurat responsabilitats i
ha adoptat les mesures oportunes.
El Sr. Batle expressa que la paraula depurar no li agrada gaire, llevat que parlin d'aigües,
de depuradores, d'inversions de 14 milions d'euros per fer la depuradora nova, etc., però
que amb el tema de depurar no comparteix aquesta apreciació. Manifesta que se n'han
preocupat, evidentment, perquè això no és d'aquest any, sinó de l'any passat. Comunica
que ja s'han fet les al·legacions oportunes i que, si hi ha algun tipus de sanció, no
l'assumirà l'Ajuntament. Informa que es va solucionar el tema dels monitors que no tenien
titulació, perquè era personal voluntari, i tot això s'ha duit a terme a través de l'empresa
que tenia en aquell moment la contractació o la concessió del servei. Manifesta que és
veritat que fan la inspecció que pertoca a l'Ajuntament, però que és l'empresa la que
presenta tota la documentació i serà l'empresa la que haurà de fer front en el cas que hi
hagués una sanció econòmica. Indica que ells no la posaran, ells advertiran l'empresa
perquè no ha complit amb aquelles condicions amb què es va presentar en el concurs, i
per al normal funcionament d'una activitat tan important com és una escola d'estiu.
12. Demana informació de quina és la situació actual del compromís que varen adquirir el
Sr. Batle i el Sr. Regidor d'Esports amb municipalitzar les instal·lacions del camp de futbol
del Constància i del Sallista. Exposa que ara en el mes de novembre en farà tres anys i
que havia de ser una realitat en els dos propers anys. El Sr. Torres comenta que els fa la
sensació que aquesta legislatura no hi haurà cap municipalització d'aquestes
instal·lacions i que va ser un compromís que va fer el Sr. Batle públicament davant els
propietaris. El dit compromís va dur a acceptar aquest nou conveni que es va signar i que
tots són conscients que no s'ajusta a la legalitat, i que, a més a més, va en contra dels
Estatuts de l'actual Junta de Propietaris d'aquestes instal·lacions.
El Sr. Batle diu que això que no s'ajusti a la legalitat ho diu ell, ja que disposen de tots els
informes favorables del tècnics i, evidentment, a una assemblea on hi ha 450 accions
representades i on hi va haver un ampli acord. És cert que, com en altres qüestions, es
varen comprometre a mirar cap al futur, no mirar cap enrere, perquè això sí que és un
tema de 40 anys, i en 40 anys no només ha governat el Partit Popular, sinó que fins i tot
han governat altres règims. Manifesta que és cert que es varen comprometre a donar-hi
una solució i hi estan fent feina, perquè no només és una solució o una proposta de
solució fàcil, és complexa, no sap si única en aquest àmbit a tota l’illa de Mallorca, ell no
recorda altres llocs on s'hagi plantejat aquesta qüestió; a més a més, només és
comparable amb el tema de Lluís Sitjar a Palma. Torna a dir que estan treballant per dur
una proposta com es varen comprometre, tenen reunions amb els representants de la
Junta de Propietaris per arribar a una proposta que després s'haurà d'elevar a una
assemblea i, si aquesta proposta va endavant, s'haurà d'elevar també al Ple de
l'Ajuntament.
13. En el darrer Ple els varen demanar que els fessin arribar una còpia de la factura
adreçada a l'Ajuntament d’un misser o un advocat precisament per uns serveis que s'han
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realitzat als propietaris del camp del Constància i el Sallista. Volen saber en base a què
l'Ajuntament ha pagat aquesta factura i també un informe de la intervenció dient si
efectivament els pertoca pagar aquest misser o advocat amb diners públics.
Respon el Sr. Batle. Pensa que, en relació amb el dit assumpte, a la passada Comissió
d'Hisenda els varen fer arribar aquesta factura arrel d'aquesta negociació, i això és mostra
que estan fent feina en el tema de la municipalització dels terrenys del Constància.
Manifesta que evidentment aquí hi va haver un acord pel qual s'havien de pagar 20 euros
de quota per cada una de les accions i que l'Ajuntament d'Inca amb el marge de 100 i
escaig d'accions va aportar aquesta quantitat per poder fer front a unes despeses que els
afecten a tots, fins i tot també a les accions de titularitat de l'Ajuntament.
14. Referent a l'assumpte de les instal·lacions del Sallista, els han informat que hi ha una
tribuna que no compleix normativa. Demana, ja que l'Ajuntament n’és el màxim
responsable degut al conveni signat, quines són les mesures que s'han adoptat, si es
pensa clausurar la grada o si esperen, al contrari, que passi una desgràcia. Després
tothom haurà de córrer, tothom es llevarà la responsabilitat.
Exposa que ells pensen que el conveni que han signat no és legal, per molt que
anteriorment el Sr. Batle els hagi explicat que hi ha va haver una Junta d'Accionistes. El
Sr. Torres comenta que no era una junta d'accionistes, ja que les accions del Sallista són
títols de copropietat, tenen uns Estatuts als quals es diu ben clar que per firmar qualsevol
conveni de cessió hi ha d'haver unanimitat de tots els copropietaris, no accionistes. Per
aquest motiu ells entenen que el màxim responsable actual, segons aquest conveni que
no s'ajusta a dret, és l'Ajuntament. Doncs, si efectivament hi ha una grada que no
compleix normativa, l'Ajuntament hauria de prendre mesures i sobretot no passar el
problema als pares i mares, que són els que fan feina de manera desinteressada
actualment en aquestes instal·lacions.
El Sr. Batle contesta al Sr. Torres una altra vegada que on veu un problema ells veuen una
oportunitat i sobretot un servei. Manifesta que no sap a quina grada es refereix, no sap si
és la de devora les vies del tren o la que després es va fer mentre el Sr. Torres era batle,
però comenta que és ara, en aquests moments, quan s'ha donat una llicència per fer uns
vestidors i on també en aquells moments es va donar una llicència per realitzar aquesta
actuació. És cert que era una llicència on hi havia les grades i vestidors. No es varen
realitzar els vestidors i les grades les varen fer els pares.
Quant a la responsabilitat, el Sr. Batle manifesta que és aquest equip de govern qui l'any
2015 va dur endavant –també criticat pel Partit Popular per la inversió que es va fer–
tornar la nau social del camp del Sallista, perquè els informes dels tècnics municipals
deien que estaven en perill. Aquest equip de govern va prendre la decisió de dur a terme
aquesta inversió, a través del club, perquè s’efectuàs la demolició. Explica que diu tot això
en relació si han de traspassar la responsabilitat als pares i a les mares. Es dirigeix al Sr.
Torres per dir-li que l'any 2015, en què hi havia una responsabilitat i hi hauria pogut haver
un problema en aquest local social del club, varen ser ells els que varen decidir tirar cap
endavant amb la inversió, ja que no volien que hi hagués un problema per a un infant, ni
per a una persona major, ni per a cap persona que pogués passar per aquestes
instal·lacions, que com sap molt bé el Sr. Torres són molt transitades i que estan donant
un servei. Per aquest motiu, en el punt anterior, i d'aquí el compromís de l'any 2015,
l'assemblea adquirí el compromís de la municipalització d'aquests terrenys, perquè el Sr.
Torres sap la problemàtica que hi ha a l'hora de poder invertir diners públics en aquesta
68

instal·lació, que no és una pública i de la qual no tenen el 100 % de la titularitat. Creu que
estan en el bon camí per poder arribar a una bona proposta i que després de 40 anys
aquests terrenys, que són d'un ús social clamorós, puguin estar sota la titularitat de
l'Ajuntament i, sobretot, que també puguin invertir i dur el manteniment con fan amb altres
instal·lacions municipals que donen cobertura a altres clubs i altres disciplines esportives
a la ciutat. Vol donar des d'aquí un missatge d'agraïment a tota la Junta Directiva del Club
Esportiu Constància de futbol base, a tots els entrenadors, entrenadores, jugadors,
jugadores, delegats, delegades i també pares i mares que estan allà cada dia, i que són
els que vertaderament suporten un club que està realitzant una gran labor social i
esportiva en el municipi i, que com saben, tendran al seu costat aquest equip de govern
per a totes aquelles millores que puguin dur a terme a les instal·lacions, com ara s'estan
fent a través d'un conveni que varen signar amb la Junta Directiva del Club Esportiu
Constància i ells; també a la vegada a la Federació Balear de Futbol per dur endavant
aquesta inversió tan important, com és la construcció d'aquests quatre nous vestidors,
que resoldran una gran demanda perquè podran utilitzar-los els més petits de futbol base,
que, fins ara, havien d'estar a uns mòduls, i a altres bandes lleven barracons.
El Sr. Torres manifesta que, abans d'anar a la següent pregunta, volen dir que ells també
se sumen a les felicitacions de pares, mares i tota la família del Club Esportiu Constància,
del club Sallista, per la feina que fan. Evidentment, tots aquests clubs esportius,
especialment com del que ara parlaran, que és el Club Arthemys, són entitats esportives
que desenvolupen una tasca altruista a la Inca, que moltes vegades, millor dir, sempre,
posen els diners de la seva butxaca, dediquen el seu temps, però evidentment
l'Administració, en aquest cas l'Ajuntament, és el responsable i ha de vetllar pels seus
interessos i ha d'estar-hi al costat i donar suport, però també han de fer les coses ben
fetes.
15. El Club Arthemys va registrar en aquest ajuntament unes queixes, especialment
dirigides al regidor d'Esports, perquè hi va haver unes filtracions d'aigua en el Palau
Municipal d'Esports, que fa molt d'anys que està construït. Esperen que les dites
filtracions d'aigua no siguin, després de tres anys, responsabilitat del Partit Popular,
perquè durant els anys que ells varen tenir el Palau no varen tenir aquestes filtracions i
ara després de tres anys que ells governen surten unes filtracions, i segurament seran
culpa del Partit Popular. Però no han de parlar de passat, han de parlar de futur, i allò que
està clar és que una gent, un club, es queixa d'una instal·lació municipal que està plena
d'aigua, i no tenen resposta, no tenen solució i, a més a més, es troben en una situació
precària. Per tal motiu els agradaria saber per què es tarda tant a donar solucions a
determinades entitats esportives i, a més, quina és la situació de cara al present i el futur
d'aquesta instal·lació, perquè saben que estan resituats, però tenen dos problemes; el
primer, que la instal·lació de la qual actualment disposen no compleix les seves
expectatives esportives; i el segon, que tenen una mancança de material, perquè tot
aquest material que es va banyar molt es va deteriorar. Demana quina solució pensen
donar a la referida entitat, que igual que el Sallista i el Constància té una massa social, té
uns pares, té unes mares i té gent que hi fa feina de manera altruista i hi dedica el seu
temps lliure pel bé dels seus fills, i a la qual dóna suport com hi donen suport ells.
El Sr. Batle comenta que, si li demana pel compromís d'unes noves dependències
adequades i de tenir una nova instal·lació esportiva, com pugui ser un nou pavelló on
desenvolupar la seva activitat, considera que ho haurien d’haver desenvolupat des de fa
moltíssim d'anys –el Sr. Torres coneix perfectament les dificultats que tenen a l'espai del
qual disposen en el Palau Municipal d'Esports. Expressa que el compromís és aquest,
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que han de tenir una instal·lació per a elles totes soles, perquè allò que no pot ser és que
nines que després vagin pujant de categoria se n'hagin d'anar a Palma per poder
desenvolupar el seu esport. Esmenta que, a més que és un esport sacrificat, és un esport
molt disciplinat, han de disposar d’una instal·lació. Afirma que el compromís és una nova
instal·lació esportiva, un nou pavelló només per a Arthemys, per a la gimnàstica esportiva
en el municipi. Informa que ara estan fent feina en la llicència d'activitats d'un Palau
Municipal d'Esports que es va inaugurar l'any 1996. Poden mirar cap endarrere, però
miraran cap endavant, i mirar cap endavant significa treure la llicència d'activitat, invertir
allò que calgui perquè puguin complir totes les normes de seguretat, tota la normativa
vigent, el Pla General, adequar els temes ambientals, etc. Ara bé, recorda com els varen
telefonar al regidor d'Esports, el Sr. Ferrà, i a ell mateix un dia a les nou i escaig del
vespre i els varen demanar que anassin allà per veure el que estava passant, que hi havia
una filtració d'aigua i, evidentment, hi estava tot el material.
Explica que tot d'una varen tenir reunions, amb la qual cosa des de Serveis es va ajudar
per poder traslladar tot aquell material a una altra instal·lació perquè no es fes malbé, etc.
Exposa que la solució només és una i que aquí el compromís és que tenguin una nova
instal·lació; evidentment, aquesta legislatura no els dóna temps, però per a la propera
legislatura l’objectiu és que puguin tenir una instal·lació digna, en condicions, per poder
desenvolupar la seva activitat esportiva. Afirma que el compromís també és treure la
llicència d'activitat i realitzar les inversions necessàries per complir, i que aquest
vertaderament pugui ser un espai esportiu, però també multifuncional, amb totes les
llicències perquè es pugui realitzar tot amb tota la màxima seguretat i adaptant-se a la
normativa del Pla General. Per això el Partit Popular sap que les grades de dalt estan
tancades i no hi estan perquè els agradi, sinó perquè una de les mesures que han pogut
salvar perquè es continuï fent una activitat esportiva és que les grades de la part de dalt
estiguin inutilitzades fins que treguin aquesta llicència d'activitat i puguin dur a terme les
inversions oportunes per poder tenir tots els permisos al dia.
El Sr. Torres manifesta que es troben agraïts i contents que es comprometi públicament a
fer una nova instal·lació. Comenta que això es contradiu –suposa que és doctrina del Sr.
Pedro Sánche– amb l'anterior pregunta, a la qual deia que no es compromet mai i que fan
poques promeses. En aquesta es comprometen a una nova instal·lació; ells ho agraeixen i
per tal motiu fan la pregunta.
16. Expressa que els agradaria saber com està la situació de la neteja dels embornals del
municipi. Han vist que a la darreres comissions de govern s’ha tret el concurs. Els consta
que l'empresa que havia de dur a terme la neteja la va deixar de fer i, si no van malament,
des del gener del 2018 no hi ha ningú que tengui adjudicat aquest servei. Manifesta que la
seva pregunta va dirigida a dues vessants: si des del gener de 2018 no es fan nets els
embornals i, si la resposta és positiva, voldrien saber qui factura aquesta feina, com es
paguen les dites factures, i sol·licitarien el preceptiu informe tècnic si aquest servei sense
estar adjudicat es pot dur a terme i es pot pagar.
Respon el Sr. García. Comenta que des de gener de 2018, data a la qual es refereix el Sr.
Torres, sí que s'han fet nets els embornals de la millor manera possible. Això no obstant,
afirma que no poden dir que n’estiguin satisfets i que els hi han fet degut que no havien
agafat la mateixa empresa perquè no havia prestat el servei en condicions; informa que se
li va dir que mantingués els embornals aquest temps com a compensació a la lectura que
va fer d'un servei mal prestat. Creu que encara els neteja, però també és necessari
contractar de forma adequada, i ara han tret aquest concurs, que tampoc no és el definitiu
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en el temps perquè el de neteja acaba no sap si l'any que ve o l'altre, ara mateix no ho pot
concretar. Ara bé, sí que seria convenient que l'any que ve es posàs en marxa el plec de
condicions i de contractació per no trobar-se que s'hagin de dur a terme successives
renovacions i pròrrogues, i incloure dins el que és especialment neteja viària el servei de
neteja d'embornals. De totes maneres, creu que el seu ideal seria per a la contractació
que la mateixa empresa ho dugués tot o bé municipalitzar tots aquests tipus de serveis.
Ara bé, conclou que aquesta és una decisió que evidentment el seu grup, en franca
minoria, no pot decidir per ell sol.
17. Tota aquesta legislatura veuen, observen, i de fet ho han manifestat a diferents
publicacions, que surten jardins espontanis en aquesta ciutat, a més a més a indrets un
poc estranys, com puguin ser a voravies, a embornals, a places. Comenta que ho veuen a
la revista que varen publicar el mes de juliol de 2016, on hi ha uns embornals i unes
voreres plenes d'herbes i de jardins; també veuen que això es va repetint durant tota la
legislatura –juliol de 2016, setembre de 2018– i a les xarxes socials –ho comproven
especialment, perquè ells quan detecten queixes actuen– observen que efectivament,
sobretot els darrers mesos amb les pluges, perquè aquest estiu ha plogut molt, que va bé
per als bolets i també molt bé per als jardins naturals que surten en el municipi. Veuen
embornals amb plantes grosses, enormes, veuen voreres que pareixen selves
enjardinades, veuen voreres plenes de verdor... Simplement la pregunta és bastant clara.
Suposa que una de les accions que estaven dins el Pacte per Inca d'esquerres era que
dins el canvi de la ciutat d'Inca no només es mantenguessin les instal·lacions
enjardinades que ja tenen, que no ho fan, sinó una proliferació natural de totes les zones
enjardinades que per la naturalesa pròpia van creixent en el terme d’Inca. És un criteri,
com deia molt bé el Sr. Aguilar, això no saben si està dins la línia del Pacte per Inca, però
ells, evidentment, no ho comparteixen; però si és una de les seves directrius, doncs ho
denuncien perquè no ho comparteixen. Creu que seria interessant que, d’una banda,
cuidassin les zones enjardinades que tenen i, de l'altra, eliminassin totes aquestes zones
verdes naturals, que en els darrers mesos n'hi ha moltes a la ciutat.
Respon el Sr. García. Coincideixen amb ells absolutament que aquest any ha estat
especialment significatiu en el creixement d'herbes a tot arreu. Degut al període de pluges
i que el cicle d’aquestes va començar pel mes de juliol, va continuar l’agost i continua,
això ha provocat que s'hagi d'actuar a les zones verdes –expressa que no comparteix el
criteri del Sr. Torres en aquest sentit–, però també amb les voravies. Varen prendre una
determinació que tant de bo s'hagués pres fa molt d'anys que, al principi, va ser com
simpàtica per a segons qui, que era fer les juntes de les voreres on creixien herbes,
perquè lògicament creixen herbes a les voreres o les voravies on les juntes són
inexistents, perquè s'han deteriorat pel pas del temps. L'alternativa que tenien era fer les
voreres noves, amb la qual cosa, donada la situació pressupostària, podrien fer 100
metres de voreres noves totalment cada any, mentre que amb la col·laboració del
Programa Visibles i de la pròpia brigada municipal creu que duen una quantitat de metres
de voreres i de juntes fetes a les voreres impressionant. Desitja que tant de bo puguin
continuar. Amb això tenen la confiança que aquesta qüestió de créixer l'herba a les
voravies vagin minvant. Comenta que no són ni a la meitat i que durant aquests anys
anteriors s'han deteriorat moltíssim les voreres; sense anar més enfora, a l'escala de la
plaça d'Orient, que era una cosa central i que veien cada dia, hi creixien les herbes cada
dia, informa que han fet les juntes i que esperen que almanco en un parell d'anys no
tornin a créixer. Explica que hi estan destinant personal, a la part de Sant Francesc i la
part del carrer de Jover, Reis, Sant Antoni, i que aniran a poc a poc treballant en aquesta
situació. Haurien de posar damunt la taula un tema que han comentat no sap amb qui, el
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Roundup, que en el seu dia varen acordar que no s'utilitzàs mentre la Unió Europea no
l'autoritzàs, comenta que és un tema molt delicat i que dins aquesta delicadesa estan. A
part d'això, explica que l'empresa de neteja desbrossa contínuament i a zones on es veu
l'herba, i que perquè aturi l'herba n'hi pot haver alguna, però que s'actua. Reitera que
considera que s'està actuant, la qual cosa agraeixen al Facebook, que és on es posen
aquestes coses, creu que el Facebook té un detall molt important, que avisa quan encara
està malament, però no publiquen res de quan està bé; tampoc ho esperen, no estan aquí
perquè els felicitin, sinó que estan per donar resposta a aquest Facebook que els avisa
que una cosa està malament. Afirma que el tema de les herbes sí que els preocupa i que
per cercar distintes actuacions no estaran. Ara coincideixen amb el Partit Popular enguany
que no volen veure herbes, insisteix que ha estat un any ferest.
18. Continuen amb les preguntes centrant-se un poc en el passat. Es dirigeix al Sr. García
per dir-li que, si agafa el seu programa electoral de fa una legislatura, veurà una escala
que el Sr. Batle ha anomenat, l'escala de la plaça d'Orient sense cap herba, i la
responsabilitat del Sr. García no era governar. Comenta que els que governaven avui
estan a l'oposició i que no hi ha cap herba, és un document gràfic que deixa constància de
la gestió d'uns i de la gestió dels altres. Però, dit això, i com que parlen de manteniment,
els agradaria que els explicassin quina falta de manteniment té l'actual parc vial que hi ha
en el polígon industrial, del qual, a més, hi ha queixes que s'està deteriorant i que no
s'està mantenint en adequades condicions.
El Sr. García vol parlar per al·lusions. Expressa que certament aquests tres anys ha
passat el mateix que amb les herbes, desbrossaven, desbrossaven i desbrossaven i
tornaven a sortir, amb la qual cosa han anat a donar-hi una solució més definitiva, que és
fer les juntes. Explica que aquestes juntes faltaven des de feia molts d'anys i que a
estones no hi havia cap herba, però sortien i continuaven sortint. Informa que ara proven
de veure si fan les juntes, les quals fa molts d'anys que no estan fetes. Esmenta que hi ha
un parterre pujant per l'escala a la dreta en què es va deixar la junta i que hi ha herbes,
però aniran a fer les juntes; comenta que davant Santa Maria la Major també varen fer les
juntes de l'entrada lateral. Vol dir en tres anys no acabaran amb les herbes, més aviat
creu que les herbes dolces acabaran amb ells. Però té raó, les herbes surten, surten i
surten, és una fixació, hi insisteix; per això cerquen alternatives, i creu que l'han trobat a
fer les juntes, però no les poden fer totes en quinze dies.
El Sr. Batle es dirigeix a la Sra. Triguero perquè parli del manteniment del circuit vial.
La Sra. Triguero respon que té el treball encomanat, que tot d'una que puguin el pintaran
de nou; en relació amb els senyals, explica que han de fer una petita obra que els posaran
com pertoca.
19. Han tengut constància de la dimissió del membre de Protecció Civil i la informació que
els ha fet arribar és que hi havia desavinences amb l'actual responsable d'aquesta gestió.
Els agradaria que els informassin sobre aquesta qüestió.
El Sr. Batle afirma que aquesta pregunta no estava amb les que ha dictat el Sr. Sánchez,
ni a les anteriors tampoc, ho diu per si de cas, però que la contestaran.
El Sr. Torres diu que les té apuntades.
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El Sr. Batle comenta que per ventura ells les tenen apuntades, però que no hi eren amb
les que li ha comunicat el Sr. Sánchez.
El Sr. Torres manifesta que han fet un tercer grau al Sr. Sánchez quan feien les preguntes,
que anava i venia...
El Sr. Batle diu que contestaran.
Respon que el tema just és la dimissió del cap de Protecció Civil i que ara a partir
d'aquest moment la regidora de Policia de Seguretat durà la coordinació de tota la qüestió
referent a protecció civil, però que no hi cap qüestió personal. Comenta que aquesta
persona va fer el registre d'entrada en què els va manifestar que per motius personals
deixava de ser el cap de Protecció Civil, no voluntari.
20. El Sr. Torres vol dir públicament que està molt content de fer aquesta pregunta i que li
dóna una especial satisfacció fer-la. Voldria saber si la regidora responsable de Mobilitat i
Circulació d'aquest Ajuntament segueix pensant, amb les reformes circulatòries duites a
terme a la ciutat, especialment la de Jaume I, segueix pensant que "esto es maravilloso,
no hay ningún problema y nadie se queja". A Jaume I, ara que hi ha hagut l'inici del curs
escolar, està sent un caos absolut de circulació amb problemes d’accessibilitat; a més a
més, tothom es queixa i fins i tot circulen vídeos de retencions de 15 i 20 minuts. Volen
saber –contents de fer la pregunta, ho torna a repetir, perquè els alegra fer aquest tipus de
preguntes veient que el temps els dóna la raó– si segueix pensant que les reformes
circulatòries que han realitzat són encertades.
La Sra. Triguero respon que li ho contestarà per escrit.
21. El Sr. Torres diu que la darrera pregunta no sap si el posa content o no, però que l'han
fet in voce i l'ha enunciat el Sr. Sánchez. Han vist en premsa que el Consell Insular de
Mallorca ha decidit eliminar tota una sèrie de rondes municipals, que afecten diferents
municipis. Manifesta que es va preocupar i va intentar entrar a la pàgina web, el Sr.
Aguilar li ha confirmat que ell també ho va intentar, i no els queda clar l'anunci. Si no va
malament, s'anuncia la supressió de tretze rondes o tretze trams de rondes, però no tenen
clar si la ronda d'Inca queda suprimida o no, segons l'actual composició del Consell
Insular de Mallorca.
Respon el Sr. Batle. A ell li agrada que li faci aquesta pregunta. Comenta que li agrada
perquè va ser el compromís que ells varen aprovar en aquest Ple i que justament el grup
municipal del Partit Popular no hi era perquè varen abandonar aquell Ple.
El Sr. Torres demana si era la consulta popular.
El Sr. Batle segueix dient que li pot assegurar que no és una de les rondes que ha eliminat
el Consell de Mallorca i que prest podran tenir notícies i els comunicaran els compromisos
del Consell com estaven en el conveni, estudi d’alternatives, impactes mediambientals,
etc. Però el compromís que varen assolir aquí i que varen aprovar en aquest Ple –és clar
que ells no hi eren perquè se'n varen anar– és el que es va signar amb el Consell de
Mallorca, i per primera vegada tenen un conveni unilateral, no mocions, sinó conveni
unilateral, on hi ha una forta inversió en matèria viària, hi ha devers 7 milions d'euros, i hi
ha altres tipus d'inversions; no només és el primer tram de la ronda nord, sinó que també
hi ha inversions en millora de totes les entrades d'Inca, de les rotondes, tot el tema de
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carril bici cap al camí de Ciutat, etc. Comenta que ben aviat el grup municipal del Partit
Popular també coneixerà aquestes notícies.
I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les tretze hores
i sis minuts (13.06 h) del dia 27 de setembre de 2018, de la qual s’estén la present acta,
que jo, el secretari accidental, certific.
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