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ASSISTENTS

BATLE PRESIDENT
SR. VIRGILIO MORENO SARRIÓ

REGIDORS
SR. SEBASTIÁN ORIOL DÍAZ
SRA. ANTÒNIA MARIA SABATER MARTORELL
SR. ANTONI PEÑA MIR
SRA. MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ MOLINA
SR. MIGUEL ÁNGEL CORTÉS RAMIS
SRA. MARIA ANTÒNIA PONS TORRENS
SR. ANDREU CABALLERO ROMERO
SR. FÉLIX SÁNCHEZ DÍAZ
SR. ANDRÉS GILI VIZCAÍNO
SRA. SONIA FRANCISCA FRANCO RUIZ
SR. ÀNGEL GARCIA BONAFÈ
SRA. MARÍA DEL MAR NAVARRO REGUILLO
SRA. ALICE WEBER
SR. BIEL FRONTERA BORRUECO
SR. FRANCISCO POL ALORDA
SRA. VANESA BERGA GARZÓN
SR. GREGORIO FERRÀ FRAU
SR. ANDRÉS SÁNCHEZ GARCÍA
SRA. ISABEL VALLÉS GARRIDO

SECRETARI ACCIDENTAL
SR. GUILLEM CORRÓ TRUYOL

INTERVENTOR
SR. ANTONI CÀNAVES REYNÉS

NO HI ASSISTEIX
SRA. MARÍA DEL CARMEN OSES RAMOS
A la sala de sessions de la casa consistorial de l’Ajuntament d’Inca (Illes Balears), essent les 19.30 hores del
dia 25 de juliol de 2019, 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  el  Sr. Guillem Corró Truyol, accidental de la Corporació, qui dóna fe de l’acte, i hi
assisteix l’interventor Sr. Antoni Cànaves Reynés.
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Primerament,  per  la  Presidència,  i  després  de  comprovar  en  els  termes  exposats  que  hi  ha  el  quòrum
legalment  exigit  per  l’article 90 del  Reglament d’organització,  funcionament  i  règim jurídic  de les entitats
locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, i per l’article 55.1 del Reglament orgànic municipal, per a la vàlida
realització de les sessions plenàries, la declara oberta.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 28 DE JUNY DE 2019

Atès que no hi ha cap observació per formular se sotmet a votació l'aprovació de l'Acta i n’esdevé el següent
resultat: unanimitat (20).

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 751 AL 1.075 DE 2019

Els regidors es donen per assabentats dels decrets de la Batlia.

Seguidament i a proposta del Batle els reunits s’avenen al debat conjunt dels punts següents 3, 4 i 5.

3. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I BON GOVERN PER A L'APROVACIÓ DE
L'EXPEDIENT NÚM. 1/2019 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT

Els reunits consideren el Dictamen de data 15 de juliol de 2019, que transcrit textualment diu:

"Vista la relació de despeses procedents d'exercicis anteriors, corresponents a obres, serveis i subministra -
ments prestats a aquest Ajuntament, per un import total de 93.181,67 euros;

Vist l'informe emès per la Intervenció Municipal;

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

En virtut del que s'ha exposat, la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern amb data 15 de juliol del
2019, va dictaminar favorablement i per tant, eleva a l'Ajuntament Ple les següents PROPOSTES D'ACORD:

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

SEGON. Aprovar el reconeixement extrajudicial, expedient n. 1/2019, per un import total de 93.181,67 euros,
dels crèdits que a continuació es detallen:

Reg. Data de re-
gistre NIF Nom tercer Descripció Núm. de fac-

tura D. Factura Import

1 01/07/19 Q0700448D INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS ESTADES CENTRE DE DIA SET. ‘18 303139358 30/09/18 22.767,60 €

2 01/07/19 A08431090 INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS ESTADES CENTRE DE DIA OCT. ‘18 303402770 31/10/18 23.992,44 €

3 01/07/19 A08431090 INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS ESTADES CENTRE DE DIA NOV. ‘18 303403322 30/11/18 23.117,04 €

4 01/07/19 A08431090 INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS ESTADES CENTRE DE DIA DES. ‘18 303403599 31/12/18 22.245,24 €

5 01/07/19 B86208824 SRCL CONSENUR, SLU GESTIÓ DE RESIDUS SANITARIS ABFA1705765 10/10/17 255,26 €

6 01/07/19 B86208824 SRCL CONSENUR, SLU GESTIÓ DE RESIDUS SANITARIS ABFA1800109 16/01/18 268,03 €

7 01/07/19 B86208824 SRCL CONSENUR, SLU GESTIÓ DE RESIDUS SANITARIS ABFA1801425 09/04/18 268,03 €

8 01/07/19 B86208824 SRCL CONSENUR, SLU GESTIÓ DE RESIDUS SANITARIS ABFA1802979 09/07/18 268,03 €

TOTAL 93.181,67 €

TERCER. Aplicar al pressupost de l'exercici vigent els corresponents crèdits, amb càrrec a les aplicacions que
s'assenyalen en la relació anterior. Inca, 15 de juliol de 2019. El batle, Virgilio Moreno Sarrió"
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Finalitzades totes les intervencions dels diferents portaveus, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el
següent resultat: catorze (14) vots a favor dels grups municipals Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-
PSOE), MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB), El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI) i VOX-Baleares
(VOX-Actua Baleares); i sis (6) vots en contra dels grups municipals Partit Popular (PP), Independents d'Inca
(INDI), Ciudadanos-Partido de la ciudadanía (CS) i Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB).

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

4. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I BON GOVERN PER A L'APROVACIÓ DE
L'EXPEDIENT NÚM. 2/2019 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT

Els reunits consideren el Dictamen de data 15 de juliol de 2019, que transcrit textualment diu:

"Vista  la  relació  de  despeses  procedents  d'exercicis  anteriors,  corresponents  a  obres,  serveis  i
subministraments prestats a aquest Ajuntament, per un import total de 46.291,89 euros;

Vist l'informe emès per la Intervenció Municipal;

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

En virtut del que s'ha exposat, la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern amb data 15 de juliol del
2019 va dictaminar favorablement i, per tant, eleva a l'Ajuntament Ple les següents PROPOSTES D'ACORD:

PRIMER. Resoldre la discrepància i aixecar l'objecció formulada per la Intervenció Municipal, continuant la
tramitació de l'expedient.
__
SEGON. Aprovar el reconeixement extrajudicial, expedient núm. 2/2019, per un import total de 46.291,89
euros, dels crèdits que a continuació es detallen:

N. reg. D. registre Doc. acred. Nom tercer Descripció Núm. 
document D. Factura

Imp.
factura

(Eur)

23 01/01/2019 B07727027 PAVIMENTS LLOSETA SL
LLAMBORDI DUROP. 
NEGRE, PALETS 
80X120

1801166 15/12/2018 829,09

35 01/01/2019 B07021256 INDUSTRIAS GRAFICAS 
MALLORQUINAS SL

FELICITACIONES DE 
NAVIDAD 21 X 10 A 4+0 
TINTAS.

D-1209 17/12/2018 277,09

46 01/01/2019 A07084684 RECAMBIOS CENTRO S.A. ADBLUE CGA 10L PER 
GRUA ELECTRICITAT 1278185 31/12/2018 11,11

50 01/01/2019 B07955206 MAIRATA S.L.
SACS ÀRIDS, SACS 
TELA BUITS, 
CONTENEDOR SACA

2018/A/203
3 29/12/2018 130,25

114 03/01/2019 B07088826 BALEAR DE ASCENSORES 
S.L.

MANT. ASCENSOR 
RAE: 8253 
AJUNTAMENT 4T 2018

180500094
6 10/12/2018 435,53

118 04/01/2019 B57414187 BONGRUP BALEARES SL 
POL.LATON F. 3039 32 
CODO H-H, BOYA 
PLASTICO, PVC.

259925 31/12/2018 53,80

124 04/01/2019 A07084684 RECAMBIOS CENTRO S.A.
B-47 MANGUERA, 
RACOR, CASQUILLO, 
ARANDELA -JARDINS

1278196 31/12/2018 86,74

215 07/01/2019 B07047525 ADALMO SL

ENTREGA 
RECIPIENTS/RETIRADA
RESIDUS MAT. 
CONSTRUCC

36703 31/12/2018 864,38

239 08/01/2019 B07684921 LLOMPART S.L. ELECTRO 
MECANICA

BOMBA ESPA 
DRAINEXS + BOMBA 
ESPA SILEN

20452 31/12/2018 871,00
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244 08/01/2019 A07200967 SERVIALSA (ESTACION DE 
SERVICIO)

TIQUET TENDA OBRES 
JULIOL 85 31/07/2018 27,20

245 08/01/2019 A07200967 SERVIALSA (ESTACION DE 
SERVICIO)

TIQUET TENDA 
ENLLUMENAT JULIOL 80 31/07/2018 13,60

249 08/01/2019 B07854508 CITYCLEAN S.L.
NETEJA ESTORES 
PALAU MUNICIPAL 
ESPORTS - FEBRER'18

259190 28/02/2018 11,59

250 08/01/2019 B07854508 CITYCLEAN S.L.
NETEJA ESTORES 
PALAU MUNICIPAL 
ESPORTS - MARÇ 2018

262237 31/03/2018 11,59

251 08/01/2019 B07854508 CITYCLEAN S.L.
NETEJA ESTORES 
PALAU MUNICIPAL 
ESPORTS -ABRIL 2018

265128 30/04/2018 11,59

252 08/01/2019 B07854508 CITYCLEAN S.L.
NETEJA ESTORES 
PALAU MUNICIPAL 
ESPORTS - MAIG 2018

267746 31/05/2018 23,18

253 08/01/2019 B07854508 CITYCLEAN S.L.
NETEJA ESTORES 
PALAU MUNICIPAL 
ESPORTS - JUNY 2018

270600 30/06/2018 11,59

254 08/01/2019 B07854508 CITYCLEAN S.L.
NETEJA ESTORES 
PALAU MUNICIPAL 
ESPORTS - JULIOL'18

273088 31/07/2018 11,59

255 08/01/2019 B07854508 CITYCLEAN S.L.
NETEJA ESTORES 
PALAU MUNICIPAL 
ESPORTS - AGOST'18

275943 31/08/2018 11,59

256 08/01/2019 B07854508 CITYCLEAN S.L.
NETEJA ESTORES 
PALAU MUNICIPAL 
ESPORTS -SETEMB '18

278572 30/09/2018 11,59

257 08/01/2019 B07854508 CITYCLEAN S.L.
NETEJA ESTORES 
PALAU MUNICIPAL 
ESPORTS -OCT 18

281469 31/10/2018 11,59

258 08/01/2019 B07854508 CITYCLEAN S.L.
NETEJA ESTORES 
PALAU MUNICIPAL 
ESPORTS - NOVEMB'18

285376 30/11/2018 11,59

259 08/01/2019 B07854508 CITYCLEAN S.L.
NETEJA ESTORES 
PALAU MUNICIPAL 
ESPORTS - DESEMB'18

287959 31/12/2018 11,59

281 01/01/2019 B57414187 BONGRUP BALEARES SL 
LEGRAND MAGNET., 
BASE SCHUKO, PEMSA
TUBO, TERMINAL

257618 30/11/2018 126,18

295 01/01/2019 43****** ******
SOPAR NADAL A 
S'ANGEL "PROTECCIÓ 
CIVIL" 15/12/2018

37 17/12/2018 563,00

303 01/01/2019 B07955206 MAIRATA S.L.
MATERIAL OBRES 
BISBE LLOMPART, 
C/SALORD, C/R.CAJAL

2018/A/200
1 18/12/2018 209,17

350 01/01/2019 B57120123 PLANTES INCA SL CYCLAMEN M13 21700033 30/10/2018 85,48
353 01/01/2019 B57120123 PLANTES INCA SL CYCLAMEN M13 21790014 24/11/2018 4,50

364 01/01/2019 B07416951 SETOP,S.L. 
OBRA: AVERÍA AGUA 
POTABLE. 
C/MALFERITS

18/0184 20/12/2018 248,00

368 01/01/2019 B07416951 SETOP,S.L. 
AVERÍA AGUAS 
RESIDUALES. PLAÇA 
ANTONI FLUXA

18/0187 19/12/2018 602,58

380 01/01/2019 B07999337 INCACOMER SL
FIBRECRETE 
POLIPROPILENO 12 
MM 600

F1-1800100 24/09/2018 4,84

381 01/01/2019 B07943855 EINES INCA S.L.
CONO SENYALITZACIÓ,
CARTELL "PROHIBIDO 
EL PASO"...

F1-1800459 22/06/2018 240,80

382 01/01/2019 B07943855 EINES INCA S.L.
DISCO MT15H 230-22.2 
SEGM.TACTI-CUT S50 +
PUNTAL

F1-1800625 30/08/2018 76,47

383 01/01/2019 B07943855 EINES INCA S.L. CAVEC Nº3 + CARRETA 
EUROPA F1-1800675 20/09/2018 57,93

384 01/01/2019 B07943855 EINES INCA S.L. CUCHARA POSTES F1-1800767 23/10/2018 43,26

385 01/01/2019 B07943855 EINES INCA S.L.
TABLERO TRICAPA 
1,97x50x27 +SPRAY 
MARCADOR TARONJA

F1-1800860 23/11/2018 54,96

461 10/01/2019 B07922735 GRUAS MELIS,S.L.
HORAS CAMION GRUA 
POSAR BARRERA 
PONENT 21/11/2018

284 30/11/2018 181,50

463 10/01/2019 B57927899 TRES GLOPS SL GARRAFES AIGUA 
BRIGADA DESEM.18 5833 31/12/2018 16,17

472 10/01/2019 B57927899 TRES GLOPS SL
GARRAFES AIGUA 
AJUNTAMENT INCA 
DESEMBRE

5840 31/12/2018 100,65

483 10/01/2019 A07200967 SERVIALSA (ESTACION DE TIQUET TENDA 97 31/10/2018 23,55

5



SERVICIO) ENLLUMENAT 
OCTUBRE

484 10/01/2019 A07200967 SERVIALSA (ESTACION DE 
SERVICIO)

TIQUETS TENDA 
JARDINS OCTUBRE 98 31/10/2018 13,60

485 10/01/2019 A07200967 SERVIALSA (ESTACION DE 
SERVICIO)

TIQUET TENDA 
JARDINS - NOVEMBRE 
2018

105 30/11/2018 29,85

486 10/01/2019 A07200967 SERVIALSA (ESTACION DE 
SERVICIO)

TIQUET TENDA OBRES 
NOVEMBRE 111 30/11/2018 13,20

505 12/01/2019 B07811128 FERRETERIA I BRICOLATGE 
SANT MIQUEL S.L. 

MATERIAL VARI 
FERRETERIA AIGÜES 
POTABLES 

AL/398 31/12/2018 242,88

507 12/01/2019 B07811128 FERRETERIA I BRICOLATGE 
SANT MIQUEL S.L. 

TACO FISCHER 
DUOPOWER 12X60, 
LATON RACOR, 
ARANDELA

AL/399 31/12/2018 25,95

508 12/01/2019 B07811128 FERRETERIA I BRICOLATGE 
SANT MIQUEL S.L. 

MATERIAL VARI 
FERRETERIA PER 
OBRES

AL/397 31/12/2018 657,59

616 17/01/2019 B07794720 COPIES PUBLICITATS.L. UNIFOME BRIGADA 
HIVERN 2011 19/12/2018 118,74

617 17/01/2019 B07654593 RAMON BENNASAR S.L.
ARREGLAR 6 
PERSIANES CP 
LLEVANT

54 26/11/2018 911,13

619 17/01/2019 B57597932 SA BOTA DES VI SL MENÚ 07/12/2018 69671 07/12/2018 252,95

791 01/02/2019 B07695471 NEUMATICS BINISSALEM 
S.L.

REPARACIÓ SEAT INCA
IB3388CJ

FV-CR-00-
2018-
160549

30/11/2018 84,14

793 01/02/2019 B07695471 NEUMATICS BINISSALEM 
S.L.

REPARACIÓ OPEL 
COMBO 9639JMJ

FV-CR-00-
2018-
160953

15/12/2018 154,15

873 05/02/2019 A07197650 INCA CENTRO AUTO,SA REVISION ANUAL+ITV 
OPEL COMBO 9639JMJ 6 08/03/2018 467,05

875 05/02/2019 A07197650 INCA CENTRO AUTO,SA
REVISION ANUAL OPEN
COMBO 3083JNG - 
PINTURA

98572 27/09/2018 171,49

947 07/02/2019 78****** ******
TRABAJO DE 
ENDEREZAR VASTAGO 
DE PISTON

1198 30/11/2018 63,53

955 07/02/2019 A80298839 REPSOL COMERCIAL DE 
PRODUCTOS PETROLIFER

COMBUSTIBLE 
VEHICLES OBRES 
DESEMBRE 2018

1244 31/12/2018 690,12

956 07/02/2019 A80298839 REPSOL COMERCIAL DE 
PRODUCTOS PETROLIFER

COMBUSTIBLE 
VEHICLES AIGUA 
DESEMBRE 2018

1243 31/12/2018 167,63

957 07/02/2019 A80298839 REPSOL COMERCIAL DE 
PRODUCTOS PETROLIFER

COMBUSTIBLE 
VEHICLE JARDINS 
DESEMBRE 2018

1242 31/12/2018 180,34

960 07/02/2019 A80298839 REPSOL COMERCIAL DE 
PRODUCTOS PETROLIFER

COMBUSTIBLE 
VEHICLES 
ENLLUMENAT 
DESEMBRE 2018

1239 31/12/2018 147,06

962 07/02/2019 A80298839 REPSOL COMERCIAL DE 
PRODUCTOS PETROLIFER

COMBUSTIBLE 
VEHICLES PINTURA 
DESEMBRE 2018

1237 31/12/2018 60,00

970 08/02/2019 A07120926 GALMES,S.A.
ESCALIMETRO 
STAEDTLER, BOBINA 
INKJET

22 30/06/2018 160,99

994 11/02/2019 42****** ******
PUBLICITAT FORMAL 
PET 310/18 FAX FINCA 
12756 INCA

6345 27/12/2018 1.638,00

1013 11/02/2019 A80907397 VODAFONE ESPAÑA SA
COMPRA D'UN MÒBIL 
"APPLE IPHONE 8 64GB
SPACE GREY"

519958917 09/11/2018 688,49

1020 12/02/2019 B57865354 SERVIALSA&CC BALEAR SL 
GAS B - AVDA ALCUDIA 
POLIDEPORTIU MATEU 
CAÑELLAS

151 21/09/2018 949,50

1021 12/02/2019 B57865354 SERVIALSA&CC BALEAR SL GAS B PABELLON SA 
CREU 152 21/09/2018 759,60

1022 12/02/2019 B57865354 SERVIALSA&CC BALEAR SL 
GAS B C/SABATERS 
S/N (PALAU MUNICIPAL 
ESPORTS)

153 21/09/2018 1.139,40

1027 12/02/2019 B57865354 SERVIALSA&CC BALEAR SL 
GAS C - AVDA ALCUDIA 
(POLIDEP. MATEU 
CAÑELLAS)

644 14/12/2018 860,00

1028 12/02/2019 B57865354 SERVIALSA&CC BALEAR SL GAS C - PABELLON SA 
CREU 643 14/12/2018 516,00

1029 12/02/2019 B57865354 SERVIALSA&CC BALEAR SL GAS C - C/SABATERS 642 14/12/2018 516,00
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(PALAU MUNICIPAL 
ESPORTS)

1070 14/02/2019 B57880080 MESSOCORRISME SL ELECTRODO ADULTO 
STAT PADZ 39 14/12/2018 63,89

1109 17/02/2019 ******
BROCA 6MM COBALTO,
ENTRONQUE AIRE, 
MANGUERA 

1332 31/12/2018 114,22

1113 17/02/2019 43****** ******
MATERIAL VARI 
FERRETERIA 
ENLLUMENAT

1333 31/12/2018 33,76

1114 17/02/2019 43****** ****** BROCA HSSCO 4MM 
PER BANCS 1334 31/12/2018 13,29

1322 28/02/2019 FENOSA-
KX0F

KX0F - 165 - SANT DOMINGO 
- CARCEL - 
ES0031500211734001KX0F

ELECT. STO DOMINGO-
CARCEL 12/09/2017 - 
08/10/2017

FE1732124
6537503 18/10/2017 23,35

1449 05/03/2019 FENOSA-
LT0F

LT0F - 165 - C/CAMPANET - 
ES0031500207959001LT0F

ELECT. C/CAMPANET 
02/02/2018 - 04/03/2018

FE1832125
9331916 09/03/2018 484,81

1612 12/03/2019 B07808587 CELAYA E HIJOS, S.L (IRPF 
LLOGUER) 

FRA DE LLUM NAU 
PROT. CIVIL DEL 
12/09/18-11/11/18

2018/A/100
9 17/12/2018 114,24

1649 14/03/2019 B07811128 FERRETERIA I BRICOLATGE 
SANT MIQUEL S.L. 

MATERIAL VARI 
FERRETERIA BRIGADA AL/368 31/10/2018 2.318,92

1753 19/03/2019 78****** ******

TRANSPORTS 
REALITZATS DURANT 
EL MES DESEMBRE 
2018

154/2018 28/12/2018 701,80

1780 21/03/2019 G07568165 ASSOCIACIO 
CANARICULTOS

CONCURS 
ORNITOLOGIC DIJOUS 
BO 2018

5 01/12/2018 3.700,00

1825 26/03/2019 G57891939 ASSOCIACIÓ COR CIUTAT 
DE MALLORCA

GALA LIRICA "INCA 
HUELE A ZARZUELA" 
24/07/2018

2018 25/07/2018 800,00

1970 02/04/2019 A07111818 INDUSTRIAS ARGUI S.A.
LLOGUER MOPAS 
PISCINES I PALAU 
MUNICIPAL ESPORTS

142 04/05/2018 103,80

2231 11/04/2019 78****** ******
MANTENIMENT BILLAR 
I FUTBOLÍN CASAL 
JOVES 2018

12 20/12/2018 272,25

2293 16/04/2019 A80907397 VODAFONE ESPAÑA SA
CONSUMO TELEFONIA 
MOVIL Y DATOS 
01/04/18-30/04/18

519475203 11/04/2018 188,76

2540 07/05/2019 37****** ******
ORGANITZACIÓ I 
PRODUCCIÓ SHADOW 
REVIVAL 2018

10 12/11/2018 4.235,00

2543 07/05/2019 37****** ******

ORGANITZACIÓ 
ACTUACIÓ ART 
ACUSTIC (FIRA 
MEDIEVAL)

11 12/11/2018 2.662,00

2660 09/05/2019 G57996902 CBE DREAM DANCE 
SCHOOL

ESPECTACLE 
MULTIDISC. "MERCAT 
DE LES ÀNIMES" 2018

20183180 12/12/2018 375,00

2725 14/05/2019 A07219041 VIATGES MASSANELLA S.A. 
HOTEL UR PALACIO 
AVENIDA (AUDITORA 
UNICEF)

27892018 28/09/2018 116,10

2787 17/05/2019 A07219041 VIATGES MASSANELLA S.A. 
BILLETE PMI-MADRID-
PMI 7-8 OCTUBRE 
SILVIA (UNICEF)

296820181 28/09/2018 112,44

2995 30/05/2019 B28871192 ALGECO CONSTRUCCIONES
MODULARES SLU

LLOGUER EQUIP. - 
DUTXES, WC... CAMP 
DE FUTBOL

18120701 15/06/2018 7.441,42

2996 30/05/2019 B28871192 ALGECO CONSTRUCCIONES
MODULARES SLU

LLOGUER SANIT 6WC +
ASSEGURANÇA - CAMP
FUTBOL

18124877 20/07/2018 160,95

2997 30/05/2019 B28871192 ALGECO CONSTRUCCIONES
MODULARES SLU

ABONAMENT LLOGUER
SANIT 6 WC CAMP 
FUTBOL

18901627 27/07/2018 -321,88

2998 30/05/2019 B28871192 ALGECO CONSTRUCCIONES
MODULARES SLU

ABONAMENT ORIGIN 
15 + GESTION SEG. 
DUCHAS - CAMP F

18901531 13/07/2018 -508,21

2999 30/05/2019 B28871192 ALGECO CONSTRUCCIONES
MODULARES SLU

ABONAMENT SANIT 6 
DUCHAS+SEGURO - 
CAMP FUTBOL

18901491 06/07/2018 -571,10

3000 30/05/2019 B28871192 ALGECO CONSTRUCCIONES
MODULARES SLU

LLOGUER EQUIP. 
SANIT 6 DUCHAS + 
SEGURO DAÑOS

18134460 30/09/2018 2.480,46

3001 30/05/2019 B28871192 ALGECO CONSTRUCCIONES
MODULARES SLU

OBRES DESMONTATGE
+ TRANSPORT, CAMP 
FUTBOL

18134457 30/09/2018 2.578,56
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3017 31/05/2019 A28011153 ZARDOYA OTIS SA
MANTENIMENT 
ASCENSOR CP 
PONENT 2ºT 2018

7J84821M 30/04/2018 239,56

3123 06/06/2019 FENOSA-
SA0F

SA0F - 330 - AV.BISBE 
LLOMPART, 87 -ESC.MUSICA 
ES0031500210414001SA0F

ELECT. AV.B. 
LLOMPART-E.MUSICA 
10/07/18 - 08/08/18

FE1832127
3768774 16/08/2018 194,27

3238 13/06/2019 B07811128 FERRETERIA I BRICOLATGE 
SANT MIQUEL S.L. 

MATERIAL VARI 
FERRETERIA AIGÜES AL/369 31/10/2018 106,94

 TOTAL 46.291,89

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

Inca, 15 de juliol de 2019. El batle, Virgilio Moreno Sarrió”

Finalitzades totes les intervencions dels diferents portaveus, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el
següent resultat: onze (11) vots a favor dels grups municipals Partit  Socialista de les Illes Balears (PSIB-
PSOE), MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB) i El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI); i nou (9) vots en
contra  dels  grups  municipals  Partit  Popular  (PP),  Independents  d'Inca (INDI),  VOX-Baleares  (VOX-Actua
Baleares), Ciudadanos-Partido de la ciudadanía (CS) i Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB).

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

5. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I BON GOVERN PER A L'APROVACIÓ DE
L'EXPEDIENT  NÚM.  1/2019  DE  RECONEIXEMENT  EXTRAJUDICIAL  DE  CRÈDIT  DE
L'ORGANISME AUTÒNOM ANTONI TORRANDELL

Els reunits consideren el Dictamen de data 15 de juliol de 2019, que transcrit textualment diu:

"La Comissió Informativa d'Hisenda, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de juliol de 2019, ha emès el
següent dictamen sobre l'assumpte de referència en compliment del que preveu l'article 20.1. c) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local: 

EXPEDIENT NÚM. 1/2019: RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS

Vista  la  relació  de  despeses  procedents  d'exercicis  anteriors,  corresponents  a  obres,  serveis  i
subministraments prestats a aquest Ajuntament, per un import total de 253,76 euros;

Vist l'informe emès per la Intervenció Municipal;

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

En virtut del que s'ha exposat, la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern amb data 15 de juliol del
2019, va dictaminar favorablement i per tant, eleva a l'Ajuntament Ple les següents PROPOSTES D'ACORD:

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

SEGON. Aprovar el reconeixement extrajudicial, expedient nº 1/2019, per un import total de 253,76 euros,
dels crèdits que a continuació es detallen:

Reg. Data Registre NIF Nom tercer Descripció Núm. Factura D. Factura Import

141 01/07/19 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU CONSUM TELEFÒNIC I FIBRA TA5YJ0032985 10/11/2018 143,00 
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142 01/07/19 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA SAU CONSUM TELEFÒNIC I FIBRA TA5YK0032389 10/12/2018 110,76

TOTAL 253,76

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

Inca, 15 de juliol de 2019. El batle, Virgilio Moreno Sarrió"

Finalitzades totes les intervencions dels diferents portaveus, se  sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el
següent resultat: onze (11) vots a favor dels grups municipals Partit  Socialista de les Illes Balears (PSIB-
PSOE), MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB) i  El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI); i  nou (9) vots
d’abstenció dels grups municipals Partit Popular (PP), Independents d'Inca (INDI), VOX-Baleares (VOX-Actua
Baleares), Ciudadanos-Partido de la ciudadanía (CS) i Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB).

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

6. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I BON GOVERN PER A L'APROVACIÓ DEL
COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2018

Els reunits consideren el Dictamen de data 11 de juliol de 2019 que transcrit textualment diu:

"RESULTANT que la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada dia 20 de maig de 2019 es va
informar favorablement l'informe del Compte General de l'exercici 2018;

RESULTANT que el Compte General s'ha exposat al públic per un termini de 15 dies i vuit dies més, (fent un
total de 23 dies) durant els quals podran els interessats presentar al·legacions, mitjançant anunci publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de data 23 de maig de 2019 finalitzant dia 26 de juny de 2019.;

VIST el certificat negatiu del secretari accidental de data 3 de juliol de 2019 amb el vistiplau del batle president
en relació amb la no-presentació de reclamacions, objeccions o observacions al Compte general;

CONSIDERANT que l'expedient per l'aprovació del Compte general ha seguit la tramitació establerta en la
legislació vigent;

VISTA la memòria del Compte general de 2018;

VIST l'informe emès per l’interventor municipal;

Considerant que el Compte general corresponent a l'exercici 2018 i els documents que el justifiquen s'han
rendit i estan conformes amb els llibres de comptabilitat i la resta d'antecedents documentals, de conformitat
amb el que disposa l'article 212 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals i les regles 50 i 51 de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per
la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL), posant a la vista i consultats
tots els antecedents que s'han cregut convenients per millorar alhora de Dictaminar respecte dels extrems a
que fa referència la legislació citada;

Cal ressaltar i tenir en compte que, de conformitat amb el que disposa la Regla 49 de la ICAL, l'aprovació del
Compte General és un acte essencial per la fiscalització d'aquesta pels òrgans de control extern (Sindicatura
de Comptes  i  Tribunal  de  Comptes),  que  no requereix  la  conformitat  amb les actuacions  que  en ell  es
contenen i no genera responsabilitat per raó de les mateixes.

En virtut de tot això, amb l'Informe previ i favorable de la Comissió Especial de Comptes de data 20 de maig
de 2019, s'eleva a l'Ajuntament en ple la següent PROPOSTA D'ACORD:
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PRIMER. Aprovar els comptes i estats que componen el Compte general corresponent a l'exercici 2018, així
com els seus annexos, presentada de conformitat a l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual
s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, i que està integrat el Compte de la pròpia
entitat i el dels següents ens:

Organismes autònoms administratius:

 Escola Municipal de Música Antoni Torrandell.
 Fundació Pública del servei de la Residència Miquel Mir.
 Fundació Pública Servei Municipal Llar d'Infants.

SEGON. Aprovat el Compte general es rendeixi al Tribunal de Comptes en la forma i la documentació que
estableix la normativa vigent.

Inca, 11 de juliol de 2019. El batle president, Virgilio Moreno Sarrió"

El  Sr.  García  sol·licita  que consti  en acta  la  seva intervenció:  "El  compte general  està  també lligat  a  la
liquidació del pressupost, que va tenir 50.000 euros per al compliment del sostre de despesa. Analitzant les
extrajudicials que hi ha hagut enguany, s'han aprovat més de 400.000 euros d'extrajudicials; les primeres, que
eren a prop de 300.000 euros, eren factures registrades totes elles entre dia 1 i 31 de gener. Per tant, no és
tan optimista com el Sr. Batle quant a la liquidació del pressupost i del compte general."

Finalitzades totes les intervencions dels diferents portaveus, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el
següent resultat: onze (11) vots a favor dels grups municipals Partit  Socialista de les Illes Balears (PSIB-
PSOE), MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB) i  El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI); i  nou (9) vots
d’abstenció dels grups municipals Partit Popular (PP), Independents d'Inca (INDI), VOX-Baleares (VOX-Actua
Baleares), Ciudadanos-Partido de la ciudadanía (CS) i Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB).

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

7. DICTAMEN  DE  LA COMISSIÓ  D’ECONOMIA I  BON  GOVERN  PER  A L'APROVACIÓ
INICIAL DEL REGLAMENT DE CONTROL INTERN DE L’AJUNTAMENT

Els reunits consideren el Dictamen de data 15 de juliol de 2019, que transcrit textualment diu:

"CONSIDERANT que l'article 213 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i desenvolupat pel Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es
regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, és l'exercit en les entitats locals
respecte de la seva gestió econòmica i, si escau, la dels organismes autònoms i de les societats mercantils
d'elles dependents, en la seva triple accepció de funció interventora, control financer i controls d'eficàcia i
eficiència;

ATÈS que la funció interventora tendrà per objecte fiscalitzar tots els actes de l'entitat i els seus organismes
autònoms locals que donin lloc al reconeixement i liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut
econòmic,  els ingressos i  els pagaments que d'aquells es derivin,  i  la  recaptació,  inversió i  aplicació, en
general, dels cabals públics administrats, amb la finalitat que la gestió s'ajusti a les disposicions aplicables en
cada cas;

ATÈS que la funció del control financer serà controlar l'activitat econòmica financera de l'entitat i els seus
organismes dependents mitjançant dos sistemes, el control permanent, comprovant que el funcionament de
l'activitat econòmica financera s'ajusta a l'ordenament jurídic i als principis generals de bona gestió financera; i
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la auditoria  pública,  verificant  amb  posterioritat  aquesta  activitat  mitjançant  auditoria  de  comptes,  de
compliment i operativa;

VIST l'informe d'Intervenció;

VIST l'informe de Secretaria;

VIST el Dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Economia i Bon Govern de data 15 de juliol de 2019;

Per tot l'exposat, s'eleven al Ple de l'Ajuntament les següents PROPOSTES D'ACORD:

PRIMER. Aprovar el Reglament de control intern d'aquesta entitat que figura com a annex, en els termes
subscrits en l'Informe d'Intervenció de data 3 de juliol de 2019.

SEGON. Que se sotmeti a informació pública, per un període de trenta dies, mitjançant edicte que haurà de
publicar-se al tauler d'anuncis, al  Butlletí Oficial de les Illes Balears  per tal que les persones interessades
puguin examinar l'expedient i presentar reclamacions o suggeriments.

TERCER. Sol·licitar informe a l’Institut de la Dona, d’acord amb el que preveu l’article 7. g) de la Llei 12/2006,
de 20 de setembre, per a la dona.

QUART. Que es doni compte al Ple de les reclamacions i suggeriments que, en el seu cas, es formulin per
resoldre-les. En el cas que no es presentàs cap reclamació, s'entendrà elevat automàticament a definitiu
l'acord d'aprovació inicial.

CINQUÈ. Que l'acord d'aprovació definitiva o en el seu cas de l'inicial elevat a tal categoria, i del text íntegre
del Reglament, es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Inca, 15 de juliol de 2019. El batle, Virgilio Moreno Sarrió".

"REGLAMENT PEL QUAL ES DESENVOLUPA EL RÈGIM DE CONTROL INTERN DE L'AJUNTAMENT
D'INCA I DELS SEUS ENS DEPENDENTS

SUMARI

TÍTOL I. DISPOSICIONS COMUNES

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
Article 2. Atribució de la funció de control
Article 3. Formes d'exercici
Article 4. Principis d'exercici del control intern
Article 5. Dels deures de l'òrgan de control
Article 6. De les facultats de l'òrgan de control

TÍTOL II. DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA

Capítol I. De l'exercici de la funció interventora
Article 7. De les diferents fases de la funció interventora
Article 8. Del contingut de la funció interventora

Capítol II. Del procediment per a l'exercici de la funció interventora sobre els drets i els ingressos
Article 9. Fiscalització prèvia de drets i ingressos
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Capítol III. Del procediment per a l'exercici de la funció interventora sobre despeses i pagaments

Secció 1a. Disposicions comunes
Article 10. Moment i termini per a l’exercici de la funció interventora
Article 11. Fiscalització de conformitat
Article 12. Fiscalització amb objeccions
Article 13. Tramitació de discrepàncies

Secció 2a. Règim especial de fiscalització i intervenció limitada prèvia
Article 14. Règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics
Article 15. Objeccions i observacions complementàries en la fiscalització i la intervenció limitada prèvia

Secció 3a. De la fiscalització prèvia de l’aprovació o autorització de despeses i de la disposició o compromís
de despesa
Article 16. Règim general
Article 17. Exempció de fiscalització prèvia

Secció 4a. De la intervenció prèvia del reconeixement de l'obligació i de la inversió
Article 18. Intervenció de la liquidació de la despesa
Article 19. Contingut de les comprovacions
Article 20. Intervenció material de la inversió

Secció 5a. De la intervenció formal i material del pagament
Article 21. De la intervenció formal del pagament
Article 22. Conformitat i objecció
Article 23. De la intervenció material del pagament

Secció 6a. De la fiscalització prèvia de les ordres de pagament a justificar i bestretes de caixa fixa
Article 24. Fiscalització prèvia de les ordres de pagament a justificar
Article 25. Fiscalització prèvia de les ordres de pagament de bestretes de caixa fixa
Article 26. Especialitats quant al règim de les objeccions
Article 27. Intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa

Secció 7a. De l’omissió de la funció interventora
Article 28. De l’omissió de la funció interventora

TÍTOL III. DEL CONTROL FINANCER

Capítol I. Disposicions generals
Article 29. Objecte, forma d'exercici i abast
Article 30. Actuacions de control financer
Article 31. Col·laboració en les actuacions d'auditoria pública

Capítol II. Del resultat del control financer
Article 32. Informes de control financer
Article 33. Destinataris dels informes de control financer
Article 34. Informe resum
Article 35. Destinataris de l'informe resum
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Disposicions addicionals
Disposició addicional primera. Acord per a la fiscalització i la intervenció prèvia de requisits bàsics
Disposició addicional segona. Aspectes per al funcionament de la intervenció de la comprovació material de la
inversió

Disposicions derogatòries
Disposició derogatòria única. Derogació normativa

Disposicions finals
Disposició final primera. Títol competencial
Disposició final segona. Entrada en vigor

Reglament  pel  qual  es  desenvolupa  el  règim  de  control  intern  de  l'Ajuntament  d'Inca  i  dels  seus  ens
dependents

El control intern, regulat en l'article 213 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant TRLRHL) i desenvolupat pel Reial decret 424/2017,
de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local (en
endavant RCI), és l'exercit en les entitats locals respecte de la seva gestió econòmica i, si escau, la dels
organismes autònoms i de les societats mercantils d'elles dependents, en la seva triple accepció de funció
interventora, control financer i controls d'eficàcia i eficiència.

D'acord amb el recollit a l'article 3 del referit RCI i a l'article 214 del TRLRHL, l'objecte de la funció interventora
serà controlar els actes de l'entitat local i  dels seus organismes autònoms, qualsevol quina sigui la seva
qualificació, que donin lloc al reconeixement de drets o a la realització de despeses, així com els ingressos i
els pagaments que d'ells es derivin, i la inversió o l'aplicació en general dels seus fons públics, amb la finalitat
d'assegurar que la seva gestió s'ajusti a les disposicions aplicables en cada cas. 

D’altra banda, de conformitat amb el que es disposa en l'article 29 del referit RCI, l'objecte del control financer,
exercit  mitjançant  el  control  permanent  i  l'auditoria  pública,  serà  verificar  el  funcionament  dels  serveis  i
organismes autònoms en l'aspecte econòmic financer per comprovar el  compliment de la normativa i  les
directrius que els regeixen i, en general, que la seva gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l'ús dels recursos públics locals.

La citada normativa s'ha de considerar de mínims, reguladora del règim general aplicable a l'exercici  del
control intern en les entitats locals.

En aquest sentit,  i  igual  que procedeix  l'Administració General  de l'Estat  a través de la seva Intervenció
General, s'estableixen pel Ple de l’Ajuntament d'Inca i mitjançant el present Reglament les normes bàsiques
per a l'adequat exercici de les funcions del control intern recollides en el RCI, atenent sempre al principi de
plena autonomia dels òrgans de control respecte de les autoritats i els òrgans controlats.

Així, amb la finalitat de disposar d'un model de control eficaç (a aquests efectes el model assegurarà, amb
mitjans propis o externs, el control efectiu d’almenys el 80 % del pressupost general consolidat de l'exercici
mitjançant  l'aplicació  de  les  modalitats  de  funció  interventora  i  control  financer.  En  el  transcurs  de  tres
exercicis  consecutius i  sobre la  base d'una anàlisi  prèvia  de riscos,  haurà d'haver  aconseguit  el  100 %
d'aquest pressupost) en virtut de l'article 3.3 del RCI i del principi d'autoorganització i potestat reglamentària
reconegut en l'article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant
LRBRL) a les entitats locals territorials, amb el present Reglament aquesta entitat local pretén la millora en els
mecanismes de gestió i control intern, per garantir una major eficiència en l’assignació dels recursos.

TÍTOL I
DISPOSICIONS COMUNES

13



Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació

1. Constitueixen l'objecte d'aquesta norma la regulació de les funcions de control intern respecte de la gestió
econòmica financera i els actes amb contingut econòmic de l'Ajuntament d'Inca, i del seu sector públic local,
sobre la base dels preceptes de control i fiscalització continguts en el capítol IV corresponent al títol V del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i el
Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del
sector públic local.

2. Als efectes d'aquest Reglament formen part sector públic local de l'Ajuntament d'Inca:

a) L'Ajuntament d'Inca.
b) L'organisme autònom Fundació Pública Llar d'Infants d'Inca.
c) L'organisme autònom Fundació Pública Residència de Vells Miquel Mir.
d) L'organisme autònom Escola Municipal de Música Antoni Torrandell.
e) La Fundació Teatre Principal d'Inca.

Article 2
Atribució de les funcions de control

Les funcions de control intern dels ens enumerats a l'article anterior s'exerciran per la
Intervenció mitjançant l'exercici de la funció interventora i el control financer, amb
l'extensió i els efectes que es determinen en els articles següents.

Article 3
Formes d'exercici

1. La funció interventora té per objecte controlar els actes de l'entitat local i dels seus organismes autònoms,
qualsevol  quina sigui  la seva qualificació, que donin lloc al  reconeixement  de drets  o a la realització de
despeses, així com els ingressos i els pagaments que d'ells es derivin, i la inversió o l'aplicació en general
dels seus fons públics, amb la finalitat d'assegurar que la seva gestió s'ajusti a les disposicions aplicables en
cada cas.

2. El control financer té per objecte verificar el funcionament dels serveis del sector públic local, en l'aspecte
econòmic financer, per comprovar el compliment de la normativa i directrius que els regeixen i, en general,
que la seva gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera, tot comprovant que la gestió dels recursos
públics es troba orientada per l'eficàcia, l’eficiència, l’economia, la qualitat i la transparència, i pels principis
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l'ús dels recursos públics locals.

Aquest control comprendrà les modalitats de control permanent i l’auditoria pública, incloent-se en ambdues el
control d’eficàcia referit en l’article 213 del Text refós de la Llei de les hisendes locals. Igualment inclourà el
control sobre entitats col·laboradores i beneficiaris de subvencions i ajudes concedides pels subjectes que
integren el sector públic local, que es trobin finançades amb càrrec als seus pressupostos generals, d’acord a
l'establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. D’aquesta manera correspon a la Intervenció l’elaboració i l’aprovació de les instruccions necessàries per a
l'adequat exercici de les funcions de control intern i, de manera particular, la determinació dels mètodes, la
forma i  l’abast tant del  control posterior  en supòsits de fiscalització prèvia limitada de despeses com del
control financer en supòsits de fiscalització posterior d’ingressos.

Article 4
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Principis d’exercici del control intern

1.  La  Intervenció,  en  l’exercici  de  les  seves  funcions  de  control  intern,  estarà  sotmesa  als  principis
d’autonomia funcional i procediment contradictori.

2. L’òrgan interventor exercirà el control intern amb plena autonomia respecte de les autoritats i altres entitats
la  gestió  de  les  quals  sigui  objecte  d’aquest.  A tals  efectes,  el  personal  funcionari  que  el  realitzi  tindrà
independència funcional respecte de les persones titulars de les entitats controlades.

No  obstant  això,  donarà  trasllat  als  òrgans  de  gestió  controlats  dels  resultats  més  rellevants  de  les
comprovacions efectuades i  recomanarà les actuacions que resultin aconsellables.  D’igual  forma, donarà
trasllat  al  Ple dels resultats que, per la seva especial  transcendència, consideri  que és adequat instar el
batle/essa  president/a  perquè  els  hi  elevi,  i  l’informarà sobre la  situació  de  la  correcció  de  les  febleses
posades de manifest amb exprés esment del grau de compliment dels apartats anteriors d’aquest article.

Article 5
Dels deures de l’òrgan de control

1. El personal funcionari que exerceixi la funció interventora o realitzi el control financer haurà de guardar el
degut sigil en relació amb els assumptes que conegui en l’acompliment de les seves funcions.

Així, les dades, els informes o els antecedents obtinguts en l'exercici del control intern només podran utilitzar-
se per a les finalitats assignades a aquest i, si escau, per formular la corresponent denúncia de fets que
puguin ser constitutius d'infracció administrativa, responsabilitat comptable o penal.

Igualment haurà de facilitar l’accés als informes de control en aquells casos en els quals legalment procedeixi.
A falta de previsió legal, la sol·licitud d'aquests haurà de dirigir-se directament a la persona gestora directa de
l’activitat econòmica financera controlada.

2. Quan en la pràctica d'un control l'òrgan interventor actuant apreciï que els fets acreditats o comprovats
poden ser susceptibles de constituir una infracció administrativa o donar lloc a l'exigència de responsabilitats
comptables  o  penals,  ho  posarà  en  coneixement  de  l'òrgan  competent,  d'acord  amb  les  regles  que
s'estableixen a l'article 5.2 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern en les entitats del sector públic local.

Article 6
De les facultats de l’òrgan de control

L'òrgan interventor podrà fer ús en l'exercici de les seves funcions de control del deure de col·laboració, de la
facultat de sol·licitar assessorament, de la defensa jurídica i de la facultat de revisió dels sistemes informàtics
de gestió, així com recaptar directament de les diferents àrees o unitats de l'entitat local els assessoraments
jurídics  i  els  informes tècnics  que consideri  necessaris,  els  antecedents  i  els  documents  precisos  per  a
l'exercici de les seves funcions de control intern, amb independència del mitjà que els suporti.

Igualment  podran recaptar  a través del  batle/essa president/a  de l'entitat  l'assessorament i  l'informe dels
Serveis  d'Assistència  Municipal  i  dels  òrgans  competents  del  Consell  Insular  de  Mallorca,  o  sol·licitar
l'assessorament de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat amb la subscripció del corresponent
Conveni.

TÍTOL II
DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA

Capítol I
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De l’exercici de la funció interventora

Article 7
De les diferents fases de la funció interventora

1. La funció interventora té caràcter intern i preventiu, i té per objecte garantir, en tot cas i per a cada acte, el
compliment de les normes relatives a la disciplina pressupostària, als procediments de gestió de despeses,
ingressos i aplicació dels fons públics.

L'exercici de la funció interventora comprendrà les següents fases:

a) La fiscalització prèvia dels actes que reconeguin drets de contingut econòmic, autoritzin o aprovin
despeses, disposin o comprometin despeses i acordin moviments de fons i valors.

b) La intervenció del reconeixement de les obligacions i la intervenció de la comprovació material de la
inversió.

c) La intervenció formal de l’ordenació del pagament.
d) La intervenció material del pagament.

2. La funció interventora s'exercirà en les seves modalitats d'intervenció formal i material.

La intervenció formal consistirà en la verificació del compliment dels requisits legals necessaris per a l’adopció
de  l'acord  mitjançant  l'examen  de  tots  els  documents  que  preceptivament  hagin  d'estar  incorporats  a
l’expedient.

La intervenció material comprovarà la real i efectiva aplicació dels fons públics.

Article 8
Del contingut de la funció interventora

1. La funció interventora s’exercirà bé com a fiscalització prèvia bé com a intervenció prèvia.

La fiscalització prèvia examinarà, abans que es dicti la corresponent resolució o acord, tot acte, document o
expedient susceptible de produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons i valors, amb
la finalitat d’assegurar, segons el procediment legalment establert, la seva conformitat amb les disposicions
aplicables en cada cas. L’exercici de la funció interventora no atendrà a qüestions d’oportunitat o conveniència
de les actuacions fiscalitzades.

La intervenció prèvia de la liquidació de la despesa o el reconeixement d’obligacions comprovarà, abans que
es dicti la corresponent resolució, que les obligacions s’ajusten a la llei o als negocis jurídics subscrits per les
autoritats competents, i que el creditor/a ha complert o garantit, si escau, la seva correlativa prestació. La
intervenció de la comprovació material de la inversió s’ajustarà a l'establert a l'article 29 d'aquest Reglament.

La intervenció formal de l'ordenació del pagament verificarà la correcta expedició de les ordres de pagament.

La intervenció material del pagament verificarà que aquest s'ha disposat per òrgan competent i que es realitza
en favor del perceptor/a i per l'import establert.

Capítol II
Del procediment per a l'exercici de la funció interventora sobre els drets i els ingressos

En aquest  capítol  II  del  Reglament  de control  intern  de l'Ajuntament  d'Inca i  dels  seus ens  dependents
s'estableixen els criteris per fiscalitzar els drets i ingressos municipals. Dins l'article 9 es posen de manifest les
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tasques a realitzar per a la fiscalització dels drets i ingressos en cas que el Ple de l'Ajuntament opti per
incloure la fiscalització de requisits bàsics o es mantingui la fiscalització prèvia plena.

Article 9
Fiscalització prèvia de drets i ingressos

A. En cas que el Ple NO opti per la fiscalització prèvia de requisits bàsics:

1. En matèria de drets i ingressos, l'exercici de l'expressada funció interventora comprendrà la intervenció
crítica  o  prèvia  de  tot  acte,  document  o  expedient  susceptible  de  produir  drets  de contingut  econòmic  i
ingressos o moviment de fons de valors en la Tresoreria.

2. Aquesta fiscalització prèvia sobre tot tipus de drets i ingressos s'exercirà en funció de la corresponent fase
del procediment sobre drets i ingressos en la qual es trobi l'expedient, d'acord amb l'article 7.1 del Reial decret
424/2017, de 28 d'abril:

 El reconeixement de drets (DR).
 La recaptació i l'ingrés de fons públics (I).

3. En tot cas haurà de verificar-se:

El compliment de la legalitat tant en els procediments de gestió que hagin donat lloc al reconeixement, la
liquidació, la modificació o l’extinció de drets com en la realització de qualsevol ingrés públic.

a) Que el dret econòmic és reconegut i liquidat per l'òrgan competent i d'acord amb les normes en cada cas
aplicables.
b) Que l'import és el correcte, tenint en compte les possibles causes de la modificació d'aquest, com els
ajornaments i fraccionaments dels deutes liquidats o els fets que puguin donar lloc a l'extinció del dret.
c) Que els ingressos s'han realitzat en les caixes o comptes corrents de les entitats de dipòsit degudament
autoritzades, dins dels terminis legalment establerts i per la quantia deguda.
d) Que el pagador/a és el correcte/a, tot examinant, si escau, els supòsits de derivació de responsabilitat.
e) Que tots els drets i/o les operacions susceptibles de ser comptabilitzades estiguin en el concepte adequat i
per l'import correcte.

B. En cas que el Ple OPTI per la fiscalització prèvia de requisits bàsics:

1. La fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la Tresoreria se substitueix (serà imprescindible la prèvia
adopció del corresponent acord per part del Ple de l'entitat local, ja que així es recull expressament en la
normativa  referida)  pel  control  inherent  a  la  presa  de  raó  en  comptabilitat  i  el  control  posterior  exercit
mitjançant el control financer, tal com autoritza l'article 9 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril.

2. Aquesta fiscalització s’exercirà en dos moments diferents:

a)  La  presa  de  raó  en  la  comptabilitat  de  l'entitat  local  o  dels  seus  organismes  autònoms  dels  actes
generadors de drets i ingressos en la Tresoreria.
b) Mitjançant actuacions de control financer que han de realitzar-se amb caràcter posterior.

3.  La  presa  de  raó  de  comptabilitat  s'efectuarà  a  la  vista  de  tota  operació  de  gestió  econòmica  i
pressupostària,  mitjançant  la  incorporació  al  sistema  d'informació  comptable  a  través  dels  documents
comptables corresponents.

Així, cada àrea o el servei de l'entitat local iniciarà el corresponent expedient, que farà arribar a Intervenció
seguint l'iter procedimental habitual per a la seva presa de raó en comptabilitat.
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L'òrgan interventor, a través de la secció de comptabilitat, efectuarà la verificació i la comptabilització dels
documents comptables.

4. L'exercici del control posterior o financer es durà a terme mitjançant tècniques d'auditoria i mostreig.

Aquestes  actuacions  de  comprovació  posteriors  tenen  per  finalitat  assegurar  que  la  gestió  econòmica
financera dels drets i ingressos públics s'ajusta a les disposicions aplicables en cada cas (els requisits bàsics
que s'hauran de fiscalitzar per l'òrgan interventor seran com a mínim aquells que es regulen a l'article 13 del
Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en les entitats del
sector  públic local.  Es consideraran bàsics també els requisits  que s'estableixin a l'Acord del  Consell  de
Ministres que regula la dita matèria en cada moment; a més, seran bàsics els requisits addicionals proposats
per l'interventor/a que s'aprovin pel Ple de la corporació).

Les verificacions, que hauran d'aprovar-se a l'acord d'establiment del paràgraf anterior, es realitzaran sobre
una  mostra  representativa  dels  actes,  documents  o  expedients  de  contingut  econòmic,  origen  del
reconeixement o liquidació de drets.

Com  a  norma  general,  es  determinaran  els  expedients  que  s'han  d'examinar  mitjançant  l'aplicació  dels
procediments de mostreig o mètodes de selecció de mostres que s'estableixen a continuació, d'acord amb
Norma internacional d'auditoria 530, Mostreig d'auditoria, NIA-ES 530 (adaptada per a la seva aplicació a
Espanya mitjançant Resolució de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, de 15 d'octubre de 2013).
L'elecció del procediment específic del mostreig a utilitzar s'efectuarà en funció dels mitjans disponibles i dels
objectius abans perseguits, i ha de garantir-se, en tot cas, l'aleatorietat i l’objectivitat del procés de selecció i la
representativitat de la mostra.

La determinació de la grandària de la mostra o, alternativament, de la precisió i el nivell de confiança fixats es
realitzarà  en funció  de les comandes i  la  càrrega de  treball  de la  Intervenció  i  dels  mitjans  personals  i
materials  disponibles.  Igualment,  i  amb independència  del  mostreig practicat,  es podrà realitzar  l'examen
d'expedients determinats per raó del les seves especials característiques, tramitació o quantia. En la referida
NIA-ES 530  es  recullen  una  sèrie  formes  de  selecció  dels  expedients:  la  selecció  aleatòria,  la  selecció
sistemàtica, la selecció de mostreig per unitat monetària, la selecció incidental selecció en bloc, etc.

De les comprovacions efectuades amb posterioritat l'òrgan interventor haurà d'emetre informe escrit en el qual
farà constar totes aquelles observacions i conclusions que es dedueixin d'aquestes.

5. Sense perjudici  de l'establert  als apartats anteriors,  la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i
ingressos de la Tresoreria municipal pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat i el control posterior
no aconseguirà (ha de tenir-se en compte que no serà possible acordar la substitució de la fiscalització prèvia
de tots els drets i ingressos de l'entitat, ja que, tal com recull l'article 9.3 del RCI, els actes d'ordenació i
pagament  material  derivats  de  devolucions  d'ingressos  indeguts  sempre  seran  sotmesos  a  la  funció
interventora plena prèvia. Això sense perjudici de la potestat que té l'entitat local de decidir quins altres tipus
de drets o ingressos queden exclosos d'aquesta substitució) la fiscalització dels actes d'ordenació i pagament
material derivats de devolucions d'ingressos indeguts.

Conseqüentment, en aquests supòsits, la funció interventora en matèria de devolució d'ingressos indeguts
només  aconsegueix  la  fase  de  pagament  d'aquest  procediment,  l'ordenació  del  pagament  i  pagament
material, que es fiscalitzaran conforme al que s'estableix en el present Reglament respecte de l’exercici de la
funció interventora sobre les despeses i els pagaments; no està subjecte a l’exercici d’aquesta funció l'acte del
reconeixement del dret a la devolució.

6. En el cas que en l'exercici de la funció interventora l'òrgan interventor es manifestés en desacord amb el
fons  o  amb  la  forma  dels  actes,  documents  o  expedients  examinats  i  la  disconformitat  es  referís  al
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reconeixement o la liquidació de drets a favor de les entitats locals o els seus organismes autònoms, així com
a l'anul·lació de drets, l'oposició es formalitzarà en nota d'objecció que, en cap cas, suspendrà la tramitació de
l'expedient.

CAPÍTOL III
Del procediment per a l'exercici de la funció interventora sobre despeses i pagaments

Secció 1a
Disposicions comunes

Article 10
Moment i termini per a l'exercici de la funció interventora

1. L'òrgan interventor rebrà l'expedient original complet, una vegada reunits tots els justificants i emesos els
informes preceptius, i quan estigui en disposició que es dicti acord per l'òrgan competent.

La fiscalització d'aquest s'efectuarà en el termini de deu dies hàbils (en cap cas el desenvolupament i les
adaptacions normatives que realitzin les entitats locals podran reduir els terminis establerts en el Reial decret
424/2017, de 28 d'abril). Aquest termini es reduirà a cinc dies hàbils quan s'hagi declarat urgent la tramitació
de l'expedient o s'apliqui el règim especial de fiscalització i intervenció prèvia de requisits bàsics.

A aquests efectes, el còmput dels terminis citats anteriorment s'iniciarà l'endemà de la data de recepció de
l'expedient original i una vegada que es disposi de la totalitat dels documents.

Quan l'interventor/a faci ús de la facultat a què es refereix l'article 5.1 se suspendrà el termini de fiscalització
previst en aquest article, i quedarà obligat a informar o a posar en coneixement d'aquesta circumstància l'àrea
o unitat gestora.

Article 11
Fiscalització de conformitat

Si l'interventor/a com a resultat de la verificació dels extrems als quals s'estén la funció interventora considera
que l'expedient objecte de fiscalització o intervenció s'ajusta a la legalitat, farà constar la seva conformitat
mitjançant una diligència signada sense necessitat de motivar-la.

Article 12
Fiscalització amb objeccions

1.  Si  l’interventor/a  es  manifestés  en  desacord  amb  el  fons  o  amb  la  forma  dels  actes,  documents  o
expedients examinats, haurà de formular les seves objeccions per escrit.

Aquestes objeccions hauran de ser motivades amb raonaments fundats en les normes en les quals es recolzi
el criteri sustentat, i hauran de comprendre totes les objeccions observades en l'expedient.

2.  Seran objeccions suspensives quan afectin  l'aprovació  o  la  disposició  de despeses,  el  reconeixement
d’obligacions o l’ordenació de pagaments.  Se suspendrà la tramitació de l'expedient fins que aquell  sigui
solucionat en els següents casos:

a) Quan es basi en la insuficiència de crèdit o el proposat no sigui adequat.
b) Quan no hagin estat fiscalitzats els actes que van donar origen a les ordres de pagament.
c) En els casos d'omissió en l'expedient de requisits o tràmits essencials, els considerem com a tals:

◦ Quan la despesa es proposi a un òrgan que manqui de competència per a la seva aprovació.
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◦ Quan  s'apreciïn  greus  irregularitats  en  la  documentació  justificativa  del  reconeixement  de
l'obligació o no s'acrediti suficientment el dret del seu perceptor/a.

◦ Quan s'hagin omès requisits o tràmits que poguessin donar lloc a la nul·litat de l'acte, o quan la
continuació  de  la  gestió  administrativa  pugui  causar  crebants  econòmics  a  la  Tresoreria  de
l'entitat local o a un tercer.

El Ple de la corporació, amb informe previ de l'òrgan interventor,  podrà aprovar altres requisits o
tràmits addicionals que també tindran la consideració d'essencials i, per tant, caràcter suspensiu.

d) Quan l'objecció derivi de comprovacions materials d'obres, subministraments, adquisicions i serveis.

3.  Quan l'òrgan  al  qual  es  dirigeixi  l'objecció  ho  accepti,  haurà  d'esmenar  les  deficiències  observades  i
remetre de nou les actuacions a l'òrgan interventor en el termini de quinze dies.

Quan  l'òrgan  al  qual  es  dirigeixi  l'objecció  no  ho  accepti,  s’iniciarà  el  procediment  de  Resolució  de
discrepàncies descrit en l'article següent.

4. En el cas que els defectes observats en l'expedient derivin de l'incompliment de requisits o tràmits no
essencials  ni  suspensius,  l'interventor/a  podrà  fiscalitzar  favorablement,  i  l'eficàcia  de  l'acte  quedarà
condicionada a l'esmena d'aquests defectes amb anterioritat a l'aprovació de l'expedient.

L'òrgan  gestor  remetrà  a  l'òrgan  interventor  la  documentació  justificativa  d'haver-se  esmenat  aquests
defectes.

Si no són solucionats per l'òrgan gestor els condicionaments indicats per a la continuïtat de l'expedient, es
considerarà formulada la corresponent objecció, sense perjudici que, en els casos en els quals es consideri
oportú, es pugui iniciar el procediment de resolució de discrepàncies descrit en l'article 13.

5. Les resolucions i  els acords adoptats que siguin contraris a les objeccions formulades es remetran al
Tribunal de Comptes de conformitat amb l'article 218.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, a través del portal web destinat a l'efecte.

Article 13
Tramitació de discrepàncies

1. Sense perjudici del caràcter suspensiu de les objeccions, les opinions de l'òrgan interventor respecte al
compliment de les normes no prevaldran sobre les dels òrgans de gestió.

Els informes emesos per tots dos es tindran en compte en el  coneixement de les discrepàncies que es
plantegin, les quals seran resoltes definitivament pel president/a de l'entitat o el Ple, d'acord amb el que es
disposa a l'apartat següent.

2.  Quan  l'òrgan  gestor  no  accepti  l'objecció  formulada  per  l'òrgan  interventor  en  l'exercici  de  la  funció
interventora plantejarà al president/a de l'entitat una discrepància.

No obstant això, correspondrà al Ple la resolució de les discrepàncies quan les objeccions:

a) Es basin en insuficiència o inadequació de crèdit.
b) Es refereixin a obligacions o despeses l'aprovació de les quals sigui de la seva competència.

La resolució de la discrepància per part del president/a o el Ple serà indelegable, haurà de recaure en el
termini de quinze dies i tindrà naturalesa executiva.

3.  Les  discrepàncies  es  plantejaran,  en  el  termini  de  quinze  dies  des  de  la  recepció  de  l'objecció,  al
president/a o al Ple de l'entitat local, segons correspongui i, si escau, a través dels presidents o presidentes o
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màxims responsables dels organismes autònoms locals i organismes públics en els quals es realitzi la funció
interventora, per a la seva inclusió obligatòria i en un punt independent, en l'ordre del dia de la corresponent
sessió plenària.

La discrepància haurà de ser motivada per escrit, amb cita dels preceptes legals en els quals sustenti el seu
criteri.

Resolta la discrepància es podrà continuar amb la tramitació de l'expedient, deixant constància, en tot cas, de
l'adequació al criteri fixat en la resolució corresponent o, si escau, a la motivació per a la no-aplicació dels
criteris establerts per l'òrgan de control.

4.  El  president/a  de  l'entitat  i  el  Ple,  a  través  del  citat  president/a,  prèviament  a  la  resolució  de  les
discrepàncies, podran elevar resolució de les discrepàncies a l'òrgan de control competent per raó de la
matèria de l'Administració que tingui atribuïda la tutela financera.

A tals efectes, el president/a remetrà proposta motivada de resolució de la discrepància directament a la
Intervenció  General  de  l'Administració  de  l'Estat,  concretant  l'extrem o extrems sobre  els  quals  sol·licita
valoració. Al costat de la discrepància haurà de remetre's l'expedient complet. Quan el president/a o el Ple
facin ús d'aquesta facultat hauran de comunicar-ho a l'òrgan interventor i a altres parts interessades.

Quan les resolucions i els acords adoptats per l'entitat local siguin contraris al sentit de l'informe de l'òrgan
interventor o al de l'òrgan de control competent per raó de la matèria de l'Administració que tingui atribuïda la
tutela financera, s'inclouran en els informes referits als apartats següents.

5. En ocasió de la dació de compte de la liquidació del pressupost, l'òrgan interventor elevarà al Ple l'informe
anual  de  totes  les  resolucions  adoptades  pel  president/a  de  l'entitat  local  contràries  a  les  objeccions
suspensives o no efectuades o, si escau, a l'opinió de l'òrgan competent de l'Administració que ostenti la
tutela al qual s'hagi sol·licitat informe, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria
d'ingressos.  Aquest  informe  atendrà  únicament  a  aspectes  i  comeses  pròpies  de  l'exercici  de  la  funció
fiscalitzadora,  sense  incloure  qüestions  d'oportunitat  o  conveniència  de  les  actuacions  que  fiscalitzi.  El
president/a de l'entitat podrà presentar en el Ple informe justificatiu de la seva actuació.

6. Una vegada informat el Ple de l'entitat local, en ocasió del compte general, l'òrgan interventor remetrà
anualment  aquests  termes  al  Tribunal  de  Comptes  i  a  la  Sindicatura  de  Comptes,  mitjançant  el  portal
www.rendiciondecuentas.es.

Secció 2 a
Règim especial de fiscalització i intervenció limitada prèvia

Article 14
Règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics

1. De conformitat amb l'establert en l'article 13 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el
règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, s'estableix el règim (serà imprescindible la
prèvia adopció del corresponent acord per part del Ple de l'entitat local, atès que així es recull expressament a
la normativa referida. En aquest acord, si n'és el cas, s'ha d'establir una àmplia casuística de les despeses i
els ingressos municipals) de fiscalització i intervenció limitada prèvia dels actes de l'entitat local i dels seus
organismes autònoms, pels quals s'aprova la realització de les despeses que es posin de manifest a l'acord
de Ple per a la implantació de la fiscalització limitada de requisits bàsics, si escau.

En aquests casos, l'òrgan interventor es limitarà a comprovar els requisits bàsics següents:
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a) L'existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa o obligació
que  es  proposi  contreure.  S'entendrà  que  el  crèdit  és  adequat  quan  financi  obligacions  a  contreure  o
nascudes i no prescrites a càrrec a la Tresoreria que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

En els casos en els quals el crèdit pressupostari  doni cobertura a despeses amb finançament afectat es
comprovarà que els recursos que les financen són executius, la qual cosa s’acreditarà amb l'existència de
documents fefaents que demostrin la seva efectivitat.

Quan es tracti de contreure compromisos de despeses de caràcter plurianual es comprovarà, a més, si es
compleix allò preceptuat a l'article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

b)  Que  les  obligacions  o  les  despeses  es  generen  per  òrgan  competent.  En  tot  cas  es  comprovarà  la
competència de l'òrgan de contractació o concedent de la subvenció quan aquest no tingui atribuïda la facultat
per a l'aprovació de les despeses de què es tracti.

c) Aquells altres extrems que, per la seva transcendència en el procés de gestió, es determinin pel Ple a
proposta del president/a amb informe previ de l'òrgan interventor.

d) Aquells altres extrems que tinguin transcendència i que, amb independència que el Ple hagi dictat o no
acord, s'estableixin en el procés de gestió els extrems fixats en l'Acord del Consell de Ministres, vigent a cada
moment, pel que fa a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, en aquells supòsits que
siguin d'aplicació a les entitats locals (article 13.2 del RCI).

3. No obstant això, serà aplicable el règim general de fiscalització i intervenció prèvia respecte d'aquells tipus
de despesa i obligacions pels quals no s'hagi acordat el règim de requisits bàsics a l'efecte de fiscalització i
intervenció limitada prèvia, així com per a les despeses de quantia indeterminada.

4. Les obligacions o les despeses sotmeses a la fiscalització i la intervenció limitada prèvia seran objecte
d'una altra plena amb posterioritat, en el marc de les actuacions del control financer que es planifiquin en els
termes recollits en el títol III d'aquest

Reglament.
Article 15

Objeccions i observacions complementàries en la fiscalització i la intervenció limitada prèvia

1. Si no es complissin els requisits exigits, l'òrgan interventor procedirà a formular objecció en la forma i amb
els efectes previstos en aquesta secció 1a.

2. L'òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que consideri convenients, sense que
aquestes tinguin,  en cap cas,  efectes suspensius en la tramitació dels  expedients.  Respecte a aquestes
observacions no procedirà el plantejament de discrepància.

Secció 3 a
De la fiscalització prèvia de l'aprovació o autorització de despeses i de la disposició o compromís de despesa

Article 16
Règim general

1.  Sense  perjudici  del  règim  de  fiscalització  limitada  prèvia  regulat  en  la  secció  2a,  estan  sotmesos  a
fiscalització prèvia plena els altres actes de l'entitat local i dels seus organismes autònoms, qualsevol quina
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sigui la seva qualificació, pels quals s'aprovi la realització d'una despesa, no inclosos en l'acord de Ple per a la
implantació de la fiscalització prèvia de requisits bàsics.

2. Aquesta fiscalització i la intervenció prèvia sobre tot tipus d'acte que aprovi la realització d'una despesa
comprendrà conseqüentment les dues primeres fases de gestió de la despesa:

 L'autorització de la despesa (A).
 La disposició o el compromís de la despesa (D).

Entre els actes sotmesos a fiscalització prèvia plena es consideren inclosos:

 Els actes resolutoris de recursos administratius que tinguin contingut econòmic.
 Els convenis que se subscriguin i qualssevol altres actes de naturalesa anàloga, sempre que tinguin

contingut econòmic.

3. En l'exercici de la fiscalització prèvia es comprovarà el compliment dels tràmits i requisits establerts per
l'ordenament jurídic mitjançant l'examen dels documents i informes que integren l'expedient.

Article 17
Exempció de fiscalització prèvia

No estaran sotmesos a la fiscalització prèvia:

a) Les despeses de material no inventariable.
b) Els contractes menors.
c) Les despeses de caràcter periòdic i altres de tracte successiu, una vegada fiscalitzada la despesa

corresponent al període inicial de l'acte o contracte del qual derivin o les seves modificacions.
d) Les despeses menors de 3.005,06 euros que, d'acord amb la normativa vigent, es facin efectives a

través del sistema de bestretes de caixa fixa.
e) Els contractes d'accés a bases de dades i de subscripció a publicacions que no tinguin el caràcter de

contractes  subjectes  a  regulació  harmonitzada  (la  no-subjecció  a  la  no-fiscalització  prèvia  és
conseqüència de l'establert a la disposició addicional novena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes  del  sector  públic,  que  permet  realitzar  els  citats  contractes  d'acord  amb  les  normes
establertes a la citada Llei per als contractes menors).

Secció 4 a
De la intervenció prèvia del reconeixement de l'obligació i de la inversió

Article 18
Intervenció de la liquidació de la despesa

1. Estan sotmeses a intervenció prèvia les liquidacions de despeses o reconeixement d'obligacions, ja tinguin
el seu origen en la llei o en negocis jurídics vàlidament celebrats.

2. Aquesta intervenció es practicarà per l'òrgan interventor amb caràcter previ a l'acord de liquidació de la
despesa  o  reconeixement  de  l'obligació  i  constituirà  la  fase  “O”.  En  aquest  moment  haurà  de  quedar
documentalment acreditat que es compleixen tots els requisits necessaris per al reconeixement de l'obligació,
entre els quals es trobarà, si escau, l'acreditació de la realització de la prestació o el dret del creditor/a de
conformitat amb els acords que van autoritzar i van comprometre la despesa, així com el resultat favorable de
la comprovació material de la inversió.

Article 19
Contingut de les comprovacions
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Sense perjudici de les verificacions en cas d'aplicar-se el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de
requisits bàsics, en efectuar la intervenció prèvia de la liquidació de la despesa o reconeixement d'obligacions
s'haurà de comprovar, a més:

a)  Que  les  obligacions  responen  a  despeses  aprovades  en  les  fases  comptables  “A”  i  “D”,  i  si  escau,
fiscalitzades favorablement,  tret  que l'aprovació de la despesa i  el  reconeixement de l'obligació hagin de
realitzar-se simultàniament.

b)  Que els  documents  justificatius  de  l'obligació  s'ajusten  a  les  disposicions  legals  i  reglamentàries  que
resultin d'aplicació. En tot cas, en la documentació haurà de constar:

 Identificació del creditor/a.
 Import exacte de l'obligació.
 Les prestacions, els serveis o altres causes de les quals es derivi l'obligació del pagament.

c) Que s'ha comprovat materialment, quan escaigui, l'efectiva i conforme realització de l'obra, el servei, el
subministrament o la despesa, i que ha estat realitzada, si escau, aquesta comprovació.

Article 20
Intervenció material de la inversió

1.  La  intervenció  de  la  comprovació  material  de  la  inversió  es  realitza  abans  de  liquidar  la  despesa  o
reconèixer l'obligació i s’efectua sobre la realitat física de les inversions.

2. Aquesta intervenció material de la inversió es practicarà per l'òrgan interventor i verificarà:

 La realització de les obres, els serveis i les adquisicions finançades amb fons públics.
 La seva adequació al contingut del corresponent contracte.

La  intervenció  de  la  comprovació  material  de  la  inversió  es  realitzarà,  en  tot  cas,  concorrent  l'òrgan
interventor, o en qui delegui, a l'acte de recepció de l'obra, servei o adquisició de què es tracti.

Pel que fa al procediment de delegació esmentat (és aconsellable que aquests aspectes siguin objecte de
regulació per part  de les entitats locals,  com a mínim: el  nomenament  de delegats de l'interventor/a per
assistir als actes de recepció, el procediment per a l'obtenció de la documentació per part de l'interventor/a
per assistir a la comprovació material de la
inversió i el seguiment, si escau, de les actuacions dels delegats de l'interventor/a, així com la remissió dels
exemplars de les actes de recepció signades per aquests.), cal ajustar-se al que es disposa a la disposició
addicional segona d'aquest Reglament.

Quan  s'apreciïn  circumstàncies  que  ho  aconsellin,  l'òrgan  interventor  podrà  acordar  la  realització  de
comprovacions materials de la inversió durant l'execució de les obres, la prestació de serveis i fabricació de
béns adquirits mitjançant contractes de subministraments.

3. L'òrgan interventor podrà estar assessorat quan sigui necessària la possessió de coneixements tècnics per
realitzar la comprovació material.

4. La intervenció de la comprovació material de la inversió serà preceptiva quan l'import d'aquesta sigui igual
o superior als 50.000 euros (la disposició addicional 3a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP) només exonera de la recepció material als contractes menors les xifres dels quals no
siguin  coincidents  amb el  que estableix  el  RCI;  per  tant,  s'ha d'entendre derogat  o  modificat  en aquest
aspecte. Les xifres són les que estableix la LCSP) amb exclusió de l'impost sobre el valor afegit, i sense
perjudici que les bases d'execució del pressupost fixin un import inferior.
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En  aquest  cas,  els  òrgans  gestors  hauran  de  sol·licitar  a  l'òrgan  interventor,  o  en  qui  delegui,  la  seva
assistència a la comprovació material de la inversió, amb una antelació de vint dies a la data prevista per a la
recepció de la inversió de què es tracti.

Per això haurà de fer arribar amb aquesta antelació una sol·licitud sobre el dit tema, degudament informada
per l'òrgan gestor amb els documents pertinents, a les dependències de la Intervenció.

El resultat de la comprovació material de la inversió es reflectirà en acta que serà subscrita per totes les
persones que concorrin a l'acte de recepció de l'obra, servei, o adquisició i en la qual es faran constar, si
escau, les deficiències apreciades, les mesures a adoptar per esmenar-les i  els fets i  les circumstàncies
rellevants de l'acte de recepció.

En aquesta acta de recepció o en informe ampliatori les persones concurrents podran, de forma individual o
col·lectiva, expressar les opinions que estimin pertinents.

5. En la resta de casos la intervenció de la comprovació material  de la inversió no serà preceptiva, i  es
justifica la comprovació de la inversió amb un dels següents mitjans:

 Acta de conformitat signada pels qui hi van participar.
 Certificació expedida pel/per la cap de la unitat a qui correspongui rebre o acceptar les obres, serveis

o adquisicions, en la qual s'expressarà haver-se fet càrrec del material adquirit, especificant-ho amb
el detall necessari per a la seva identificació, o haver-se executat l'obra o el servei conformement a
les condicions generals i particulars que, en relació amb ells, haguessin estat prèviament establertes.

Secció 5 a
De la intervenció formal i material del pagament

Article 21
De la intervenció formal del pagament

1. Estan sotmesos a intervenció formal de l'ordenació del pagament els actes pels quals s'ordenen pagaments
amb càrrec a la Tresoreria municipal.

2. Aquesta intervenció formal tindrà per objecte verificar:
 Que les ordres de pagament es dicten per òrgan competent.
 Que s'ajusten a l'acte de reconeixement de l'obligació, mitjançant l'examen dels documents originals o

de la certificació d'aquest acte i de la seva intervenció subscrita per aquests òrgans que van realitzar
les dites actuacions.

 Que s'acomoden al Pla de Disposició de Fons, mitjançant l'examen del propi Pla o de l'informe que
sobre aquest tema emeti la Tresoreria municipal.

 En els supòsits d'existència de retencions judicials o de compensacions de deutes del creditor/a, que
les corresponents minoracions en el pagament s'acreditaran mitjançant els acords que les disposin.

Article 22
Conformitat i objecció

Si l'òrgan interventor considerés que les ordres de pagament compleixen els requisits assenyalats en l'article
anterior, farà constar la seva conformitat mitjançant diligència signada en el document en què l'ordre es conté.
Es podrà substituir  la  diligència per la signatura en el  document de transferència de càrrec a les caixes
pagadores.
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L'incompliment dels requisits exigits en l'article anterior de la present secció motivarà la formulació d'objecció
per l'òrgan interventor, en les condicions i amb els efectes previstos en la secció 1a del present capítol.

Article 23
De la intervenció material del pagament

1. Està sotmesa a intervenció material del pagament l'execució de les ordres de pagament que tinguin per
objecte:

a) Complir, directament, les obligacions de la Tresoreria municipal de l'entitat.
b) Situar fons a la disposició de caixers i agents facultats legalment per realitzar pagaments als creditors/ores.
c) Instrumentar el moviment de fons i valors entre els comptes de la Tresoreria.

2. Aquesta intervenció inclourà la verificació de:

 La competència de l'òrgan per a la realització del pagament.
 La correcta identitat del perceptor/a.
 L'import degudament reconegut.

3. Quan l'òrgan interventor trobi conforme l'actuació signarà els documents que autoritzin la sortida dels fons i
valors. Si no la troba conforme en el que es refereix a la identitat del perceptor/a o la quantia del pagament,
formularà objecció motivada i per escrit, en les condicions i amb els efectes previstos en la secció 1a del
present capítol.

Secció 6 a
De la fiscalització prèvia de les ordres de pagament a justificar i bestretes de caixa fixa

Article 24
Fiscalització prèvia de les ordres de pagament a justificar

La fiscalització prèvia de les ordres de pagament a justificar per les quals es posen fons a la disposició dels
òrgans pagadors de l'entitat local i els seus organismes autònoms es verificarà mitjançant la comprovació dels
següents requisits:

a) Que les propostes de pagament a justificar es basen en ordre o resolució d'autoritat competent per
autoritzar les despeses a què es refereixin.

b) Que existeix crèdit i el proposat és l'adequat.
c) Que s'adapten a les normes que regulen l'expedició d'ordres de pagament a justificar amb càrrec als

seus respectius pressupostos de despeses.
d) Que l'òrgan pagador, al favor del qual es lliurin les ordres de pagament, ha justificat dins del termini

corresponent la inversió dels fons percebuts amb anterioritat per aquests conceptes pressupostaris.
No obstant això, no procedirà l'objecció per falta de justificació dins del termini de deslliuraments
anteriors quan, per pal·liar les conseqüències d'esdeveniments catastròfics, situacions que suposin
greu perill o necessitats que afectin directament la seguretat pública, el president/a de l'entitat autoritzi
l'expedició d'una ordre de pagament específica.

e) Que l'expedició d'ordres de pagament «a justificar» compleix amb el Pla de Disposició de Fons de la
Tresoreria, excepte en el cas que es tracti de pal·liar les conseqüències d'esdeveniments catastròfics,
situacions que suposin greu perill o necessitats que afectin directament la seguretat pública.

S'entendrà que es compleix amb el Pla de Disposició de Fons de la Tresoreria quan les ordres de pagament a
justificar es realitzin amb càrrec a conceptes pressupostaris autoritzats a les bases d'execució del pressupost.

Article 25
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Fiscalització prèvia de les ordres de pagament de bestretes de caixa fixa

1. La fiscalització prèvia de les ordres de pagament per a la constitució o modificació de les bestretes de caixa
fixa es verificarà mitjançant la comprovació dels següents requisits:

a)  L'existència i  l'adaptació a les normes que regulen la distribució per caixes pagadores de la despesa
màxima assignada.
b) Que la proposta de pagament es basa en resolució d'autoritat competent.

2. Sense perjudici de la resta de requisits que puguin regular les bases d'execució, en la fiscalització prèvia de
les reposicions de fons per bestretes de caixa fixa l'òrgan interventor comprovarà en qualsevol cas:

a) Que l'import total dels comptes justificatius coincideix amb el dels documents comptables d'execució del
pressupost de despeses.
b) Que les propostes de pagaments es basen en resolució d'autoritat competent.
c) Que existeix crèdit i el proposat és adequat.

Article 26
Especialitats quant al règim de les objeccions

1. L'incompliment dels requisits exigits en els articles anteriors de la present secció motivarà la formulació
d'objecció per l'òrgan interventor en les condicions i amb els efectes previstos en la secció 1a del present
capítol.

2. No donaran lloc a la formulació d'objecció els supòsits en els quals:

 L'òrgan pagador no justifiqui les ordres de pagament que li pertoca dins del termini de deslliuraments
anteriors quan, per pal·liar les conseqüències d'esdeveniments catastròfics, situacions que suposin
greu perill o necessitats que afectin directament la seguretat pública, el batle o la batlessa de l'entitat
autoritzi l'expedició d'una ordre de pagament específica.

 L'expedició d'ordres de pagament «a justificar» no compleixi amb el Pla de Disposició de Fons de la
Tresoreria  municipal,  en  el  cas  que  es  tracti  de  pal·liar  les  conseqüències  d'esdeveniments
catastròfics,  situacions que suposin greu perill  o  necessitats  que afectin  directament  la seguretat
pública.

Article 27
Intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa

1. En la intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i de les bestretes de caixa fixa, es
comprovarà en tot cas:

 Que corresponen a despeses concretes i  determinades en l'execució  de les quals  s'ha seguit  el
procediment aplicable en cada cas.

 Que són adequats al fi pel qual es van lliurar els fons.
 Que s'acredita la realització efectiva i conforme de les despeses o serveis.
 Que el pagament s'ha realitzat a creditor/a determinat/ada per l'import degut.

2. Aquesta intervenció es durà a terme per l'òrgan interventor, mitjançant l'examen (de conformitat amb el
recollit en l'article 27.1.b) del Reial decret 424/2017, per dur a terme aquesta tasca podran utilitzar-se també
tècniques de mostreig) dels comptes i els documents que justifiquin cada partida. Els resultats es reflectiran
en  informe en  el  qual  l'òrgan  interventor  manifestarà  la  seva  conformitat  amb el  compte  o  els  defectes
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observats en aquest. L'opinió favorable o desfavorable continguda en l'informe es farà constar en el compte
examinat, sense que tingui aquest informe efectes suspensius respecte de l'aprovació del compte.

L'òrgan competent aprovarà, si escau, els comptes, que quedaran a la disposició de l'òrgan de control extern.

3. En ocasió de la dació de compte de la liquidació del pressupost, en un punt addicional, s'elevarà a aquest
òrgan un informe amb els resultats obtinguts del control dels comptes a justificar i bestretes de caixa fixa.

Secció 7 a
De l'omissió de la funció interventora

Article 28
De l'omissió de la funció interventora

1. En els supòsits en els quals la funció interventora sigui preceptiva i s'hagi omès, no es podrà reconèixer
l'obligació, ni  tramitar el pagament,  ni  intervenir favorablement aquestes actuacions fins que es conegui i
resolgui aquesta omissió en els termes previstos en el present article.

2. Si l'òrgan interventor en tenir coneixement d'un expedient observés omissió de la funció interventora, ho
manifestarà a l'autoritat que l’hagi iniciat i emetrà al mateix temps la seva opinió respecte de la proposta, a fi
que, unint  aquest  informe a les actuacions,  pugui  el  batle o la batlessa de l'entitat  decidir  si  continua el
procediment o no i altres actuacions que, si escau, procedeixin.

En  els  casos  en  què  l'omissió  de  la  fiscalització  prèvia  es  refereixi  a  les  obligacions  o  despeses  la
competència de les quals sigui de Ple, el batle o la batlessa de l'entitat haurà de sotmetre a decisió del Ple si
continua el procediment i les altres actuacions que, si escau, procedeixin.

L'acord favorable del president/a, del Ple o de la Junta de Govern Local no eximirà de l'exigència de les
responsabilitats que, si escau, pertoqués.

3. Aquest informe, que no tindrà naturalesa de fiscalització, posarà de manifest, com a mínim, els següents
extrems:

a) Descripció detallada de la despesa, amb inclusió de totes les dades necessàries per a la seva identificació,
fent  constar,  almenys,  l'òrgan  gestor,  l'objecte  de  la  despesa,  l'import,  la  naturalesa  jurídica,  la  data  de
realització, el concepte pressupostari i l’exercici econòmic al qual s'imputa.

b) Exposició dels incompliments normatius que, segons el parer de l'interventor/a informant, es van produir al
moment en què es va adoptar l'acte amb omissió de la preceptiva fiscalització o intervenció prèvia, enunciant
expressament els preceptes legals infringits.

c) Constatació que les prestacions s'han dut a terme efectivament i que el seu preu s'ajusta al preu de mercat,
per a això es tindran en compte les valoracions i els justificants aportats per l'òrgan gestor, que haurà de
recaptar els assessoraments o els informes tècnics que resultin necessaris per a tal fi.

d) Comprovació que existeix crèdit pressupostari adequat i suficient per satisfer l'import de la despesa.

e) Possibilitat i conveniència de revisió dels actes dictats amb infracció de l'ordenament, que serà apreciada
per l'interventor/a en funció si s'han realitzat o no les prestacions, el caràcter d'aquestes i la seva valoració,
així com dels incompliments legals que s'hagin produït.

4. Aquests casos s'inclouran en l'informe anual de totes les resolucions adoptades pel president/a de l'entitat
local contràries a les objeccions efectuades.
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TÍTOL III
DEL CONTROL FINANCER

Capítol I
Disposicions generals (en aquest punt, i en atenció a allò recollit en el títol III del Reial decret 424/2017, de 28
d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, el model de
comptabilitat utilitzat a l'Ajuntament és el model normal (Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre); per tant,
el control financer a aplicar no podrà ser el model de control simplificat).

Article 29
Objecte, forma d'exercici i abast

1. El control financer al qual es refereix l'article 29 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula
el  règim  jurídic  del  control  intern  en  les  entitats  del  sector  públic  local,  té  per  objecte  verificar  que  el
funcionament dels serveis d'aquesta entitat local en l'aspecte economicofinancer dels subjectes enumerats en
l'article  1  d'aquest  Reglament  s'adequa  als  principis  de  legalitat,  economia,  eficiència  i  eficàcia,  amb  la
comprovació de l'adequada i correcta obtenció i utilització dels crèdits, així com la realitat i la regularitat de les
operacions amb ells finançades.

2. El control financer, que serà exercit amb plena autonomia i independència respecte de les unitats i entitats
o organismes la gestió dels quals es controli, es realitzarà per la Intervenció, de conformitat amb el previst en
el present Reglament,  en les instruccions recollides a aquest efecte en el Pla Anual de Control Financer
d'aquesta entitat local i en la normativa bàsica d'aplicació: el Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es
regula  el  règim jurídic  del  control  intern  en  les  entitats  del  sector  públic  local  i  el  Text  refós  de  la  Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

El control financer es durà a terme a través de les modalitats de control permanent i l'auditoria pública, amb
l'abast determinat en el Pla Anual de Control Financer d'aquesta entitat local.

Article 30
Actuacions de control financer

1.  El  control  financer  permanent  s'exercirà  mitjançant  comprovació  que  el  funcionament  de  l'activitat
economicofinancera dels ens o programes pressupostaris objecte de control sobre la base de l'anàlisi  de
riscos corresponent s'ajusta a l'ordenament jurídic i als principis generals de bona gestió financera, realitzat
de forma contínua, i mitjançant l'aplicació de les actuacions singulars determinades a aquest efecte en el Pla
Anual de Control Financer d'aquesta entitat local.

El control financer permanent podrà consistir en:

a) L'examen de registres comptables, comptes, estats financers o estats de seguiment elaborats per l'òrgan
gestor.
b) L'examen d'operacions individualitzades i concretes.
c) La comprovació d'aspectes parcials i concrets d'un conjunt d'actes.
d) La verificació material de l'efectiva i conforme realització d'obres, serveis, subministraments i despeses.
e) L'anàlisi dels sistemes i procediments de gestió.
f) La revisió dels sistemes informàtics de gestió que siguin neecessaris.
g) Altres comprovacions en atenció a les característiques especials de les activitats  economicofinanceres
realitzades per l'òrgan gestor i als objectius que es persegueixin.

2. Les auditories consistiran en la verificació, realitzada amb posterioritat i efectuada de forma sistemàtica, de
l'activitat  economicofinancera  dels  ens  o  programes  pressupostaris  objecte  de  control  sobre  la  base  de

29



l'anàlisi  de  riscos  corresponent,  mitjançant  l'aplicació  de  les actuacions  singulars  determinades a aquest
efecte en el Pla Anual de Control Financer d'aquesta entitat local.

Aquestes actuacions,  d'acord amb els objectius que en cada cas es persegueixin,  podran utilitzar,  per  a
l'anàlisi de l'activitat economicofinancera, algun dels següents models d'auditoria: de comptes, de compliment
i operativa.

Per a l'aplicació dels procediments d'auditoria, el personal encarregat d'aquesta podrà:

a) a)  Examinar tots  aquells documents i  antecedents de qualsevol  classe que afectin directament o
indirectament la gestió economicofinancera de l'òrgan, organisme o ens auditat.

b) Requerir  tota  aquella  informació  i  documentació  que  es  consideri  necessària  per  a  l'exercici  de
l'auditoria.

c) Sol·licitar informació fiscal i de seguretat social.
d) Sol·licitar de tercers informació sobre operacions realitzades per l’òrgan, sobre els saldos comptables

generats per aquestes i sobre els costos, quan estigui previst expressament en el contracte l'accés de
l'administració a aquests o existeixi un acord sobre dita qüestió amb el tercer.

e) Verificar  la  seguretat  i  la  fiabilitat  dels  sistemes  informàtics  que  suporten  la  informació
economicofinancera i comptable.

f) Efectuar les comprovacions materials de qualsevol classe d'actius dels ens auditats, als quals els
auditors tindran lliure accés.

g) Sol·licitar els assessoraments i els dictàmens jurídics i tècnics que siguin necessaris.
h) Totes  aquelles  altres  actuacions  que  es  considerin  necessàries  per  obtenir  evidència  en  la  qual

suportar les conclusions.

Article 31
Col·laboració en les actuacions d'auditoria pública

1.  A proposta  de  l'òrgan  interventor,  per  a  la  realització  de  les  auditories  públiques  podrà  recaptar-se
col·laboració pública o privada, sempre que es consigni als pressupostos de l'entitat local la quantia suficient
per respondre a les necessitats de col·laboració.

2. Aquesta col·laboració d'altres òrgans públics es durà a terme mitjançant el concert dels convenis oportuns.

3. D'igual manera, si així s'estima oportú per l'òrgan interventor, es podrà contractar la col·laboració amb
signatures privades d'auditoria que hauran d'ajustar-se a les instruccions dictades per aquesta Intervenció.

Els auditors/ores seran contractats per un termini màxim de dos anys, prorrogable en els termes establerts en
la legislació de contractes del sector públic, i no podran superar-se els vuit anys de realització de treballs
sobre  una  mateixa  entitat  a  través  de  contractacions  successives,  incloses  les  seves  corresponents
pròrrogues, ni podran a aquests efectes ser contractats/ades per a la realització de treballs sobre una mateixa
entitat fins transcorreguts dos anys des de la finalització del període de vuit.

Les societats d'auditoria o auditors de comptes individuals concurrents en relació amb cada treball a adjudicar
no podran ser contractats quan, en aquest any o l'any anterior al que desenvoluparan el seu treball, hagin
realitzat  o  realitzin  altres  treballs  per  a  l'entitat,  sobre  àrees  o  matèries  respecte  de  les  quals  hagi  de
pronunciar-se l'auditor/a en el seu informe.

Capítol II
Del resultat del control financer

Article 32
Informes de control financer
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1. L'òrgan interventor, o òrgan en qui delegui, que hagi desenvolupat les actuacions de control financer haurà
d'emetre informe escrit en el qual s'exposaran de forma clara, objectiva i ponderada:

 Els fets comprovats.
 Les conclusions obtingudes.
 Les recomanacions sobre les actuacions objecte de control.
 Les deficiències que hagin de ser esmenades mitjançant una actuació correctora immediata.

2. Aquest informe tindrà caràcter provisional i es remetrà per l'òrgan que hagi efectuat el control al gestor
directe  de l'activitat  controlada perquè, en el  termini  màxim de quinze dies hàbils  des de la recepció de
l'informe, formuli les al·legacions que estimi oportunes o, en el cas d'existir deficiències admeses per l'òrgan
gestor, aquest indiqui les mesures necessàries i el calendari previst per solucionar-les.

3. Amb base a l'informe provisional i les al·legacions rebudes, l'òrgan interventor emetrà l'informe definitiu. Si
no s'haguessin rebut al·legacions en el termini assenyalat per a això, l'informe provisional s'elevarà a definitiu.

4. L'informe definitiu inclourà les al·legacions del gestor i, si escau, les observacions de l'òrgan de control
sobre aquestes al·legacions.

Article 33
Destinataris dels informes de control financer

1. Els informes definitius de control financer seran remesos per la Intervenció als següents destinataris:

a) Al gestor/a directe/a de l'activitat  controlada (s'entendrà per gestor directe la persona titular del servei,
departament o ens controlat).
b) Al batle o batlessa de l'entitat, i a través d'ell/a, al Ple perquè en prengui coneixement (l'anàlisi de l'informe
constituirà un punt independent en l'ordre del dia de la corresponent sessió plenària).
c) A la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per a la seva integració en el registre de comptes
anuals del sector públic.

Article 34
Informe resum

1. L'òrgan interventor haurà d'elaborar amb caràcter anual, i en ocasió de l'aprovació del compte general,
l'informe resum dels resultats del control intern assenyalat en l'article 213 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.

2. Aquest informe contindrà els resultats més significatius derivats de les actuacions de control financer i de
funció interventora realitzades en l'exercici anterior.

Article 35
Destinataris de l'informe resum

1.  L'informe  resum  del  control  intern  de  l'entitat  local  seran  remesos  per  la  Intervenció  als  següents
destinataris:

a) Al Ple, a través del batle president / batlessa presidenta de l'entitat.
b) A la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, en el curs del primer quadrimestre de cada any.

Article 36
Pla d'Acció
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1. De les febleses, deficiències, errors i incompliments que es posin de manifest en l'informe resum referit en
l'article anterior, el batle president / batlessa presidenta de l'entitat formalitzarà un pla d'acció que determini les
mesures a adoptar per esmenar-les.

2. El Pla d'Acció s'elaborarà en el termini màxim de tres mesos des de la remissió de l'informe resum al Ple i
contindrà:

 Les mesures de correcció adoptades.
 El/la responsable d'implementar-les.
 El  calendari  d'actuacions a  realitzar,  relatives  tant  a la  gestió  de la  pròpia  entitat  com a la  dels

organismes i entitats públiques adscrites o dependents, i de les quals exerceixi la tutela.

3.  El  Pla  d'Acció  serà  remès a  l'òrgan  interventor  de l'entitat  local,  que valorarà  la  seva adequació  per
solucionar les deficiències assenyalades, i els resultats obtinguts en el termini de trenta dies naturals.

L'òrgan interventor informarà al Ple sobre la situació de la correcció de les febleses posades de manifest.

Capítol III
Del control financer de les subvencions i ajudes públiques

Article 37
Delimitació i facultat

1. El control financer s'exercirà per la Intervenció respecte dels beneficiaris/àries de subvencions i ajudes
públiques, i si escau, entitats col·laboradores, amb l'abast i la finalitat contemplats en el present Reglament i
el Pla Anual de Control Financer d'aquesta entitat local.

2. Quan en l'exercici de les funcions de control es dedueixin indicis de la incorrecta obtenció, destinació o
justificació de la subvenció o ajuda percebuda, els agents encarregats de la seva realització podran, amb
autorització prèvia de la Intervenció, acordar la retenció de les factures, documents equivalents o substitutius i
de qualsevol altre document relatiu a les operacions en què tals indicis es manifestin.

Disposició addicional primera
Acord per a la fiscalització i la intervenció prèvia de requisits bàsics

La implantació de la fiscalització i la intervenció prèvia de requisits bàsics serà objecte d'acord pel Ple de la
corporació, si fos el cas, amb informe previ de la Intervenció municipal.

Disposició addicional segona
Aspectes per al funcionament de la intervenció de la comprovació material de la inversió

1. La intervenció de la comprovació material de la inversió s'haurà de realitzar simultàniament a l’acte de
recepció de la inversió.

2. Els documents pertinents que haurà de remetre l'òrgan gestor a la Intervenció seran els següents: plec de
clàusules  administratives  particulars;  memòria  del  projecte,  en  el  cas  de  prestacions  d'obres;  plec  de
prescripcions  tècniques,  en  la  resta  de  prestacions,  o  documents  equivalents;  pressupost;  contracte  o
encàrrec; modificacions aprovades; certificacions i altra documentació tècnica que hagi de regir l'execució de
l'objecte de la inversió; millores; altra documentació que la Intervenció consideri oportuna.

3. L'acta de recepció de l'obra haurà de ser subscrita per: el/la contractista,  el  director/a de les obres, el
supervisor/a del contracte en el cas que el director/a de les obres no sigui personal de l'Ajuntament, un/a
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representant de l'òrgan de contractació, l'interventor/a i, si fos el cas, persona en qui l'interventor/a delegui
l'assistència de la intervenció de la comprovació material de la inversió.

4.  L'acta  de  recepció  del  subministrament  o  servei  haurà  de  ser  subscrita  per:  el/la  contractista,  el/la
responsable del contracte, un/a representant de l'òrgan de contractació, l'interventor/a i, si fos el cas, persona
en qui l'interventor/a delegui l'assistència de la intervenció de la comprovació material de la inversió.
 
5.  L'interventor/a podrà designar personal  que l'assessori  en els  contractes d'obres (el  personal  designat
assessor no ha d'haver intervingut en el projecte, la direcció, l’adjudicació, la celebració o l’execució de la
despesa corresponent) en els contractes de subministraments quan es refereixi a objectes determinables pel
seu nombre, qualitat i condicions aquest assessorament no serà necessari.

6. La delegació de l'assistència a la intervenció de la comprovació material de la inversió podrà realitzar-se
per decret del batle president / batlessa presidenta a proposta de l'interventor/a entre personal funcionari que
tingui els coneixements i la formació necessaris per desenvolupar aquesta tasca (es considerarà que disposa
dels coneixements necessaris aquell personal funcionari que tinguin el grup de classificació A, preferiblement i
en la mesura que sigui possible en el subgrup A1).

Disposició derogatòria única
Derogació normativa

Queden derogades totes aquelles disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin, contradiguin o resultin
incompatibles amb el que disposa aquest Reglament.

Disposició final primera
Títol competencial

Aquest Reglament es dicta de conformitat amb el que disposa l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local.

Disposició final segona
Entrada en vigor

Aquest Reglament entrarà en vigor dia 1 de gener de 2020."

Finalitzades totes les intervencions dels diferents portaveus, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el
següent resultat: unanimitat (20).

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

8. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I BON GOVERN PER A LA DECLARACIÓ DE
LES  OBRES  DEL  MUSEU  DE  L’EDUCACIÓ  D’ESPECIAL  INTERÈS  O  UTILITAT
MUNICIPAL

Els reunits consideren el Dictamen de data 11 de juliol de 2019, que transcrit textualment diu:

"Antecedents de fet.

En  data  25  d'abril  de  2019  (registre  d'entrada  núm.  8.575)  l'Institut  Balear  d'Infraestructures  i  Serveis
Educatius va presentar instància comunicant que va entregar un projecte bàsic i d'execució de reforma del
pavelló  núm.  7  del  Quarter  General  Luque  ‘Museu  de  l'Educació’,  amb  un  pressupost  d'execució  de
488.725,95 €, i comunicant que es tracta d'una obra d'especial interès o utilitat municipal sol·licita la concessió
d'una bonificació del 95 % a favor d'aquest tipus de construccions.
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Consta a l'expedient administratiu informe favorable de data 13 de maig de 2019 de l'Arquitecte municipal.

Fonaments de dret

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

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

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

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

Per  tot  l'exposat,  si  l'Ajuntament  d'Inca vol  atendre la  petició  formulada per  l'IBISEC 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 la construcció, instal·lació o obra és d'especial interès o utilitat municipal".

II.  Vist l'informe emès per la tècnica d'Administració General, aquesta Batlia considera que les obres que
s'han de dur a terme en el ‘Museu de l'Educació’ són d'especial interès o utilitat municipal, ja que consisteixen
en una reforma del pavelló núm. 7 del Quarter General per destinar-ho a Museu amb usos socioculturals,
instal·lacions ubicades a Inca i redunden en benefici de la ciutat i dels seus ciutadans.

III. Per tot l'exposat, aquesta Batlia, vist el Dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Economia i bon
govern de data 15 de juliol de 2019, sotmet a l'aprovació del Ple de l'Ajuntament la següent PROPOSTA
D'ACORD:

PRIMER.  Declarar  que  les  obres  a  realitzar  per  l'Institut  Balear  d'Infraestructures  i  Serveis  Educatius  i
Culturals, al pavelló núm. 7. del Quarter General Luque, ‘MUSEU DE L'EDUCACIÓ’ Casesnoves consistents
en la reforma i rehabilitació del pavelló núm. 7 son d'especial interès o utilitat municipal.

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

Inca, 11 de juliol de 2019. EL BATLE, Virgilio Moreno Sarrió”

Finalitzades totes les intervencions dels diferents portaveus, se  sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el
següent resultat: unanimitat (20).

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

9. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA I DRETS SOCIALS PER A
L’ELECCIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2020
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Els reunits consideren el Dictamen de data 9 de juliol de 2019, que transcrit textualment diu:

"En data de 18 de maig de 2019, BOIB núm. 67, es va publicar l'Acord del Consell  de Govern pel qual
s'aprova el calendari de festes per a l'any 2020 en l'àmbit de les Illes Balears.

En data 30 de maig de 2019,  mitjançant  registre d'entrada núm. 10.393,  la  Direcció  General  de Treball,
Economia Social i Salut Laboral comunica a l'Ajuntament l'acord del Consell de Govern i sol·licita que abans
del dia 15 d'agost de 2019 els comuniquin els dies que el Ple de l'Ajuntament hagi fixat com a dies festius en
l'àmbit del municipi per a l'any 2020.

Vists els dies festius escollits per part de la Comunitat Autònoma per a l'any 2020, i fetes consultes amb les
Associacions Empresarials i Sindicats, es proposa com a festes locals del municipi d'Inca el dia 30 de juliol
(Sant Abdon i Sant Senén, patrons municipals) i el dia 20 de novembre (el dia després del Dijous Bo) per la
qual cosa la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials a la seva sessió de dia 15 de juliol de 2019
eleva a la consideració del PLE DE L'AJUNTAMENT, la següent PROPOSTA D'ACORD:

1. Elegir i fixar com a dies festius en l'àmbit del municipi d'Inca el dia 30 de juliol (Sant Abdon i Sant
Senén, patrons municipals) i dia 20 de novembre (el dia després del Dijous Bo) per a l'any 2020.

2. Comunicar l'anterior acord a la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral.

Aquest  és el  parer  de qui  subscriu;  això no obstant,  el  Ple  municipal  podrà dictaminar  el  que consideri
convenient d’acord amb els interessos municipals.

Inca, 9 de juliol de 2019. La presidenta de la Comissió, Alice Weber"

Finalitzades totes les intervencions dels diferents portaveus, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el
següent resultat: unanimitat (20).

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

10. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA I DRETS SOCIALS PER AL
NOMENAMENT  DELS  REPRESENTANTS  MUNICIPALS  EN  EL  PATRONAT  DE  LA
FUNDACIÓ ES GARROVER

Els reunits consideren el Dictamen de data 15 de juliol de 2019, que transcrit textualment diu:

"Els Estatuts de la Fundació Es Garrover estableixen que el Patronat de la Fundació estarà constituït pel
president, que serà el batle d’Inca, i els vocals, que seran: el batle/batlessa de Sineu, el regidor/a de Serveis
Socials i un/a representant de l’oposició de l’Ajuntament d’Inca.

Vist l’acord al qual han arribat els diferents grups municipals de l’oposició a l’Ajuntament d’Inca, la Comissió
Informativa de Ciutadania i Drets Socials a la seva sessió de dia 15 de juliol de 2019 va acordar elevar a la
consideració del Ple de l’Ajuntament les següents PROPOSTES D’ACORD:

PRIMER.  Nomenar  com a  representant  titular  de  l’oposició  de  l’Ajuntament  d’Inca  en  el  Patronat  de  la
Fundació Es Garrover, durant els dos primers anys de mandat de l’actual corporació, el Sr. Àngel García
Bonafé, del grup municipal Independents d’Inca, i suplent el Sr. Félix Sánchez Díaz, del grup municipal del
Partit Popular.
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SEGON.  Nomenar  com a  representant  titular  de  l’oposició  de  l’Ajuntament  d’Inca  en  el  Patronat  de  la
Fundació Es Garrover, durant els dos darrers anys de mandat de l’actual corporació, el Sr. Félix Sánchez
Díaz, i suplent el Sr. Àngel García Bonafé.

TERCER. Notificar els anteriors acords a la Fundació Es Garrover.

Inca, 15 de juliol de 2019. La presidenta de la Comissió, Alice Weber".

Finalitzades totes les intervencions dels diferents portaveus, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el
següent resultat: unanimitat (20).

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

11. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA I DRETS SOCIALS PER A
L'APROVACIÓ DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PREMI DIJOUS BO 2019

Els reunits consideren el Dictamen de data 10 de juliol de 2019 que transcrit textualment diu:

"L’Ajuntament d’Inca estableix la convocatòria del Premi Dijous Bo 2019 amb la finalitat d’atorgar beneficis a
favor de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, com a reconeixement
exprés per la seva contribució a la salvaguarda de valors relacionats amb la llibertat, la igualtat, la solidaritat,
el progrés i el civisme, o derivats d'una trajectòria exemplar que hagi incidit en aquests camps.

Amb aquest objectiu, el Ple de l’Ajuntament d’Inca convoca el Premi Dijous Bo 2019, d’acord amb les bases
següents:

1. SECCIONS

El  Premi  Dijous  Bo  tendrà  una  única  denominació  i  podrà  concedir-se  a  aquelles  persones,  físiques  o
jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat que, des de diversos camps, hagin duit a terme una
activitat en benefici de la societat inquera, o hagin destacat de forma rellevant per la seva aportació al progrés
de la ciutat d’Inca.

Cada any es lliuraran els  Premis  Dijous Bo  que  es creguin  oportuns.  No  es  concediran a  títol  pòstum,
exceptuant que la seva defunció hagi tengut lloc amb posterioritat a la presentació de la seva proposta de
candidatura, d’acord amb els terminis establerts a les bases de la convocatòria.

2. BENEFICIARIS

Podran ser beneficiàries del Premi que es regulen en aquest reglament les persones físiques o jurídiques,
públiques o privades,  de qualsevol  nacionalitat,  que reuneixin els  requisits  que exigeixin les bases de la
convocatòria del Premi Dijous Bo. Les persones beneficiàries no podran ser càrrecs electes municipals.

3. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES

Les propostes de candidatures hauran de presentar-se mitjançant instància acompanyada de la documentació
següent:

 Memòria acreditativa en la qual es motivin les causes i circumstàncies de la candidatura.

 Curriculum vitae del candidat o candidata proposada, o memòria d'activitats, quan aquest/a adopti
qualsevol forma de personalitat jurídica.
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 Qualsevol  altra documentació complementària que el/la  proposant consideri  convenient,  a efectes
d'aportar una major informació del candidat o candidata.

 Cada candidatura ha d'anar acompanyada d'un mínim de 10 signatures de li donin suport. 

4. ADMISSIÓ DE LES PROPOSTES

El termini d’admissió de les propostes acabarà dia 4 d'octubre de 2019. Les propostes s’han de presentar en
el Registre General de l'Ajuntament d’Inca (plaça d’Espanya, 1). Hi seran admeses les propostes que es lliurin
personalment o que hi arribin per correu, si la data d’emissió no és posterior a dia 4 d'octubre de 2019.

5. RESOLUCIÓ DE LES PROPOSTES

La  Comissió  Informativa  de  Ciutadania  i  Drets  Socials  és  l’encarregada  de  resoldre  les  propostes  de
candidatures presentades en el marc d’aquesta convocatòria. 

El Consell Municipal de Cultura, òrgan consultiu de l’Ajuntament d’Inca, emetrà una proposta de concessió de
Premi Dijous Bo 2019, la qual resultarà del següent sistema de votació:

1. Prèviament a la votació cada una de les candidatures podrà ser defensada davant els membres del
Consell Municipal de Cultura (CMC) per la persona que n'hagi fet la proposta o per la persona en qui
aquesta delegui.

2. Les votacions en tot cas seran secretes i amb butlleta de votació.

3. S'establirà  una  primera  volta  de  votacions  on  totes  les  candidatures  seran  votades  de  manera
individual. Passaran a la següent ronda les propostes que obtenguin la majoria absoluta dels vots
afirmatius dels membres presents a la reunió.

4. En cas de quedi seleccionada més d'una proposta tendrà lloc una segona votació en la qual  es
decidirà si les propostes que han passat a segona volta poden rebre el premi o si es continua amb la
votació per a una següent tria. El resultat haurà d'obtenir la majoria simple dels vots presents.

5. I així successivament fins al resultat final que decidiran els membres presents del CMC.

6. De cara al  resultat  final  seran  els  mateixos  membres  del  CMC els  qui  decidiran la  quantitat  de
premiats de cada any.

Un cop decidida la proposta, el Consell Municipal l'elevarà a la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets
Socials, la qual realitzarà la proposta de concessió del Premi Dijous Bo 2019 i l'elevarà a la consideració del
Ple de l’Ajuntament d’Inca.

Per a la seva concessió, el  Premi Dijous Bo requerirà acord plenari de la corporació municipal adoptat a
l'efecte, amb els vots favorables de la majoria simple. 

La concessió del Premi Dijous Bo tendrà lloc en el marc dels actes de la fira del Dijous Bo i el premiat o
premiats es donaran a conèixer en un acte institucional.
L’Ajuntament d’Inca podrà declarar desert el Premi.

La Comissió  Informativa de Ciutadania  i  Drets  Socials  resoldrà  tots  aquells  aspectes que no contemplin
aquestes bases. L’acord plenari adoptat a l’efecte serà inapel·lable.

6. CONTINGUT DEL PREMI
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El Premi Dijous Bo no tendrà dotació econòmica i consistirà en una peça artística acompanyada d'un diploma
acreditatiu d'aquesta distinció.

7. ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES

La participació a la convocatòria del Premi Dijous Bo 2019 suposa la total acceptació d’aquestes bases.”

Aquest és el parer de qui subscriu; això no obstant, el Ple municipal de l’Ajuntament d’Inca acordarà allò que
consideri més adient als interessos municipals.

Inca, 10 de juliol  de 2019. La presidenta de la Comissió Informativa de Ciutadania i  Drets Socials,  Alice
Weber".

“La tècnica d’Administració especial que subscriu, en l’àmbit de les seves funcions, no observa cap objecció
perquè aquesta proposta s’elevi a la consideració del Ple municipal per a la seva aprovació, tot això sense
perjudici dels advertiments i/o informes fiscals i jurídics que, des de la Intervenció i/o la Secretaria municipals,
puguin formular-se pel que fa al cas. Margalida Adrover Cabrera, Tècnica de Cultura i Normalització Lingüísti -
ca."

Finalitzades totes les intervencions dels diferents portaveus, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el
següent resultat: unanimitat (20).

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

12. PROPOSTA DE LA BATLIA PER A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL
DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBI

Els reunits consideren el Dictamen de data 25 de juliol de 2019, que transcrit textualment diu:

"El 28 de juny es commemora a tot el món les revoltes d’Stonewall al 1969 en el Greenwich Village de Nueva
York,  esdeveniment  del  que  enguany  es  commemora  el  50  aniversari.  Aquestes  revoltes  suposaren  el
naixement del moviment d’alliberació gai, lèsbic, transsexual i bisexual i que es celebra arreu del món com a
dia de l’Orgull LGTBI.

Una commemoració nascuda de la rebel·lió ciutadana contra la injustícia, la discriminació, la fustigació i la
constant persecució social i policial al col·lectiu arreu del món. 

Atès que malgrat a l’Estat Espanyol, es va despenalitzar l'homosexualitat  l’any 1979 i  es va equiparar el
matrimoni al 2005, i a Balears es va aprovar la Llei 8/2016 per a garantir els drets de lesbianes, gais, trans,
bisexuals  i  intersexuals  i  per  eradicar  la  LGTBI  fòbia,  continuen  produint-se  al  nostre  país  situacions
d’homofòbia i trans fòbia, i s’alimenten també de discursos que no fan més que alimentar el ressorgiment de
la desigualtat.

Cal que ningú oblidi que: ‘Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets.’

Aquestes paraules corresponen a la redacció de l’article primer de la declaració Universal de Drets humans i
és l'inqüestionable fonament que regeix el treball de les corporacions locals, entitats legítimes i garants de la
defensa i protecció dels drets i deures de totes les persones que viuen als nostres territoris.

La LGTBI fòbia per raons d'orientació sexual i identitat de gènere és una trista realitat que ha de ser eradicada
mitjançant el compromís de totes i tots, per això, cal seguir treballant a favor de la igualtat i del respecte a la
diversitat afectiu-sexual i de gènere, reafirmant un compromís actiu amb els drets del col·lectiu LGTBI.
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Per aquest motiu, L’Ajuntament d’Inca s’adhereix, un any més, a la commemoració del Dia Internacional de
l’orgull LGTBI com a part del seu compromís amb la igualtat de tracte i oportunitats com a principi fonamental i
tasca prioritària per a les Administracions Locals.

Som la  porta  d’entrada  i  primer  termòmetre  de  les  necessitats  de  la  ciutadania  i  la  salvaguarda  de  la
convivència  ciutadana  i  no-discriminació  de  totes  les  persones,  amb  independència  de  la  seva  raó  de
naixement,raça,  sexe,  edat,  religió,  opinió  o  qualsevol  altra  condició  o  circumstància  personal  o  social,
representam un  dels  tres  pilars  fonamentals  sobre  els  quals  es  suporta  l’  estructura  del  nostre  Estat  i
contribuïm de forma inequívoca a l’estat de benestar d’aquest.

És per això que la corporació municipal pren els següents acords:

1. Reafirmem el nostre compromís amb els drets humans i, en conseqüència, amb el principi d'igualtat
efectiva entre les persones, del que forma part la diversitat sexual, així com de la no discriminació de
les persones per la seva orientació sexual o identitat de gènere, reconeixent els avanços en aquest
marc, al mateix temps que reiterem la nostra ferma determinació d'avançar en la superació de les
barreres que encara perviuen avui dia.

2. L’Ajuntament d’Inca ha de vetllar pel compliment de les diferents lleis que promouen a l’estat i també
a la nostra comunitat autònoma en referència a la Igualtat de Drets del col·lectiu i per eradicar la
LGTBI fòbia.

3. Continuarem amb la formació als treballadors i treballadores municipals 

4. Donar suport a les associacions que treballen la matèria i ajudar a la visibilització del col·lectiu LGTBI.

5. Condemnam qualsevol tipus d’agressió, incloent violència física, verbal, la humiliació o el menyspreu
cap a persones LGTBI."

Finalitzades les intervencions es sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: devuit (18) vots
a  favor  dels  grups  municipals  Partit  Socialista  de  les  Illes  Balears  (PSIB-PSOE),  Partit  Popular  (PP),
Independents d'Inca (INDI), MÉS per Mallorca-APIB (MÉS-APIB), El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI),
Ciudadanos-Partido de la ciudadanía (CS) i Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB); i dos (2)
vots d'abstenció del grup municipal VOX-Baleares (VOX-Actua Baleares).

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

13. MOCIONS URGENTS

A.  MOCIÓ  DEL  GRUP  MUNICIPAL  UNIDES  PODEM  PER  CONTROLAR  LA
PROLIFERACIÓ  DE  LES  APOSTES  ONLINE I  CASES  DE  JOC,  I  PRENDRE
MESURES DE PREVENCIÓ A DAVANT LA LUDOPATIA

Atès que la Moció  no ha estat  dictaminada per cap comissió  informativa cal  sotmetre a votació  la  seva
declaració d’urgència i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (20).

Els reunits consideren la Moció de data 22 de juliol de 2019, que transcrita textualment diu:

"Desde hace unos años han proliferado los pot en televisión, radio, prensa escrita, redes sociales, etc de
casas  de  apuestas  deportivas  online.  Unas  casas  de  apuestas  que  insertan  su  publicidad  en  eventos
deportivos, especialmente en las retransmisiones deportivas y que incluso llegan a utilizar estrellas del fútbol
para animar a los televidentes a que apuesten. Un sistema de juego mucho más adictivo, sin pausas, con
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bonos "gratis" de entrada, y sobretodo con una inmnesa inversión en publicidad que representa justo los
valores contrarios a las formas más pausadas y tradicionales de apostar,  como la lotería de Navidad, la
quiniela o los cupones de la ONCE.

Hay 613.812 usuarios activos en las casas de apuestas, según el último Informe Trimestral del Mercado del
Juego Online, un 13,44 % más que en el mismo segmento de 2016. No sólo corresponde a las apuestas
deportivas, también a póker, casino y bingos virtuales. Hasta septiembre de 2017, los operadores gastaron
más de 140 millones de euros en promocionarse. En España hay más de medio centernar de empresas con
licencia en el negocio online y presencial.

El  juego  patológico  es  un  trastorno  que  figura  entre  las  adicciones  de  tipo  comportamental  en  las
clasificaciones médicas y psicológicas. Consiste en la pérdida del control del comportamiento en relación al
juego que se caracteriza por tener graves consecuencias para las personas como problemas académicos,
laborales, económicos, sociales y/o legales asociados al juego.

Se tienta a la clase trabajadora, que normalmente no puede acceder a un trabajo estable dado el enorme
paro crónico, a que arriesguen sus rentas ganadas en trabajos precarios. No es extraño que en los barrios y
localidades donde menos renta hay, sea donde las políticas neoliberales más efectos negativos causen a
través de las casas de apuestas. Éstas afectan especialmente a la juventud, dónde la falta de expectativas y
de un futuro estable es el caldo de cultivo perfecto para dosis rápidas de adrenalina dónde conseguir dinero
sin esfuerzo punto tampoco es admisible que las casas de apuestas aumentan día a día sus beneficios y
dejen a las familias y al conjunto de la sociedad la obligación de costear íntegramente el tratamiento de las
personas a las que han enganchado es de justicia por lo tanto aumentar la contribución que los beneficios de
estas empresas tienen que hacer el conjunto de la sociedad para que se pueda tratar de manera eficaz a las
personas adictas al juego y para que se puedan investigar esos mecanismos y prevenir futuras adicciones
adicciones de forma física o a través de Internet lo que se esconde detrás de cada apuesta es lo mismo te
hacen creer que no es necesario trabajar para generar riqueza donde la falta de expectativas y de un futuro
estable es el caldo de cultivo perfecto para dosis rápidas de adrenalina dónde conseguir dinero sin esfuerzo.

Tampoco es admisible que las casas de apuestas aumenten día a día sus beneficios y dejen a las familias y al
conjunto de la sociedad la obligación de costear íntegramente el tratamiento de las personas a las que han
enganchado.

Es de justicia por lo tanto aumentar la contribución que los beneficios de estas empresas tienen que hacer el
conjunto de la sociedad para que se pueda tratar de manera eficaz a las personas adictas al juego y para que
se puedan investigar esos mecanismos y prevenir futuras adicciones.

De forma física o a través de Internet lo que se esconde detrás de cada apuesta es lo mismo: te hacen creer
que no es necesario  trabajar  para generar riqueza,  que puedes invertir  tu dinero y,  si  lo  haces bien,  lo
multiplicarás. Este cuento liberal obvia que tu beneficio implica que alguien como tú está perdiendo su dinero,
también obvia que un día has ganado pero al siguiente puedes perder mucho más. No es cuestión de suerte
que, en última instancia, sea el dueño de la casa de apuestas el único que gane, es cuestión de matemáticas.

Es el momento de que las diferentes instituciones adapten la normativa a la realidad social, económica y
tecnológica de la actividad del juego antes de que se convierta en una lacra sin retorno.

Planteamos en esta  moción  una serie  de  medidas,  a  nivel  municipal  y  supramunicipal,  para  atajar  esta
problemática. Por un lado entendemos que es necesario prohibir la publicidad de estos locales y frenar su
expansión a través de las ordenanzas o las normas urbanísticas, también son importantes las medidas de
prevención ante la ludopatía y, por último, planteamos una serie de propuestas a nivel fiscal para gravar la
actividad de las casas de apuestas y del jeugo online.

Por todo ello, el grupo municipal de Unidas Podemos propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
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PRIMERO: Instar al Gobierno del Estado a reformar la Ley General de la Comunicación Audiovisual y la Ley
General de Publicidad para que se regule la publicidad de las Casas de Apuestas y se prohíba el que éstas
empresas puedan publicitarse para hacer efectiva la protección del público infantil y juvenil y a impulsar el
Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego y de Juego Responsable con el
objetivo de restringir la publicidad para juegos y apuestas online.

SEGUNDO: Instar al Gobierno Autonómico a que, igual que pasa con el gremio de tabacaleras o farmacias,
limite la apertura de las casas de apuestas físicas mediante el establecimiento de un mínimo de metros de
separación o por núcleos de población, para frenar así su expansión.

TERCERO: Instar al Gobierno Autonómico a que prohíba las terminales de apuestas deportivas en salones de
juego bingos y casinos.

CUARTO: Instar al Gobierno Local a que estudia la revisión de las ordenanzas del PGOU para introducir
limitaciones  urbanisticas  a  la  implantación  de  locales  de  apuestas  en  las  inmediaciones  de  espacios
frecuentados por la infancia, la adolescencia y la juventud, como los centros educativos, culturales, deportivos
o juveniles.

QUINTO: Instar al Gobierno Local a que a través de la Ordenanza de publicidad regula la eliminación de
cualquier cartelería del mobiliario urbano o del espacio público de este tipo de establecimientos, ciñéndose
exclusivamente  a  los  carteles  del  propio  local  incluyendo  únicamente  el  nombre  y  sin  ningún  tipo  de
publicidad.

SEXTO:  Instar  al  Gobierno  Local  a  que  realice  actividades  informativas  en  los  centros  escolares  para
profundizar en el uso qué hacen los jóvenes de los juegos online y de apuestas y en los posibles problemas
derivados del  uso  y  a  que  ponga en  marcha  modelos  de  ocio  y  espacios  de  socialización  gestionados
directamente por la juventud donde puedan desarrollar un ocio sano, que potencie el conocimiento, el deporte
y las artes.

SÉPTIMO:  Instar  al  Gobierno  Local  a  que  refuerce  la  formación  de  la  Policía  Local  de  modo  que  se
familiaricen con las infracciones más habituales relacionadas con las apuestas y el juego, particularmente en
el acceso de menores de edad, personas incapacitadas legales y personas con el acceso al juego legalmente
restringido.

OCTAVO: Instar al Gobierno Local a que solicite a los equipos de fútbol locales y sus jugadores a colaborar
para que no se identifique el deporte con las apuestas, asumiendo su responsabilidad social, eliminando la
publicidad  de  las  casas  de  apuestas,  poniendo  en  marcha  campañas  de  concienciación  y  no  firmando
convenios  de  colaboración  ni  patrocinar  a  entidades  deportivas  que  hagan  publicidad  de  las  casas  de
apuestas.

NOVENO: Instar al Gobierno del Estado a aumentar el tipo aplicable en el Impuesto sobre Actividades del
juego para las casas de apuestas y del juego online.

DÉCIMO:  Instar  al  Gobierno  local  a  que  cree  una  tasa  específica  por  utilización  privativa  o  el
aprovechamiento especial del dominio público local, que tenga que ser abonada por los establecimientos que
instalen pantalla u otro tipo de dispositivos para desarrollar su actividad empresarial con frente directo a la vía
pública o en línea de fachada".

El Sr. Ferrà proposa com a esmena l'eliminació del punt núm. 10.

Finalitzades totes  les  intervencions  dels  diferents  portaveus,  se sotmet  a  votació  l'esmena i  n'esdevé el
següent resultat: setze (16) vots a favor dels grups municipals Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-
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PSOE),  Independents  d'Inca  (INDI),  MÉS  per  Mallorca-APIB  (MÉS-APIB),  VOX-Baleares  (VOX-Actua
Baleares), El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI) i Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB) ; i
quatre (4) vots d'abstenció dels grups municipals Partit Popular (PP) i  Ciudadanos-Partido de la ciudadanía
(CS).

A continuació se sotmet a votació la Moció esmenada i n'esdevé el següent resultat: setze (16) vots a favor
dels grups municipals Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), Independents d'Inca (INDI), MÉS per
Mallorca-APIB (MÉS-APIB), VOX-Baleares (VOX-Actua Baleares), El Pi-Proposta per les Illes Balears (EL PI)
i  Unidas Podemos-Unides Podem (PODEMOS-EUIB);  i  quatre (4)  vots d'abstenció dels grups municipals
Partit Popular (PP) i Ciudadanos-Partido de la ciudadanía (CS).

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

B.  MOCIÓ  DEL  GRUP  MÉS  PER  MALLORCA-APIB  PEL  MANTENIMENT  DE  FREQÜÈNCIES  I
L'AMPLIACIÓ D'HORARIS DEL SERVEI DE TREN

"El transport públic és, sens dubte, un servei públic essencial que beneficia a tota la societat en múltiples
aspectes:  cobreix  les  necessitats  de  mobilitat  de  totes  les  persones,  mitiga  els  problemes de  congestió
circulatòria, és més sostenible i respectuós amb el nostre medi ambient… D’entre les diferents opcions de
transport  públic,  el  servei  de tren que proporciona Serveis  Ferroviaris  de Mallorca (SFM) juga un paper
principal a Inca: permet cada dia el desplaçament de milers de persones del nostre municipi, i  que altres
tantes ens visitin.

Algunes persones utilitzen el tren per als seus desplaçaments senzillament perquè no disposen de cotxe
privat (per edat, per qüestions econòmiques o per convicció) però també per moltes altres diverses raons: per
comoditat, pel baix cost, per la rapidesa d’arribada al destí  o per conscienciació ecològica (més baix impacte
ambiental  generat).  Així,  la  qualitat  del  servei és un condicionant important a l’hora d’aconseguir que els
desplaçaments es realitzin en transport públic en lloc del cotxe privat.

SFM ha modificat els horaris del tren i el metro per al període comprés entre el 15 de juliol i el 30 d’agost. Uns
horaris que empitjoren la qualitat del servei, ja que es redueixen freqüències i alguns combois realitzaran
temporalment  totes  les  aturades  del  trajecte,  cosa  que  provoca  arribar  al  destí  més  tard.  L’Associació
d’Usuaris  del  Tren  ha  criticat  la  decisió  i  ha  sol·licitat  que  es  plantegi  de  bell  nou,  ja  que  a  l’estiu  les
necessitats de desplaçaments no disminueixen: treballadors de temporada, turistes, jovent que es desplaça
per vacances.... Aquesta mateixa setmana s’han intensificat les queixes per la saturació dels combois a les
hores punta o per l’eliminació de freqüències en les quals es podia pujar al tren amb bicicleta.

Per contra, sí que cal felicitar a SFM per tornar a posar en marxa el servei de tren nocturn, que es mantindrà
tots els divendres i dissabtes dels mesos d'estiu fins al 31 d’agost i que comptarà amb 12 serveis entre les
23.15 h i les 5.30 h. 

Des de MÉS per Inca consideram que aquesta iniciativa s’hauria de mantenir durant tots els caps de setmana
de l’any, i que l’horari del servei de tren s’hauria d’ampliar fins a les 12 del vespre cada dia. En l’actualitat, el
darrer tren de Palma cap a Inca surt a les 22.20 h, i moltes persones finalitzen la seva jornada de treball més
tard i tenen dificultats per tornar a Inca.

Tot i ser conscients que la implantació de mesures com el tren nocturn i el manteniment dels horaris durant
l’estiu suposa una major aportació de fons públics al servei de tren, defensam que les institucions de les Illes
Balears prioritzin les polítiques de transport públic i mobilitat sostenible, assignant més recursos econòmics,
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tant perquè repercuteix en benefici individual dels ciutadans i ciutadanes, com al conjunt de la societat. A la
vegada, cal ser exigent amb el futur govern de l’Estat, perquè acabi amb l’infrafinançament crònic de la nostra
comunitat autònoma i perquè comprometi i aporti més fons per a aquestes necessitats, ja que els actuals
compromisos, anunciats a final de la legislatura passada, són del tot insuficients.

Per tot això, el grup municipal de MÉS per Inca proposa al ple l'adopció dels següents

ACORDS

1. El Ple de l'Ajuntament d'Inca insta a Serveis Ferroviaris de Mallorca a no reduir freqüències del servei
de tren durant l’estiu.

2. El Ple de l'Ajuntament d'Inca felicita Serveis Ferroviaris de Mallorca per la posada en marxa del tren
nocturn durant els caps de setmana d’estiu.

3. El Ple de l'Ajuntament d'Inca insta a Serveis Ferroviaris de Mallorca a l’ampliació d’horaris fins a les
12 del vespre durant tots els dies de l’any.

4. El  Ple  de  l'Ajuntament  d'Inca  insta  al  Govern  de  l’Estat  espanyol  a  complir  i  ampliar  els  seus
compromisos d’inversió ferroviària a les Illes Balears."

El  Sr.  Frontera  explica  que  han  presentat  aquesta  moció  que  ja  varen  informar  a  la  darrera  comissió
informativa de que la presentarien sobre els nous horaris del tren però com que el text no s'ha presentat fins
avui al matí consideren per a un millor funcionament dels plens que aquestes mocions es puguin dictaminar
en comissió informativa i fer un ús més racional del que són les aprovacions de les urgències al Ple per
voluntat de la Batlia i compartit per la resta de l'equip de govern, i han decidit que ho deixarien damunt la taula
fins al Ple de la primera setmana de setembre.

14. PRECS I PREGUNTES

No se’n formulen.

I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores i quinze minuts,
de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental, certific.
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	“La tècnica d’Administració especial que subscriu, en l’àmbit de les seves funcions, no observa cap objecció perquè aquesta proposta s’elevi a la consideració del Ple municipal per a la seva aprovació, tot això sense perjudici dels advertiments i/o informes fiscals i jurídics que, des de la Intervenció i/o la Secretaria municipals, puguin formular-se pel que fa al cas. Margalida Adrover Cabrera, Tècnica de Cultura i Normalització Lingüística."

