
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA

ANTECEDENTS

No hi ha dubte que l’administració local, i com a tal l'Ajuntament d'Inca, és una
de les principals i més directes intermediaris entre administració i  el veïnatge. Ara bé,
essent  l'anterior  inqüestionable,  també  hem de  tenir  en  compte  que  la  capacitat  de
resolució d’aquests ens no és infinita.

Conscients del paper d’intermediari que assumeixen les entitats locals i de que la
satisfacció de l’interès general no és una finalitat exclusiva seva, sorgeix la necessitat de
dotar  a  l’administració  local  dels  mecanismes  adients  per  activar  la  promoció
d’iniciatives i la satisfacció de l’interès general. Així, les tècniques de foment han de
tenir una transcendència cabdal, assolint sistemes que habilitin l’entramat associatiu per
al desenvolupament d’actuacions en favor del nostre poble, tot respectant els principis
més essencials del Dret Administratiu.

Constatat l'anterior situació, una part d’aquesta activitat i paper que correspon a
l'Ajuntamet es canalitza a través de subvencions a persones i entitats que donen resposta
a demandes socials.

Les subvencions es poden analitzar des de diversos punts de vista. Des de la
perspectiva  econòmica,  les  subvencions  son  una  despesa  pública  i  com a  tal  s’han
d’ajustar a les directrius de la política pressupostària. Així doncs, els principis rectors de
la  Llei  d'Estabilitat  Pressupostària  s’han  de  traslladar  a  les  subvencions,  enteses
aquestes com una part del pressupost municipal.

Des de la perspectiva administrativa, les subvencions son una tècnica de foment
de determinats comportament considerats d’interès general i fins i tot un procediment de
col·laboració  entre  l'Administració  Pública  i  els  particulars  per  gestionar  activitats
d’interès públic.

És des d’aquesta òptica d'on s’ha d’entendre l’aparició de la Llei 38/2003, de 17
de  novembre,  General  de  Subvencions  i  del  Reglament  que  la  desenvolupa  (Reial
Decret  887/2006,  de  21  de  juliol)  que  el  que  pretén  és  introduir  garanties  en  els
procediments d’atorgament de subvencions, per tal d’assegurar una gestió adient i un
eficaç control de les subvencions.

Pels motius exposats, aquest Ajuntament considera necessari l’aprovació
d’aquesta Ordenança que recull els elements essencials per un correcte desplegament
dels procediment per atorgar subvencions i pretén fixar les bases d’acord amb les quals
l'Ajuntament d'Inca i les entitats públiques depenents d'ell concediran les subvencions.

FONAMENTS DE DRET

Primer.- El Municipi, segons disposa l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, (LRBRL) en la seva redacció anterior a la
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reforma duta  a  terme  per  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i
sostenibilitat de l'Administració Local, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de
les seves competències,  pot promoure tota classe d'activitats  i  prestar quants serveis
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.

L'article 4.1.a) de la LRBRL, atribueix als Ajuntaments potestat reglamentària,
és  a  dir,  capacitat  per  desenvolupar,  dins  de  l'esfera  de  les  seves  competències,  el
disposat en les lleis estatals o autonòmiques. Com a conseqüència d'aquesta potestat, els
Ajuntaments poden dictar disposicions de caràcter general i de rang inferior a llei, sense
que, en cap cas, aquestes disposicions puguin contenir  preceptes oposats a les lleis i
sempre dins de l'esfera de les seves competències, correspon a aquest Ajuntament la
potestat reglamentària i d'autoorganització.

Sense  perjudici  dels  Bans de  l'Alcaldia-Presidència,  la  potestat  reglamentària
dels  Ajuntaments  es  materialitza  a  través  de  les  Ordenances  i  Reglaments,  que són
normes de naturalesa reglamentària.

Segon. Legislació aplicable.

1) Els articles 4, 22.d), 25, 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local.

2) L'article 56 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova
el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local. 

Tercer. Procediment.

1) Aprovació inicial pel Ple, per majoria simple. Elaborat el projecte d'Ordenança,
correspondrà  l'aprovació  inicial  de  la  mateixa  pel  Ple,  previ  Dictamen  de  la
Comissió  Informativa,  l'òrgan  municipal  competent  per  a  la  seva  aprovació,
segons l'establert en l'article 22.2.d) de la LRBRL és el Ple de l'Ajuntament i no
es requereix una majoria qualificada per adoptar l'esmentat acord, llevat del cas
d'aprovació del Reglament Orgànic de la Corporació.

2) Informació  pública.-  S’obrirà  període  d’informació  pública  per  un  termini
mínim  de  trenta  dies,  per  tal  que  els  interessats  /  les  interessades  puguin
presentar  les  reclamacions  i  suggeriments  que  estimin  oportuns.  L’acord
d’aprovació  inicial  es  publicarà  al  Butlletí  Oficial  de la  Província  i  al  tauler
d’anuncis de l'Ajuntament.

3) Resolució  de  totes  les  reclamacions  i  suggeriments.  Finalitzat  el  període
d'informació pública, si s'han presentat reclamacions i/o suggeriments, s'hauran
de resoldre aquestes, incorporant-se en el text de l'Ordenança les modificacions
derivades de la resolució de les al·legacions. L’aprovació definitiva correspon al
Ple, de conformitat amb el disposat pels arts. 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril,  Reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local,  previ  Dictamen  de  la
Comissió Informativa.

En el supòsit que no es presentin reclamacions en relació amb l'aprovació inicial
de  l'Ordenança  en el  termini  d'informació  pública,  s'entendrà  definitivament  adoptat
l'Acord fins llavors provisional,  estenent-se per aquesta Secretaria la certificació que
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acrediti l'elevació a definitiva de l'aprovació inicial.

4) Publicació  de  l'acord  i  text  íntegre  de  l'Ordenança  o  Reglament  al  Butlletí
Oficial de la Província. L'Acord d'aprovació definitiva de l'Ordenança, amb el
text íntegre de la mateixa,  s'ha de publicar per al seu general coneixement al
tauler d'anuncis de l'Ajuntament  i  al  Butlletí  Oficial  de la Província,  tal  com
disposa l'article 70 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.

5) Vigència.  Les  ordenances  no  entraran  en  vigor  fins  que  s'hagi  publicat
completament el seu text i hagi transcorregut el termini de quinze díes previst a
l'article 65.2 de la LRBRL, és a dir, quan han transcorregut 15 dies comptats des
de la recepció per l'Administració de l'Estat i la de les Comunitats Autònomes,
de la comunicació de l'acord municipal que els ha de remetre l'Ajuntament (arts.
70.2 i 65.2 de la LRBRL). Tingui’s en compte que l'esmentat termini de quinze
dies es computarà a partir que l'Administració Estatal o Autonòmica rebin de
l'Entitat Local la comunicació de l'acord, en virtut de la doctrina legal establerta
per la Sala 3ª del TS en Sentència de 25 de ferbrer de 2011). 

Pel  President  de  la  Comissió  d'Hisenda  d'aquest  Ajuntament  es  proposà
l'aprovació inicial d'una Ordenança General de Subvencions que ha estat redactada pel
departament d'Intervenció de la Corporació.

Vist  que es va dictaminar  en data 23 de març de 2016 l'aprovació inicial  de
l'ordenança General de Subencions.

Vist que s'ha seguit la tramitació legalment establerta, i que, l'òrgan competent
per a la seva aprovació és el Ple Municipal, en virtut dels art. 22.2.d) i 49 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es proposa al mateix
l'adopció dels següents:

ACORDS  

Primer.- Aprovar inicialment l'Ordenança General de Subvencions del municipi
d'Inca  conforme al text elaborat per l'Àrea d'Hisenda i Gestió Tributària.

Segon.- Sotmetre l'expedient a exposició pública mitjançant inserció d'anunci al
Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament, durant
un termini de 30 dies, a l'efecte que pels interessats puguin presentar-se les reclamacions
o suggeriments que estimin pertinents al seu dret.

Tercer.- En  el  cas  que  no  es  presentessin  reclamacions,  l'Ordenança  es
considerarà aprovada definitivament de forma automàtica, havent de publicar-se el text
íntegre de la mateixa al Butlletí Oficial de la Província o de la Comunitat Autònoma.

Quart.- Aprovada definitivament haurà de donar-se trasllat de l'acord i del text
definitiu de l'Ordenança Municipal a l'òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
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Inca, 23 de març de 2016
EL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA 

Sgt. Àngel Garcia Bonafé 

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca  ·  tel. 871 91 40 00  ·  fax. 971 88 08 19  ·  www.incaciutat.com  ·  CIF. P-0702700-F


