ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’INCA
EN DATA 6 DE SETEMBRE DE 2018
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ASSISTENTS
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REGIDORS
Sra. María del Carmen Osés Ramos
Sr. Sebastián Oriol Díaz
Sr. Jaume Tortella Cànaves
Sra. Antònia Maria Sabater Martorell
Sra. M. Jose Fernandéz Molina
Sr. Antoni Peña Mir
Sr. Rafael Torres Gómez
Sr. Felipe Jerez Montes
Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera
Sra. Margarida Horrach Beltrán
Sr. Antonio Jesús Aguilar Chicón
Sr. Félix Sánchez Díaz
Sr. Antoni Rodríguez Mir
Sra. Alice Weber
Sr. Gabriel Frontera Borrueco
Sr. Àngel García Bonafé
Sr. Francisco José Verdejo Pérez
Sr. Antelm Ferretjans Llompart
Sr. Gori Ferrà Frau
Sra. Antonia Triguero Salamanca
SECRETARI ACCIDENTAL:
Sr. Guillem Corró Truyol
INTERVENTOR:
Sr. Antoni Cànaves Reynés
TRESORERA ACCIDENTAL:
Sra. Margalida Mercè Bauzà Gual

A la sala de sessions de la casa
consistorial de l’Ajuntament d’Inca (Illes
Balears), essent les 19.30 hores del dia 6
de setembre de 2018, es reuneix
l’Ajuntament en ple, en primera
convocatòria, amb convocatòria prèvia a
l’efecte, per tal de realitzar la sessió
ordinària sota la Presidència del Sr.
Virgilio Moreno Sarrió, i amb l’assistència
dels regidors que es relacionen al marge.
El Sr. Rafael Torres Gómez s’absenta de
la sessió en el moment indicat a l’acta.
Actua com a secretari accidental Sr.
Guillem Corró Truyol, qui dóna fe de
l’acte, i hi assisteixen l’interventor Sr.
Antoni Cànaves Reynés i la tresorera
accidental Sra. Margalida Mercè Bauzà
Gual.

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 26 DE JULIOL DE
2018
El Sr. Batle demana als assistents si hi ha cap observació per formular a l'Acta
esmentada.
Se sotmet a votació ordinària l’aprovació de l’Acta de data 26 de juliol de 2018, que
s’aprova per unanimitat dels regidors presents (19).
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 1.117 AL 1.260 DE
2018
Es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.117 al 1.260 de 2018.
Els assistents es donen per assabentats dels decrets de la Batlia.
3. DACIÓ DE COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2018

DEL

PRESSUPOST

Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al segon trimestre de
2018, que transcrit textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA AMB REFERÈNCIA A LA
INCORPORACIÓ DE PART DEL SUPERÀVIT SOBRANT DE L’ANY 2016 MITJANÇANT
LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 30/2018.
Resultant que, mitjançant providència de Batlia de data 8 d’agost de 2017 s’ha incoat
expedient de modificació del pressupost mitjançant la modalitat de suplement de crèdit
finançats amb el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals procedent de la
liquidació del pressupost de l’exercici 2016._
Vistos els informes emesos per l’interventor Municipal sobre el procediment, i sobre la
possibilitat d’utilització de l’esmentat romanent de tresoreria per a despeses generals, que
consten a l’expedient.
Resultant que l’activitat que promou aquest Ajuntament a l’àmbit de les seves
competències exigeix la realització de despeses de caràcter específic i determinat per als
quals no existeixen o són insuficients els crèdits existents del vigent pressupost i que no
poden demorar-se fins l’exercici següent, atès que podrien perjudicar-se els serveis i
activitats que presta l'Ajuntament.
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Considerant que aquest Ajuntament compta amb romanent de tresoreria per a despeses
generals, que compleix els requisits previstos a l’article 32, disposició addicional sisena de
la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF) (prorrogada per a l’exercici 2016 per la LPGE 2016) i disposició addicional
setzena del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
Considerant el que preveu l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), i
l'esmentat article 36.1-c) del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa
el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, en matèria de pressupostos.
Vista la proposta de modificació de crèdit 30/2018 per incorporar part del superàvit
sobrant de l'exercici 2016.
Es proposa a l'Ajuntament ple, amb el Dictamen Favorable de la Comissió Informativa
d'Hisenda de data 30 d'agost de 2018, l’adopció dels següents
_ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient 30/2018 de modificació de crèdits mitjançant
crèdits extraordinaris finançats amb romanent de Tresoreria per a Despeses Generals, el
resum de la qual és el següent:
1) Recuperació d'anell d'aigua.
2) Deixalleria municipal.
3) Aire condicionat de l'edifici de formació.
Altes en aplicacions de Despeses
Partida

Descripció

Crèdit inicial

000.161.63305

Abastiment
domiciliari
d'aigua
potable.
Recuperació anell aigua
plaça des Bestiar
Deixalleria municipal
Gestió del patrimoni.

-

000.1621.62301
000.933.62208
TOTAL

-

Import
modificació
(€)
19.920,82

Crèdit
definitiu (€)

55.000,00
7.500,00
82.420,82

55.000,00
7.500,00
82.420,82

19.920,82

Altes en el Pressupost d'Ingressos
Partida

Descripció

87000

Romanent
tresoreria
despeses
generals

TOTAL

Crèdit inicial

Import
modificació (€)
82.420,82

Crèdit
definitiu
(€)
82.420,82

82.420,82

82.420,82
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SEGON. Declarar necessàries i urgents les referides despeses i la insuficiència d'altres
mitjans per al seu finançament, que es realitzarà mitjançant el Romanent Líquid de
Tresoreria per a Despeses Generals per l'import de la modificació.
TERCER. Exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de les
Illes Balears per un període de 15 dies hàbils, comptats des del dia següent a la seva
publicació, posant a disposició del públic la documentació corresponent, durant l'esmentat
termini els interessats podran examinar la documentació i presentar reclamacions davant
el Ple de la Corporació.
Que es doni compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i suggeriments que es
formulin, que es resoldran amb caràcter definitiu, o en cas que no es presentin, l'acord
provisional s'elevarà automàticament a definitiu.
QUART. L'acord d'aprovació definitiva i el resum per capítols de la modificació de crèdits
haurà de publicar-se al Butlletí Oficial de les Illes Balears per a la seva vigència i
impugnació jurisdiccional.
CINQUÈ. De l'expedient de la modificació de crèdits definitivament aprovada, es remetrà
còpia a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma simultàniament a la seva
remissió al Butlletí Oficial de les Illes Balears."
Una vegada debatut aquest punt, els regidors se’n donen per assabentats.
4. DACIÓ DEL COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DEL SEGON
TRIMESTRE DE 2018
Es dóna compte del període mitjà de pagament del segon trimestre de 2018, que transcrit
textualment diu:
" DACIÓ DE COMPTES
Sr. Virgilio Moreno Sarrió, batle president de l'Ajuntament d'Inca, es dona compte de la
comunicació realitzada al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública Període Mig de Pagament
del SEGON TRIMESTRE de 2018, segons el que s'estableix en els següents punts:
a) En relació al que s’estableix a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials i de conformitat amb l'Ordre
HAP/2015/2012, de 1 d'octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de remissió d’informació previstes a la Llei 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i de conformitat amb allò previst en Reial decret
635/2014, de 25 de juliol, on es desenvolupa la metodologia de càlcul del període
mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques es dona compte
del PMP i de la morositat de l’Ajuntament i d'Inca, l'Organisme Autònom Residència Miquel Mir, l'Organisme Autònom Antoni Torrandell i l'Organisme Autònom Escola Pública Llar d'Infants i de la Fundació Pública Teatre Principal d'Inca. S'adjun ten una sèrie de documents que a continuació s'enumeren:
1) Pagaments realitzats en el trimestre.
3

2) Interessos de demora pagats en el trimestre.
3) Factures o documents justificatius pendents de Pagament al final del trimestre.
4) Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors."
Una vegada debatut aquest punt, els regidors se’n donen per assabentats.

5. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER APROVAR
L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 30/2018
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per aprovar
l’expedient de modificació de crèdit núm. 30/2018, que transcrit textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA AMB REFERÈNCIA A LA
INCORPORACIÓ DE PART DEL SUPERÀVIT SOBRANT DE L’ANY 2016 MITJANÇANT
LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 30/2018
Resultant que, mitjançant providència de Batlia de data 8 d'agost de 2017 s'ha incoat
expedient de modificació del pressupost mitjançant la modalitat de suplement de crèdit
finançats amb el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals procedent de la
liquidació del pressupost de l'exercici 2016._
Vistos els informes emesos per l'Interventor Municipal sobre el procediment, i sobre la
possibilitat d'utilització de l'esmentat romanent de tresoreria per a despeses generals, que
consten a l'expedient.
Resultant que l'activitat que promou aquest Ajuntament a l'àmbit de les seves
competències exigeix la realització de despeses de caràcter específic i determinat per als
quals no existeixen o són insuficients els crèdits existents del vigent pressupost i que no
poden demorar-se fins l'exercici següent, atès que podrien perjudicar-se els serveis i
activitats que presta l'Ajuntament.
Considerant que aquest Ajuntament compta amb romanent de tresoreria per a despeses
generals, que compleix els requisits previstos a l'article 32, disposició addicional sisena de
la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF) (prorrogada per a l'exercici 2016 per la LPGE 2016) i disposició addicional
Setzena del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
Considerant el que preveu l'article 177 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), i
l'esmentat article 36.1-c) del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa
el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, en matèria de pressupostos.
Vista la proposta de modificació de crèdit 30/2018 per incorporar part del superàvit
sobrant de l'exercici 2016.
Es proposa a l'Ajuntament ple, amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa
d'Hisenda de data 30 d'agost de 2018, l’adopció dels següents
4

_ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient 30/2018 de modificació de crèdits mitjançant
crèdits extraordinaris finançats amb romanent de Tresoreria per a Despeses Generals, el
resum de la qual és el següent:
4) Recuperació d'anell d'aigua.
5) Deixalleria municipal.
6) Aire condicionat de l'edifici de formació.
Altes en Aplicacions de Despeses
Partida

Descripció

Crèdit
inicial

000.161.6330
5

Abastiment domiciliari
d'aigua potable.
Recuperació anell
aigua plaça des
Bestiar
Deixalleria municipal
Gestió del patrimoni.

000.1621.623
01
000.933.6220
8
TOTAL

-

Import
modificaci
ó (€)
19.920,82

Crèdit
definitiu
(€)
19.920,82

-

55.000,00

55.000,00

-

7.500,00

7.500,00

82.420,82

82.420,82

Altes en el Pressupost d'Ingressos
Partida

Descripció

87000

Romanent
tresoreria
despeses
generals

TOTAL

Crèdit inicial

Import
modificació
(€)
82.420,82

Crèdit
definitiu (€)

82.420,82

82.420,82

82.420,82

SEGON. Declarar necessàries i urgents les referides despeses i la insuficiència d'altres
mitjans per al seu finançament, que es realitzarà mitjançant el Romanent Líquid de
Tresoreria per a Despeses Generals per l'import de la modificació.
TERCER. Exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de les
Illes Balears per un període de 15 dies hàbils, comptats des del dia següent a la seva
publicació, posant a disposició del públic la documentació corresponent, durant l'esmentat
termini els interessats podran examinar la documentació i presentar reclamacions davant
el Ple de la corporació.
5

Que es doni compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i suggeriments que es
formulin, que es resoldran amb caràcter definitiu, o en cas que no es presentin, l'acord
provisional s'elevarà automàticament a definitiu.
QUART. L'acord d'aprovació definitiva i el resum per capítols de la modificació de crèdits
haurà de publicar-se al Butlletí Oficial de les Illes Balears per a la seva vigència i
impugnació jurisdiccional.
CINQUÈ. De l'expedient de la modificació de crèdits definitivament aprovada, es remetrà
còpia a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma simultàniament a la seva
remissió al Butlletí Oficial de les Illes Balears."
Abans de la votació el Sr. Felip Jerez s'incorpora a la sessió i durant la votació s'hi
incorpora el Sr. Sebastià Oriol.
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: quinze (14) vots a favor dels grups
municipals del PSIB-PSOE, Independents d'Inca, Proposta per les Illes i MÉS per Inca, i
cinc (6) vots en contra del grup municipal del PP.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Hisenda per aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 30/2018.
6. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER APROVAR LES
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS "LLENGUA
CATALANA ÀMBIT ECONÒMIC"
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda per aprovar les
bases reguladores de la convocatòria de subvencions "llengua catalana àmbit econòmic",
que transcrit textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA
Vista la Providència de Batlia de data 16 de juliol de 2018 i de conformitat amb allò
establert en la Llei general de subvencions, 38/2003, i examinats els següents
ANTECEDENTS
El certificat d’existència de crèdit de data 19 de juliol de 2018 i número d’assentament
015320 contempla crèdit pressupostari per a la línia de subvenció que a continuació es
descriu:
Denominació: SUBVENCIONS LLENGUA CATALANA ÀMBIT ECONÒMIC.
Òrgans competents: Ple i Junta de Govern.
Sector a què es dirigeixen els ajuts: empreses del terme municipal d’Inca o d’un altre
terme municipal, però amb activitat econòmica a Inca.
Objectius i efectes pretesos: concessió de subvencions per a l’elaboració d’impresos,
rètols, etiquetes, bosses, paper d’embolicar, cartes de restaurant, etc. que siguin
d’ús habitual i que estiguin normalitzats correctament en llengua catalana.
6

Terminis necessaris per a la seva consecució: de l’1 de gener al 31 d’octubre de 2018.
Fonts de finançament: recursos propis.
Per acord plenari de data 31 de març de 2016, es va aprovar l’Ordenança general de
subvencions. L’esmentada Ordenança es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears
el 7 d'abril de 2016, i aquest acord s’elevà a definitiu en data 26 de maig de 2016.
Amb data 19 de juliol es va incorporar a l’expedient el referit certificat d’existència de
crèdit (RC) per import de 3.000 euros de la partida pressupostària 2018 / 000 / 330 /
48938 / 01 del pressupost per a l’exercici 2018, i es practicà l’oportuna retenció de crèdit a
l'esmentada partida.
S’acompanya a aquesta proposta el corresponent projecte de convocatòria de
subvencions en règim de concurrència competitiva, reunint aquesta totes les mencions
que es requereixen de conformitat amb l’article 23.2 de la Llei general de subvencions, en
la seva redacció donada per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del
sector públic i altres mesures de reforma administrativa (LRSP).
D’acord amb l’establert per l’article 9.4.e) de la Llei general de subvencions, l'atorgament
de la subvenció exigeix com a requisit l’aprovació de la despesa per òrgan competent per
a això, que s’haurà d’efectuar amb caràcter previ a la convocatòria, d’acord amb el
disposat a l’article 34.1 de la Llei general de subvencions, en relació amb l’article 214.2
del Text refós de la Llei d’hisendes locals.
Segons la disposició addicional 13a de la Llei general de subvencions, la competència per
exercir el control financer de les subvencions concedides per les corporacions locals i els
organismes públics d’elles dependents correspondrà als òrgans o funcionaris que tenguin
atribuït el control financer de la gestió econòmica de les esmentades corporacions, que es
referixen els articles 215 i següents del Text refós de la Llei d’hisendes locals.
Es pot entendre que la dita funció correspon als funcionaris amb habilitació de caràcter
estatal, pertanyents a les subescales d'Intervenció-Tresoreria o de Secretaria-Intervenció,
que ocupin en cada cas el lloc d’interventor.
D’acord amb l’establert pels articles 10.4, en la seva redacció donada per la Llei general
de subvencions, en relació amb l’article 22 de la Llei de bases de règim local, així com
l’article 18.3 de l’Ordenança general de subvencions, correspon a l’Ajuntament en ple,
amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d’Hisenda, l’aprovació de la despesa.
Vista la qual cosa es proposa, amb la corresponent fiscalització prèvia, l’aprovació (A) de
la despesa corresponent a l'atorgament de subvencions en matèria de SUBVENCIONS
LLENGUA CATALANA ÀMBIT ECONÒMIC per import de 3.000,00 euros, amb càrrec a la
partida del Pressupost Municipal per a l’exercici 2018, i es practica així mateix el
corresponent document comptable.
Vist l’informe favorable de la Intervenció i la Secretaria municipals;
Vista la fiscalització favorable de l’interventor;
Per la qual cosa, d’acord amb allò establert a l’article 69 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu
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comú, en relació amb l’article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, es proposa a l’Ajuntament en ple, amb el Dictamen previ de la Comissió
Informativa d’Hisenda de data 30 d’agost de 2018, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Aprovar la proposta de bases reguladores de la convocatòria de SUBVENCIONS
LLENGUA CATALANA ÀMBIT ECONÒMIC.
Segon. Aprovar la convocatòria de la línia de subvencions objecte d’aquesta proposta.
Tercer. Aprovar l’autorització de la despesa (A) per import de 3.000 euros de la partida
pressupostària 2018 / 000 / 330 / 48938 / 01 del pressupost per a l’exercici 2018 i
practicar l’oportuna autorització del crèdit a l’esmentada partida.
Quart. Que es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears."
Durant el debat el Sr. Felip Jerez s’absenta de la sessió.
Per part del Sr. Rodríguez es presenten esmenes a la redacció de les bases, les quals es
ressalten en groc en el document adjunt. Durant el debat i a rel de la intervenció del grup
municipal Partit Popular es proposen unes altres esmenes, les qual es venen ressaltades
en color blau en el document adjunt.
Seguidament es transcriuen les bases amb les esmenes proposades:
" BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE L’AJUNTAMENT
D’INCA PER AL FOMENT DE L’ÚS DE LA LLENGUA CATALANA DINS L’ÀMBIT
ECONÒMIC, CORRESPONENT A L’ANY 2018
1. Finalitat de la subvenció
L'Ajuntament d'Inca, amb la finalitat d’avançar cap a la normalització lingüística del català i
entenent que normalitzar l’ús d’una llengua consisteix a fer-la servir en qualsevol àmbit i
que mentre en determinades circumstàncies aquest ús no sigui possible aquesta llengua
estarà en una situació d’anormalitat, convoca aquests ajuts amb l’objectiu primordial
d’aconseguir un increment en l’ús de la llengua catalana dins l’àmbit econòmic, ja que
aquest constitueix una part molt important –atesa la seva influència sobre els tipus de
relacions que s’estableixen– de la vida quotidiana.
És dins aquest context que l’Ajuntament d’Inca, per tal de donar un nou impuls a l’ús de la
llengua catalana, estableix amb aquestes bases els criteris que se seguiran per a la
concessió de subvencions a les entitats que ho sol·licitin. D’aquesta manera les empreses
del terme municipal d'Inca i aquelles que, encara que no tenguin el seu domicili al terme
municipal, sí que hi realitzin activitat econòmica, així com els treballadors i treballadores
autònomes que compleixin els requisits establerts a les presents bases, que s’acullin a
aquest pla de subvencions, ajudaran a fomentar la normalitat lingüística alhora que
cobriran una mancança sobre la qual la societat segueix exigint actuacions.
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2. Objecte de la subvenció
2.1. Constitueix l’objecte d’aquestes bases la regulació de la convocatòria pública per a la
concessió de subvencions per a l’elaboració d’impresos, rètols, etiquetes, bosses, paper
d’embolicar, cartes de restaurant, etc. que siguin d’ús habitual i que estiguin normalitzats
correctament en llengua catalana.
Amb aquesta finalitat, s’estableixen les següents línies d’ajuts:
a. Retolació comercial
b. Cartes de bar i de restaurant
c. Documents administratius
d. Activitats publicitàries
2.2. En el cas de l’edició d’impresos adreçats a un públic molt heterogeni es podrà utilitzar
la versió catalana acompanyada d’altres llengües, amb la condició que el text en català
estigui en primer lloc.
2.3. Seran objecte de subvenció les accions realitzades que s’ajustin a allò establert a la
present convocatòria dintre del període següent: des de l’1 de gener i fins al 31 d’octubre
de 2018.
3. Destinataris o beneficiaris de la subvenció
Podran acollir-se a aquest pla de subvencions totes aquelles persones físiques i jurídiques
del terme municipal d’Inca o d’un altre terme municipal, però amb activitat econòmica a
Inca, després d’haver normalitzat un determinat document, rètol, etiqueta, etc.
Totes les actuacions subvencionables han de complir allò previst a la normativa local i
amb la resta que hi sigui d’aplicació.
En qualsevol cas no podran ser persones beneficiàries d'aquests ajuts:
1. Les persones autònomes col·laboradores que no estiguin integrades en alguna de les
societat incloses en els requisits. S’hi consideren les persones que, sense ser titulars
d’una activitat de naturalesa autònoma, col·laboren en l’activitat esmentada, encara que
sigui de manera personal, habitual i directa.
2. Els treballadors i treballadores que hagin exercit la mateixa activitat o similar com a
persones treballadores d’alta en el Règim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social o
per compte propi durant l’any anterior a la data de l’inici de l’activitat per a la qual es
sol·licita la subvenció.
3. Les administracions públiques, les societats públiques i les entitats vinculades o
dependents de qualsevol d’aquestes.
4. Les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre que no tinguin la
finalitat de portar a terme una activitat empresarial o laboral de forma estable.
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5. Projectes empresarials que resultin incongruents o desenvolupin activitats no
desitjades.
6. Empreses instrumentals.
7. Persones beneficiàries que hagin sol·licitat i/o rebut una subvenció de l’Ajuntament
d’Inca pel mateix concepte i finalitat.
8. Persones sol·licitants que hagin estat sancionades o condemnades en els darrers tres
(3) anys per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de
sexe o de gènere, per resolució administrativa ferma o sentència judicial ferma.
4. Requisits de les persones beneficiàries
Són requisits de les persones beneficiàries els següents:


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



Les persones físiques sol·licitants cal que estiguin d'alta a l'IAE i a la Seguretat
Social com a treballadors autònoms individuals.



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



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

No

haver estat matriculades en l'impost d'activitats econòmiques, a la mateixa o
similar activitat, en els darrers dotze mesos.



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



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



Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors.



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



Estar al corrent del compliment de les seves obligacions amb l’Ajuntament d’Inca i
no trobar-se sotmeses en cap procediment de reintegrament de subvencions
públiques o en cap procediment sancionador incoat per aquest motiu.
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No incórrer en cap supòsit contemplat a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.



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

5. Naturalesa de la subvenció
Les subvencions d’aquesta convocatòria són de caràcter voluntari, excepcional i
anul·lables. Són revocables i reintegrables en qualsevol moment per les causes previstes
a la Llei o en aquestes bases. No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en
anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
Així mateix, són compatibles amb altres ajudes, subvencions que pugui rebre l’entitat
beneficiària per al mateix concepte, sempre que el total de les ajudes o subvencions
rebudes no superi el cost del concepte subvencionat.
El fet de rebre una subvenció implica l’obligatorietat de dur a terme el concepte
subvencionat.
En cas de no cobrir-se el total de la quantia màxima de la subvenció es procedirà a reduir
la quantitat sol·licitada proporcionalment.
6. Dotació pressupostària
Per a aquesta finalitat existeix crèdit adequat al Pressupost general de l'Ajuntament d'Inca
de l’exercici 2018 a la partida pressupostària 2018 / 000 / 330 / 48938 / 01 per un import
de tres mil (3.000 €) euros. Una vegada esgotada aquesta partida no es podran concedir
més subvencions.
7. Criteris per a la concessió de subvencions
La concessió de les subvencions d’aquesta convocatòria es regeix pels principis de
publicitat, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.
7.1. Criteris generals
7.1.1. Tots els elements objecte de subvenció hauran de ser revisats pel Servei Lingüístic
de l’Ajuntament d’Inca per tal d’assegurar-ne la correcció ortogràfica i la subjecció a les
normes que aquí s’estableixen.
7.1.2. Per obtenir aquest ajut econòmic s’haurà de lliurar la factura corresponent –després
que l’empresa l’hagi pagada– i un exemplar d’allò que hagi estat objecte de subvenció,
llevat que la subvenció sigui per a retolació, cas en què s’haurà de lliurar una fotografia
del lloc on s’ha d’instal·lat el rètol; en el cas que es col·loqui un rètol en català en
substitució d’un anterior en una altra llengua, es presentarà, a més, una fotografia del rètol
que es retira.
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7.1.3. En general la subvenció consistirà en un 50 % del total de la factura; els criteris
poden canviar segons quin sigui l’objecte de la subvenció, tal com es pot comprovar a
diferents apartats d’aquest article.
7.1.4. Es recomanarà que el material que s’empri per a l’elaboració dels diferents
productes objecte de subvenció sigui respectuós amb el medi ambient i, si pot ser, que
sigui reciclat.
7.1.5. No es podrà rebre la subvenció si ja s’ha atorgada anteriorment per a la
normalització del mateix producte.
7.1.6. En el cas que no es pugui concedir una subvenció a totes les persones que la
sol·licitin es donarà prioritat a aquelles que encara no n’hagin rebut cap. Les peticions
s’atendran per estricte ordre d’entrada al Registre de l’Ajuntament.
8. Sol·licitud i documentació
Les persones físiques i jurídiques interessades que compleixin els requisits que
determinen aquestes bases o estiguin en condicions de complir-los en el termini de
presentació de sol·licituds han de presentar la següent documentació:
1. Sol·licitud de la subvenció. Es presentarà una sol·licitud per a cada línia
subvencionable (annex 1).
2. Fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud o document que acrediti la
representativitat en què actua, tant si actua com a persona física sol·licitant com si
ho fa com a representant legal de la persona jurídica sol·licitant.
3. Si es tracta d’una persona jurídica, fotocòpia del document que acrediti la
representativitat en què actua, Estatuts de l’entitat, poders o qualsevol altre
document de valor probatori equivalent mitjançant el qual es pugui comprovar el
requisit d’estar capacitada, tant la societat com els seus representants, i que està
legalment constituïda i registrada. A més, fotocòpia del CIF de la persona jurídica
sol·licitant si no s’acredita mitjançant l’escriptura de constitució de la societat.
4. Declaració responsable del compliment dels requisits, relacionats, establerts en les
bases reguladores de la Convocatòria de subvencions per a normalització a
realitzar per l'Àrea de Cultura i Normalització Lingüística de l'Ajuntament d'Inca per
a l'any 2018 amb la indicació dels que es compleixen (annex 2).
5. Declaració responsable de no estar incurs/a en les prohibicions per obtenir la
condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (annex 2).
6. Declaració responsable amb la indicació dels criteris de valoració. No es valoraran
els mèrits que no es presentin a la fase de justificació (annex 2).
7. Declaració responsable del/de la representant de la persona jurídica beneficiària en
la qual es manifesten els imports dels ajuts econòmics sol·licitats per a la mateixa
finalitat tant a institucions públiques com privades (annex 2).
8. Les persones sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud de la
subvenció, una declaració responsable del fet de no haver estat mai objecte de
sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries en els
darrers tres (3) anys per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades
discriminatòries per raó de sexe o de gènere (annex 2).
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9. Breu explicació de les actuacions, activitats i despeses per a les quals se sol·licita
la subvenció, amb la indicació, entre d’altres, de les dades de la persona sol·licitant,
breu descripció de l’activitat relacionada amb l’objecte de la subvenció, data d’inici i
lloc on radica el centre de treball, previsió de creixement, altres aspectes de
l’activitat a destacar, recursos humans.
10. Pressupost de les despeses subvencionables previstes i dels ingressos prevists
(annex 3).
11. Document de dades bancàries (annex 4).
12. Declaració responsable de veracitat dels documents presentats (annex 5).
13. En el cas de persones físiques en qualitat de treballadors o treballadores
autònomes: informe de vida laboral i certificació de l’alta a l’IAE.
A banda de la documentació esmentada anteriorment, cal aportar la següent:
a) Certificació d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la
Tresoreria General de la Seguretat Social i amb l'Agència Tributària de l'Estat, si no s’ha
autoritzat per a obtenir-los.
b) Acreditació de la llicència d'obertura o declaració responsable d'inici d'activitat, si escau,
i dels permisos necessaris segons la normativa vigent.
9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
La concessió de les subvencions d’aquesta convocatòria es regeix pels principis de
publicitat, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació.
Les subvencions es concediran per ordre cronològic d’arribada de les sol·licituds al
Registre d’Entrada de l’Àrea de Cultura municipal.
10. Línies d’ajuts i el seu import
S’estableixen les següents línies d’ajuts d’acord amb la base 2, amb els imports que
s’especifiquen en cada cas:
a) Retolació comercial
a.1. S’entén per rètol comercial aquell que, construït amb materials duradors i instal·lat a
l’interior, a l’exterior o als vehicles de l’empresa, n’assenyali la identitat i/o en doni
informació.
a.2. El nom del local que ha de portar el rètol objecte de subvenció ha de ser traduïble al
català; no s’atorgaran subvencions per a rètols que utilitzin onomatopeies o qualssevol
altres paraules no traduïbles o que tenguin la mateixa grafia en català que en una altra
llengua.
a.3. Tots els rètols informatius que siguin accessoris al principal hauran de ser també en
català.
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a.4. Per obtenir la subvenció per a un rètol, les seves característiques i col·locació
s’hauran d’avenir amb les exigències municipals i amb les dels organismes competents en
la matèria.
a.5. La subvenció consistirà en un 50 % de la factura i mai no serà superior a 450,00 €.
b) Cartes de bar i de restaurant
b.1. S’entén per carta de bar o de restaurant qualsevol imprès en el qual es fa constar la
llista i els preus dels menjars i begudes que l’establiment (restaurant, bar, cafeteria...)
ofereix als clients.
b.2. L’Ajuntament d’Inca es farà càrrec de pagar el que costi l’edició de la versió catalana
si la factura és inferior a 250,00 €.
b.3. La versió catalana ha d’ocupar un lloc preferent, i si hi ha una part de la carta que
sigui d’informació general i vagi en un sol idioma, aquest ha de ser el català.
b.4. A la factura s’ha de desglossar el cost de l’edició de cada un dels idiomes en què es
presenta la carta.
b.5. En el cas que la carta es realitzi únicament en català, l’Ajuntament es farà càrrec del
cost total fins a un màxim de 350,00 €.
c) Documents administratius
c.1. Són documents administratius aquells que serveixen per dur la gestió de l’empresa (p.
e. albarans, factures, contractes, rebuts, etc.).
c.2. Tot i no ser documents, els segells s’inclouen en aquest apartat.
c.3. L’Ajuntament d’Inca atorgarà una subvenció d’un 50 %, i no es podrà sobrepassar la
quantitat de 150,00 € per document.
c.4. Per tal de poder sol·licitar la subvenció, aquests documents hauran d’estar únicament
en català.
d) Activitats publicitàries
d.1. Es consideren activitats publicitàries aquelles que les empreses fan servir per donarse a conèixer o per informar d’actuacions puntuals (p. e. llocs web, catàlegs, fulls
d’ofertes, anuncis, targetes de canvi d’oli dels vehicles, bosses, paper d’embolicar,
etiquetes de productes, calendaris, etc.). Aquestes activitats es poden dur a terme
mitjançant paper imprès o a través de la pàgina web de la pròpia empresa o comerç.
d.2. L’Ajuntament atorgarà una subvenció del total de la factura sempre que el seu import
no sobrepassi la quantitat de 350.00 € per activitat publicitària.
d.3. Per poder optar a la subvenció aquests impresos o el text del web hauran d’anar
únicament en català, i el lloc web s’haurà de mantenir, com a mínim, durant dotze mesos.
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11. Despeses subvencionables
D’acord amb allò establert a l’art. 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003,
general de subvencions, són despeses subvencionables aquelles:


Que són estrictament necessàries per planificar, preparar, coordinar, difondre i
executar el projecte d’activitats, que s’hagi duit a terme durant la temporalització
prevista a la base 2 i respongui a la naturalesa del projecte subvencionat, sense la
necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les
acrediten.



Que siguin raonables i compleixin els principis de bona gestió financera i, en
especial, de rendibilitat i eficàcia de costs.



Que no superin el valor de mercat.



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



Que s'hagin pagat dintre del període subvencionable (de l’1 de gener al 31
d’octubre de 2018).



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

No formen part de les despeses subvencionables ni del pressupost del projecte:


Les despeses l’import de les quals s’hagi adquirit a un preu superior al valor de
mercat.



Les despeses financeres i les de gestió, les despeses notarials i registrals, les
despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les
d’administració específiques si no hi estan directament relacionades i no són
indispensables per preparar-lo ni dur-lo a terme.



Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i les
sancions administratives i penals, i les despeses de procediments judicials.

Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els
imposts personals sobre la renda.
12. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds de subvencions d’aquesta convocatòria es podran presentar des de
l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i fins al 31
d’octubre de 2018.
Durant aquest termini les bases estaran publicades en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament
d’Inca, així com a la seva pàgina web, www.incaciutat.com
Les sol·licituds de subvencions es dirigiran al batle de l’Ajuntament d’Inca i s’han de
presentar, juntament amb la documentació que s’especifica al punt 8 (annex 0) d’aquestes
bases, en el Registre de l’Àrea de Cultura, en el Registre General Municipal, o per
qualsevol dels mitjans i llocs assenyalats a l’article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
13. Procediment. Òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el procediment
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El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases serà el
de concurrència competitiva.
13.1. Iniciació
El procediment de concessió de subvencions s’iniciarà d’ofici, mitjançant l’aprovació
simultània per Ple de les bases i la convocatòria. Una vegada aprovades, aquestes seran
publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i a la pàgina web www.incaciutat.com
La convocatòria d’aquestes subvencions també es publicarà a la Base de Dades Nacional
de Subvencions, BDNS, d’acord amb l’art. 20.8.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
Són aplicables a la instrucció i la resolució del procediment de concessió de subvencions
en règim de concurrència competitiva els articles del 18 al 22 de l’Ordenança general
reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB
núm. 66 de dia 26 de maig de 2016).
13.2. Instrucció
La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a la Regidoria
de Cultura.
Les activitats d’instrucció comprendran:
a) La petició de tots els informes que s’estimin necessaris per resoldre o que siguin exigits
per les normes que regulen la subvenció. El termini per a la seva emissió serà de deu (10)
dies hàbils, excepte que per part de l’òrgan instructor se n’acordi un altre.
b) L’avaluació de les sol·licituds efectuada conforme a les bases de la convocatòria.
Per estudiar i avaluar les sol·licituds, es constitueix la Comissió d’Avaluació encarregada
de la instrucció del procediment, integrada per les persones relacionades tot seguit:
President:
El regidor delegat/ada de Batlia de Cultura o persona en qui delegui.
Vocals:
o

La tècnica de normalització lingüística o persona en qui delegui.

o

El/la TAE d’intervenció o persona en qui delegui.

Secretària: auxiliar administratiu/iva del departament de Cultura (amb veu, però sense
vot).
A la Comissió d’Avaluació, li correspon examinar les sol·licituds presentades, avaluar-les i
emetre l’informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució per part de
la Regidoria de Cultura, d’acord amb els criteris de valoració i els requisits establerts en
aquestes bases.
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En qualsevol cas, la Comissió d’Avaluació pot realitzar totes les actuacions que consideri
necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut
de les quals s’hagi de pronunciar la resolució, i sol·licitar tots els informes i la
documentació que consideri pertinents per resoldre.
L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l'informe de l’òrgan col·legiat, formularà
proposta de resolució provisional, degudament motivada, i la notificarà a les persones
interessades, amb acord previ de la Junta de Govern; s’atorgarà un termini de deu (10)
dies hàbils per presentar al·legacions.
Examinades, si escau, les al·legacions presentades per les persones interessades, l’òrgan
instructor formularà proposta de resolució definitiva, que haurà d’expressar el/la sol·licitant
o la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció, la seva
quantia, especificant la seva avaluació i els criteris de valoració seguits per efectuar-la.
Excepcionalment, es podrà dur a terme el prorrateig, entre les persones sol·licitants, de
l’import global màxim destinat a subvenció.
L’expedient de concessió de la subvenció contindrà l'informe de l’òrgan instructor en el
qual consti que, de la informació que obra en el seu poder, es desprèn que les persones
beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions.
La proposta de resolució definitiva, quan resulti procedent d’acord amb allò establert en
aquestes bases i convocatòria, es publicarà al tauler d’anuncis de l'Ajuntament i inclourà
la relació de les persones sol·licitants que hagin estat proposades com a beneficiàries a la
fase d’instrucció perquè en el termini de deu (10) dies hàbils puguin formular les
al·legacions pertinents; en cas que no ho facin, s'entendrà que han acceptat les
subvencions concedides.
Mentre no s’hagi notificat la resolució de concessió, les propostes de resolució provisional
i definitiva no creen cap dret a favor de la persona beneficiària proposada davant
l'Administració.
13.3. Resolució
Aprovada la proposta de resolució definitiva, l’òrgan competent resoldrà el procediment de
concessió de forma motivada. La competència per resoldre el procediment i concedir la
subvenció s’atribueix a la Junta de Govern Local, que dictarà aquesta resolució un cop
formulada la proposta de resolució per part de l’òrgan instructor.
La resolució, a més d’expressar la persona sol·licitant o relació de sol·licitants als quals es
concedeix la subvenció, farà constar, de forma expressa, la desestimació de la resta de
les sol·licituds, tot indicant la persona sol·licitant o relació de sol·licitants als quals es
desestima la subvenció.
La resolució podrà incloure una relació ordenada de totes les sol·licituds que, complint
amb les condicions administratives i tècniques establertes a les bases i a la convocatòria
per adquirir la condició de beneficiari/ària, no hagin estat estimades per sobrepassar-se la
quantia màxima del crèdit fixat a la convocatòria, amb indicació de la puntuació atorgada a
cada una d’elles en funció dels criteris de valoració previstos. En aquest supòsit, si una
persona beneficiària renuncia de forma expressa a la subvenció, l’òrgan atorgant
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acordarà, sense necessitat de nova convocatòria, la concessió de la subvenció a la
persona sol·licitant següent, segons l’ordre de puntuació, sempre que hi hagi crèdit
suficient.
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de
sis (6) mesos, a comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria, tret que
aquesta ajorni els seus efectes a una data posterior.
El venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució legitima les
persones interessades per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de
la subvenció.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un (1) mes
comptador des que s’hagi notificat, o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos (2) mesos des que
s’hagi notificat.
14. Obligacions de les persones beneficiàries
Són obligacions de les persones beneficiàries de les subvencions, d’acord amb
l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca
(publicada en el BOIB núm. 66 de dia 26 de maig de 2016), les següents:
a. Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el
comportament que fomenta la concessió de les subvencions.
b. Justificar davant l’òrgan atorgant el compliment dels requisits i les condicions, així
com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinen la
concessió de la subvenció.
c. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan atorgant, així
com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, amb l’aportació de
tota la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquestes actuacions.
d. Comunicar a l’òrgan atorgant l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o
recursos que financin les activitats subvencionades. Aquesta comunicació s’haurà
d’efectuar com a molt tard abans de justificar l’aplicació donada als fons rebuts.
e. Acreditar, abans que es dicti la proposta de resolució definitiva de concessió, que
es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la
seguretat social.
f. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents
degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial
aplicable a les persones beneficiàries.
g. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònics, en la mesura en què puguin ser objecte de comprovació i
control.
h. Adoptar les mesures de difusió fixades a les bases reguladores del caràcter públic
del finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de qualsevol
tipus que siguin objecte de subvenció.
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i. Reintegrar els fons rebuts en els casos en què procedeixi per concórrer causa de
reintegrament.
15. Justificació i pagament
El termini de justificació de les subvencions concedides serà de quinze (15) dies hàbils
des de la publicació de la relació de les persones beneficiàries junt amb els imports de la
subvenció.
Les persones beneficiàries per justificar la subvenció hauran de presentar la
documentació següent:
1. Declaració responsable d’exactitud dels justificants de les despeses (annex 6).
2. Compte justificatiu de la subvenció: pressupost de despeses realitzades i pagades i
pressupost d’ingressos obtinguts (annex 7).
3. Relació classificada de despeses subvencionables (annex 8).
4. Relació classificada d’ingressos o d’altres subvencions obtingudes per a la mateixa
finalitat, si escau (annex 9).
5. Factures oficials acreditatives de la despesa subvencionada degudament
confeccionades i justificant de pagament; les despeses s’han d’haver abonat abans
de la finalització del període de justificació.
6. Un exemplar del material que hagi estat objecte de subvenció de les línies b)
Cartes de bar i de restaurant, c) Documents administratius i d) Activitats
publicitàries; en el cas de la línia a) Retolació comercial, caldrà lliurar una fotografia
del lloc on s’ha d’instal·lat el rètol; en el cas que es col·loqui un rètol en català en
substitució d’un anterior en una altra llengua, cal presentar, a més, una fotografia
del rètol que es retira.
Les despeses s’han de justificar amb factures i altres documents de valor probatori
equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en original i còpia per
compulsar. Si s’han de retornar les factures o justificants originals, a petició de l’entitat o
persona beneficiària, s’hi ha de reflectir amb un segell la data de concessió de la
subvenció, així com l’import del justificant que s’imputa a la subvenció.
Només en casos justificats d'impossibilitat de presentar originals, s’admetran fotocòpies.
Les factures originals, acreditatives de la despesa subvencionada, expedides a nom de
les persones subvencionades i amb el seu NIF, han d’expressar clarament:


Data d’emissió, que haurà de correspondre al període d’activitats subvencionable.



Dades fiscals (nom, domicili, NIF, etc.) de l’entitat emissora i de l’entitat pagadora.



Número de la factura.



Les factures hauran d’estar pagades i degudament justificades (segell, justificant
bancari…).



Les factures han d’estar datades durant l’any en curs.



Concepte detallat pel qual s’expedeix, que haurà de ser suficientment clar.



Import, desglossant la part que correspon a l'IVA, si procedeix. Si l’operació està
exempta d’IVA, s’ha d’esmentar a la factura.
19

Si la justificació de la subvenció no compleix els requisits que abans s’indiquen, es
requerirà la persona interessada perquè, dins el termini de deu (10) dies hàbils, esmeni la
mancança o aporti els documents preceptius amb la indicació que, si no ho fa, desisteix
de la subvenció.
El pagament de la subvenció es realitzarà amb justificació prèvia, per part de la persona
beneficiària, de la realització de l’activitat per la qual es va concedir la subvenció.
El dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció s’extingirà en els supòsits en què no
es justifiqui o quan concorri alguna de les causes que donin lloc al reintegrament.
L’import de la subvenció s’abonarà després que l’entitat beneficiària hagi justificat la
realització de l’activitat subvencionada i hagi complert la seva finalitat i el 100 % de la
despesa.
Si l’entitat o persona beneficiària únicament disposa de la factura o document justificatiu
que acredita la despesa rebuda per correu electrònic, s’admetrà sempre que a la
impressió de la factura s’adjunti un certificat signat pel representant legal de l’entitat en
què manifesti la impossibilitat o dificultat greu per obtenir el document original i declari que
la factura ni s’ha utilitzat ni s’utilitzarà per justificar cap altra subvenció.
No obstant això, l’Ajuntament d’Inca podrà demanar qualsevol altra documentació que
consideri adient, ateses les circumstàncies i característiques del cas.
Són aplicables a la justificació i al cobrament del procediment de concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva els articles del 23 al 25 de l’Ordenança
general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en
el BOIB núm. 66 de dia 26 de maig de 2016).
16. Revocació i reintegrament
16.1. Invalidesa de la resolució de concessió
Són causes de nul·litat de la resolució de la concessió:
a) Les indicades a l’article 47.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
b) La inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari.
Són causes d’anul·labilitat de la resolució de la concessió la resta d’infraccions de
l’ordenament jurídic, especialment de les regles contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, de conformitat amb l'establert amb l’article 48 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Quan concorri algun dels supòsits indicats en els articles anteriors, l’òrgan atorgant
procedirà a la seva revisió d’ofici o, en el seu cas, a la declaració de lesivitat i ulterior
impugnació, de conformitat amb l'establert en els articles 106 i 107 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació implica el reintegrament de
les quantitats entregades.
16.2. Causes de reintegrament
A més dels casos en què es declari la invalidesa de la resolució de concessió, també
procedirà el reintegrament de les quantitats rebudes més l'interès de demora
corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data que s’acordi la
procedència del reintegrament, en els següents supòsits:
a. Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant
aquelles que, d'haver-se conegut, haguessin impedit l’obtenció de la subvenció.
b. Incompliment total o parcial de l’objectiu, l’activitat, el projecte o la no-adopció del
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
c. Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient en els termes
establerts per aquesta ordenança i per les bases reguladores o la convocatòria de
la subvenció.
d. Incompliment de les obligacions d’adoptar les mesures de difusió exigides a les
bases reguladores.
e. Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i
control financer, així com incompliment de les obligacions comptables, registrals o
de conservació de documents quan d’això es derivi la impossibilitat de verificar la
utilització que s’han donat el fons rebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i la
regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions,
ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol
administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes
internacionals.
f. Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats
col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests,
amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o facin referència a
la forma d’acord amb la qual s’han d’aconseguir els objectius, realitzar l’activitat,
executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la
subvenció.
g. Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats
col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests,
amb motiu de la concessió de la subvenció, distints dels anteriors, quan d'això es
derivi la impossibilitat de verificar la utilització que s’ha donat als fons rebuts, el
compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o
la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de
la Unió Europea o d’organismes internacionals.
h. L’adopció, en virtut d'allò establert en els articles del 87 al 89 del Tractat de la Unió
Europea, d’una decisió de la qual es derivi una necessitat de reintegrament.
i. Resta de supòsits previstos a les bases reguladores de la subvenció.
En el supòsit que l'import de la subvenció superi el cost de l’activitat subvencionada,
procedirà el reintegrament de l’excés, incrementat amb l'interès de demora.
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16.3. Naturalesa dels crèdits a reintegrar
Les quantitats a reintegrar tendran la consideració d’ingressos de dret públic; resultarà
d’aplicació per al seu cobrament allò establert a la Llei general pressupostària.
L'interès de demora aplicable en matèria de subvencions serà l'interès legal dels doblers
incrementat en un 25 %, excepte que la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat
n’estableixi un altre.
16.4. Procediment de reintegrament
El procediment per exigir el reintegrament de les subvencions tendrà caràcter
administratiu i, com a tal, es regirà per les disposicions generals sobre procediments
administratius contingudes a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
En tot cas, en el procediment de reintegrament s’observaran les següents fases:
a. Acord d’inici del procediment. Es podrà iniciar d'ofici, amb denúncia prèvia o com a
conseqüència de l'informe emès per l’òrgan de control financer de la Intervenció.
L’òrgan competent per iniciar el procediment serà l'òrgan atorgant de la subvenció.
b. Tràmit d’al·legacions, tot garantint el dret d’audiència de la persona interessada.
c. Si escau, informe de valoració de les al·legacions.
d. Informe-proposta emès per l’òrgan de control financer.
e. Resolució del procediment que posarà fi a la via administrativa. El termini màxim
per resoldre i notificar la resolució serà de dotze (12) mesos des de l’acord d’inici.
L’obligació de reintegrament que en el seu cas s’aprovi serà independent de les sancions
que, si escau, resultin exigibles.
17. Mesures de difusió del finançament públic
Les entitats beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament d’Inca en
l’execució del projecte d’activitats, a tota la documentació i publicitat generada per
l’esmentat projecte, en particular en el cartells, fullets, anuncis i altres elements de
propaganda utilitzats per donar-lo a conèixer, i als vídeos, programes informàtics o
qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport del producte resultant de la
col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de l’Ajuntament d’Inca (la imatge
corporativa està disponible a la web municipal: www.incaciutat.com).
18. Règim jurídic
En el que no preveuen aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions, i el Reglament general de subvencions 887/2006,
aprovat el 21 de juliol, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, el Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, les Bases d’execució del pressupost municipal per al
2016 així com la resta de normativa que sigui d’aplicació.
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19. Recursos
Contra l’acord de resolució de la convocatòria es pot interposar recurs potestatiu de
reposició davant el mateix òrgan que hagi dictat la resolució, o bé recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu. No obstant això, s’hi pot presentar,
si n’és el cas, qualsevol altre recurs que hi sigui pertinent.
Tot d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
19. Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (LOPD), s’informa les persones sol·licitants que les dades facilitades
seran incloses en un fitxer propietat de l’Ajuntament d’Inca, amb la finalitat única i
exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establert en
aquesta convocatòria de la Regidoria delegada de Batlia de Cultura, d’acord amb els
principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa de protecció de
dades estableix.
Així mateix, s’informa la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant
escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament d’Inca.
La presentació de la sol·licitud de subvenció implicarà l'acceptació de la cessió de les
dades contingudes en ella, així com la informació relativa a l'ajuda atorgada, a
l'Ajuntament d'Inca i organismes dependents amb finalitat estadística, d'avaluació i
seguiment, i per la comunicació a les persones sol·licitants dels diferents programes i
actuacions per al desenvolupament empresarial."
Finalitzades les intervencions n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
Seguidament es passa a votar el Dictamen esmenat i n’esdevé el següent resultat:
unanimitat (20).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Hisenda per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions "llengua
catalana àmbit econòmic".
7. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME PER APROVAR
INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 8 DEL PGOU
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme per aprovar
inicialment la Modificació puntual núm. 8 del PGOU, que transcrit textualment diu:
"INFORME-PROPOSTA que emet el cap de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge i lletrat assessor
municipal en relació amb l’aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 8 del PGOU d’Inca
consistent canvi de qualificació de dues parcel·les en sòl rústic a sistema general de
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comunicació i infraestructures ( SSGGCI/IS 24, SSGGCI/IS 25) per poder dur a terme la
proposta del Pla de Residus d’Inca quant a la creació d’unes àrees d’aportació de residus
vigilades, perquè s’elevi a la decisió del PLE DE L’AJUNTAMENT.
I.- VIST l’expedient de planejament relatiu a la Modificació puntual núm. 8 de PGOU d’Inca,
relativa al canvi de qualificació de dues parcel·les en sòl rústic a sistema general de
comunicació i infraestructures (SSGGCI/IS 24, SSGGCI/IS 25) per poder dur a terme la
proposta del Pla de Residus d’Inca quant a la creació d’unes àrees d’aportació de residus
vigilades, en resulten els Antecedents de fet següents:
1. La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca, en
sessió celebrada el dia 26 d’octubre de 2012, va aprovar definitivament la revisió del PGOU
d’Inca per a la seva adaptació al Pla Territorial de Mallorca amb prescripcions. La publicació
en el BOIB i entrada en vigor del nou planejament va ésser dia 27/10/2012.
2. Al mes de març d’aquest mateix any l’Ajuntament va presentar el Pla de Residus d’Inca
seguint les directrius del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de l’illa
de Mallorca (article 5.1. apartat S) per als municipis de més de 5.000 habitants.
Aquest Pla és un document consensuat amb tots els actors socials i econòmics del
municipi, que descriu les actuacions que s’han de dur a terme durant els propers 6 anys i
que ha de servir per millorar la política de gestió des residus a curt, mitjà i llarg termini. El
Pla compta amb una sèrie d’actuacions de prevenció que han de permetre reduir en un 10
% la quantitat de residus produïts al 2020 respecte a l’any 2010 i, també, assolir un 50 %
de separació de residus per destinar-los a reciclatge. Per tant, amb l’elaboració i execució
d’aquest Pla, la ciutat d’Inca, donarà compliment als principals objectius de prevenció i
reciclatge de residus de la Directiva Marc de Residus i la Llei de residus.
Els objectius del Pla
Tal com exposa la memòria del Pla, són els següents:
1. Planificar la gestió del servei municipal de residus amb un objectiu temporal (any
2022) i una metodologia adequada.
2. Afavorir la reducció i reutilització de residus.
3. Millorar els sistemes de recollida de residus municipals i incrementar la recollida
selectiva.
4. Reduir els costs del servei i aplicar amb major precisió el principi de qui contamina
paga.
5. Millorar la qualitat del servei i incrementar el grau de satisfacció de la ciutadania.
6. Complir amb la normativa sectorial.
7. Generar llocs de feina a nivell local.
8. Millorar la imatge pública del municipi.
9. Fomentar la implicació dels sectors econòmics en la correcta gestió dels residus.
10. Facilitar el procés de comunicació, informació i participació, a fi de promoure la
responsabilització dels ciutadans i els agents econòmics i socials per aconseguir un
municipi més sostenible.
24

3. Per l'Ajuntament en ple, en sessió ordinària de dia 28 de juliol de 2016, es va aprovar el
Pla de Residus Municipal.
4. La modificació puntual en qüestió va ésser encarregada a l'arquitecte, Jaume Luis
Salas, mitjançant contracte administratiu menor, el qual va lliura la documentació a
l'Ajuntament, després de diferents reunions amb les serveis tècnics i jurídics municipals.
5.- En data de registre de sortida de data 14/02/2017, es va remetre la documentació relativa a la Modificació puntual núm. 4 del PGOU d’Inca relativa al canvi de qualificació de
dues parcel·les en sòl rústic i part d’una parcel·la urbana a sistema general de comunica ció i infraestructures per poder dur a terme la proposta del Pla de Residus d’Inca en quant
a la creació d’unes àrees d’aportació de residus vigilades, als efectes d’iniciar el tràmit de
consultes prèvies i adjuntant la corresponent documentació relativa a l’avaluació ambiental estratègica amb caràcter simplificat.
6. En data de registre d'entrada de 13/11/2017, es va remetre resolució per part de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB), on es manifesta que la present Modificació puntual núm. 4 ha d'ésser objecte d'Avaluació Ambiental Ordinària.
7. En data de registre d'entrada de 20/11/2017, es va notificar per part de la Comissió de
Medi Ambient de les Illes Balears, resolució del President de la CMAIB de dia 6/11/2017
de subjecció a avaluació ambienta estratègica ordinària de la Modificació puntual núm. 4,
juntament amb informe proposta de resolució on s'estableix l'abast de la CMAIB, d'acord
amb l'article 19 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre d'avaluació ambiental.
8. Pe part de l'Ajuntament d'Inca, en data ...., es va comunicar a la CMAIB, el desglossament de la Modificació puntual núm. 4, continuant la tramitació, amb aquesta numeració,
la relativa al canvi de qualificació d'una parcel·la urbana, consistent en el canvi de qualificació d'una part d'un equipament municipal existent com a Sistema General de Comunicació i
Infraestructures (SSGGI/IS19) destinat a àrea d’aportació de residus i de la qual es va remetre la corresponent Avaluació Ambiental Simplificada per a la seva resolució, conforme a l'article 9.5 de la Llei 12/2016.
Així mateix, també es va comunicar que respecte a les Àrees d’Aportació que es situen en
sòl rústic comú amb la qualificació de Sistema General de Comunicació i Infraestructures,
l'Ajuntament tramita un nou expedient de Modificació puntual amb la corresponent Avaluació
Ambiental Ordinària i que té la numeració 8 i que ara es objecte d'aprovació.
9. A l'informe-proposta que s'adjunta a la resolució del president de la CMAIB de data
6/11/2017 s'estableix el document d'abast i l'evacuació de les consultes prèvies respecte a
l'objecte de la modificació de planejament que ara es tramita com a Modificació puntual
núm.8 del PGOU d'Inca, és a dir, el canvi de qualificació de dues parcel·les en sòl rústic a
sistema general de comunicació i infraestructures (SSGGCI/IS 24, SSGGCI/IS 25) per poder dur a terme la proposta del Pla de Residus d’Inca en quant a la creació d’unes àrees
d’aportació de residus vigilades, als efectes de la tramitació de l'avaluació d'impacte ambiental ordinària i la corresponent declaració d'impacte ambiental.
10. En data de 29 d'agost de 2018, s'ha emès informe favorable de l'arquitecte municipal,
el qual consta a l'expedient.
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Fonaments de dret
Primer. Respecte a la conveniència, oportunitat i justificació de la modificació puntual
Com ja s'ha exposat a l'apartat dels antecedents de fet, la present modificació es
conseqüència del desglossament de la Modificació puntual núm. 4 que tenia com a objecte
el canvi de qualificació de dues parcel·les en sòl rústic a sistema general de comunicació i
infraestructures (SSGGCI/IS 24, SSGGCI/IS 25) i una parcel·la en sòl urbàper poder dur a
terme la proposta del Pla de Residus d’Inca.
Ara es tramiten dues modificacions, una relativa a la parcel·la urbana que manté la
Modificació núm. 4 i una nova envers a les parcel·les en sòl rústic amb la numeració 8.
La present modificació té la seva conveniència en donar solució a la problemàtica de la
gestió i recollida dels residus en sòl rústic. El Pla de Residus aprovat per l'Ajuntament en
Ple, en sessió ordinària de dia 28/07/2016, contempla i preveu implantar una recollida de
residus en sòl rústic mitjançant la creació d'Àrees d'Aportació vigilades, reiterant tots els
contenidors en sòl rústic.
Aquest objectiu, justifica i fa oportuna la modificació de planejament, amb la finalitat de
complir amb el Pla de Residus i millorar la gestió i recollida, davant la situació actual.
En aquest sentit, es proposa dues ubicacions estratègiques, per la seva comunicació i
menor impacte ambiental i paisatgístic, sense perjudici de les mesures a adoptar i que es
proposen a la documentació de la modificació.
Segon. Normativa d’aplicació al present expedient de Modificació puntual.
1. L'Ajuntament, en l'exercici de les seves competències en matèria de planejament
urbanístic que l'atorga l'article 25.2 a) de la Llei 7/1986, de bases de règim local, ha impulsat
la present modificació puntual del PGOU, atès que considera que es donen els requisits de
conveniència i oportunitat, els quals queden motivats i contrastats a la memòria de la
modificació en qüestió.
2.- L'article 54 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears
(LUIB) i l'article 153 del Reglament general de desenvolupament de la LOUS, regula la
competència per a l’aprovació del planejament. En el cas que ens ocupa atès que es tracta
d’una modificació de determinacions estructural, la competència per a la seva aprovació
definitiva correspon al Consell de Mallorca.
3.- El procediment per a la seva aprovació serà el previst a l’article 55 de la LUIB i els articles
154 i següents del Reglament general. També seran d’aplicació els articles 58, 63, 64, 65, 66
de la llei esmentada i els articles 171 i següents del Reglament, respecte a la seva formació,
conveniència, oportunitat i publicitat, executivitat, obligatorietat i declaració d’utilitat pública.
L’article 59 de la referida LUIB i l’article 171 del RLOUSM, assenyalen que la modificació
de qualsevol dels elements d’un instrument de planejament urbanístic se subjecta a les
mateixes disposicions que regeixen la seva formació. A més, d’acord amb l’apartat
anterior, en l’expedient haurà de figurar la identitat de totes les persones propietàries o
titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades durant els 5 anys anteriors a la
seva iniciació quan, indirecta o directament existeixi increment de paràmetres
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d’edificabilitat, densitat o modificació d’usos i, en el mateix sentit, l’article 174 del
RLOUSM.
A l’efecte del seu compliment, s’adjunta en document apart un informe i/o certificat
municipal amb els propietaris afectats per la modificació puntual.
D’altra banda i en aquest cas, d’acord amb l’establert en l’article 59 de la LUIB i 171 del
RLOUSM, es tracta d’una modificació de planejament i no d’una revisió al no constituir
una alteració substancial del model d’implantació urbana, de la classificació de sòl, o de
les determinacions per al seu desenvolupament urbanístic, així com de les disfuncions
derivades de l’esgotament de la capacitat del pla per necessitats reals de sòl per
determinats usos i activitats econòmiques.
Finalment, també serà d'aplicació allò previst a la disposició transitòria primera, apartat
primer, de la LUIB.
4. Respecte a la suspensió de llicència s’estarà al previst a l’article 51 de la LUIB i articles
138, 139 i 140 del Reglament general.
5. La tramitació ambiental de la present modificació s’ajustarà al previst a la Llei 12/2016, de
17 d'agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears, així com la normativa bàsica estatal en
matèria d’avaluacions ambiental, Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. En
aquest cas, s'ha de tramitar la corresponent avaluació ambiental estratègica ambiental,
conforme preveu l'article 9 de la Llei 12/2016 esmentada, essent la proposta del redactor de
la Modificació que es tramiti pel procediment ordinària, d'acord amb l'apartat 1 de l'article 9
esmentat.
6. També és d’aplicació com a normativa bàsica estatal, el Reial decret-legislatiu 7/2015, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, respecte aquells aspectes
que tenen el caràcter de normativa bàsica i tenen efecte sobre els instruments d'ordenació
territorial i urbanístic (art. 22).
7. D’acord amb el que disposa l’article i 47.2 ll) de la Llei reguladora de les bases de règim
local de 2 d'abril de 1985, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures
per a la modernització del govern local, quant a la tramitació dels instruments de
planejament serà necessari el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de
membres de la corporació.
II. ATÈS que, com a fonaments de dret processal, les disposicions legals i reglamentàries
aplicables són els articles 4.1.c) i e), 22.2.c), 25.2.d) i 47.3.i) de la Llei reguladora de les
bases de règim local, de 2 d'abril de 1985; i els articles 4.1.c) i e), 50.20, 82.3, 123.1, 163 i
següents del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions
Locals de 28 de novembre de 1986, el lletrat municipal que subscriu sotmet el present,
Informe-Proposta FAVORABLE a la consideració del president de la Comissió Informativa
d’Urbanisme i Habitatge perquè, si és procedent, s’elevi la seva aprovació a l'Ajuntament en
PLE, òrgan competent per resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD:
1. APROVAR INICIALMENT, la proposta de Modificació puntual núm. 8 de PGOU d’Inca,
consistent en canvi de qualificació de dues parcel·les en sòl rústic a sistema general
de comunicació i infraestructures (SSGGCI/IS 24, SSGGCI/IS 25) per poder dur a
terme la proposta del Pla de Residus d’Inca en quant a la creació d’unes àrees
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d’aportació de residus vigilades, així com a la documentació corresponent a l’avaluació
ambiental estratègica ordinària, que ha estat redactat per l’arquitecte, Sr. Jaume Luis Salas.
2. SOTMETRE a informació pública pel termini de quaranta-cinc dies (45 dies), mitjançant
anuncis que es publicaran en el butlletí Oficial de les Illes Balears, a un diari de major difusió
de la Comunitat Autònoma i a la seu electrònica de l’Ajuntament, la proposta de Modificació
Puntual i el document d’avaluació ambiental estratègica ordinària; poden examinar
l'expedient a l’Àrea d'Urbanisme d'aquest Ajuntament per formular els suggeriments i
allegacions que es considerin oportunes.
3. SUSPENDRE l’atorgament de llicències de parcel·lació, edificació i demolició en els casos
que pugin contradir les determinacions previstes a la proposta de Modificació Puntual.
4. SOL·LICITAR a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, atès la seva condició
d’òrgan ambiental, que inicií el tràmit de consultes a altres Administracions públiques
afectades envers a la present proposta Modificació puntual de planejament, d’acord amb el
previst a l’article 12 de a Llei 12/2016 i l'article 30 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental, en el cas que ho consideri oportú.
5. SOL·LICITAR els informes corresponents a les administracions públiques que es puguin
veure afectades per la present Modificació puntual de planejament i, en particular, l'informe
previ del Consell de Mallorca, d'acord amb el previst a l'article 55.3 de la Llei 12/2017 de 29
de desembre d'urbanisme de les Illes Balears.
6. NOTIFICAR, personalment, el present acord a les persones i/o interessats que com a
conseqüència de la nova aprovació inicial es puguin veure afectats."
Durant el debat el Sr. Felip Jerez s’incorpora a la sessió.
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Hisenda per aprovar inicialment la Modificació puntual núm. 8 del PGOU.
8. PROPOSTA DE LA BATLIA PER CANVIAR L'HORA DEL PLE ORDINARI DEL MES
DE SETEMBRE
Atès que aquesta Proposta no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per canviar l’hora del Ple ordinari del mes
de setembre, que transcrita textualment diu:
"PROPOSTA DE LA BATLIA
Degut a qüestions d’organització municipal resulta convenient la modificació de l’hora de
celebració del Ple ordinari del mes de setembre, previst per a dia 27 de setembre de 2018
a les 20.30, canviant a les 10 hores. Per aquest motiu s’eleva a la consideració del Ple de
l’Ajuntament la següent PROPOSTA D’ACORD:
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El proper Ple ordinari de dia 27 de setembre de 2018 se celebrarà a les 10 hores del
matí."
Finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a votació la
Proposta i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per canviar
l’hora del Ple ordinari del mes de setembre.
9. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PI-PROPOSTA PER LES ILLES CONTRA LES
LIMITACIONS PER LA CONSTRUCCIÓ DE NOUS HABITATGES QUE PREVEU EL
PROJECTE DE LLEI AGRÀRIA
Atès que aquesta Moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal ratificar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal del Pi-Proposta per les Illes relativa
contra les limitacions per la construcció de nous habitatges que preveu el projecte de Llei
agrària, que transcrita textualment diu:
"El Sr. Gori Ferrà Frau, portaveu del Grup Municipal El Pi – PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS a l’Ajuntament d’Inca, presenta per a sotmetre a la propera sessió plenària la
següent:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
CONTRA LES LIMITACIONS PER LA CONSTRUCCIÓ DE NOUS HABITATGES QUE
PREVEU EL PROJECTE DE NOVA LLEI AGRÀRIA
ANTECEDENTS
Les activitats agrícoles han deixat de ser viables a Mallorca de la forma en què ho havien
estat en el passat. La raó s'ha de cercar en els alts costs d'insularitat que impedeixen que
els pagesos illencs puguin competir en igualtat de condicions amb els productes que ve nen de fora o bé per mor dels costs afegits de tot allò que el professional del camp ha de
comprar per mantenir l'activitat agrícola en les seves terres. És complicat sobreviure econòmicament de l'agricultura al segle XXI a Balears sense facilitar l’activitat agrària, incloent-hi les activitats complementàries, en l’únic sòl on es poden dur a terme.
Així les coses, El Pi està preocupat per les noves restriccions que el Govern preveu introduir al sector primari amb el projecte de Llei Agrària, que derogaria la de l’any 2014, que
s’està tramitant al Parlament, es promou una llei amb més traves i limitacions a la pagesia. Una llei agrària no ha de ser una llei urbanística.
La nova norma no intenta ampliar les possibilitats del món agrari i dels que hi viuen i pre senta tot un catàleg de restriccions a possibles ampliacions i millores de les instal·lacions,
així com una regulació molt més restrictiva de les activitats complementàries, fonamentals
per a la conservació del sector.
Destaquem, en aquest sentit, la creació a l’article 104 del Projecte de Llei del que s’anomenen Zones d'Alt Valor Agrari, definint-les com a terrenys de sòl rústic amb alt valor
productiu que mereixen ser conservats i reservats exclusivament pel cultiu dels aliments i
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l’aprofitament ramader sostenibles; al seu apartat segon assenyala que es delimitarà reglamentàriament aquestes zones i s’establiran mesures per a protegir els valors propis i
productius de les mateixes. Continua expressant que al sòl rústic comú les zones d’alt valor agrari es denominen àrees d’interès agrari (AIA); seguidament venen les restriccions:
només es permetran usos diferents a l’agrari, entre ells l’ús residencial de nova planta,
quan estiguin vinculats a una explotació agrària preferent.
En aquest sentit la disposició transitòria segona del Projecte de Llei agrària, contradient el
propi apartat segon de l’article abans referit, indica que serà el Consell de Mallorca (sense
competències en matèria agrària) qui determinarà reglamentàriament les zones d’alt valor
agrari i establirà mesures per a protegir els valors propis i productius, així com la viabilitat
de l’activitat agrària i que mentre no hi hagi aquest desenvolupament reglamentari les zo nes d’alt valor agrari seran les Àrees d’Interès Agrari (AIA) existents als planejaments territorials.
El Pla Territorial de Mallorca a la Norma 14.b) determina que dins de la categoria d’àrees
d’interès agrari (AIA) existeixen dues subcategories: àrees d’interès agrari extensives
(AIA-E), amb cultius de vinya i oliverar i les àrees d’interès agrari intensives (AIA-I), amb
cultius de regadiu.
Per tant, les mesures i restriccions per a la construcció de nous habitatges que preveu
l’article 104 de la nova Llei, afectaria ‘inicialment’ als municipis de Campos, Búger, Palma
amb el Pla de Sant Jordi, Muro i sa Pobla, on hi ha grans extensions de terrenys classifi cats com a AIA-I; també tenim AIA-E a les terres vinateres del Raiguer i el Pla, afectant a
Binissalem, Consell, Felanitx, Porreres, Santa Maria, Santa Eugènia i Sencelles; així mateix quedarien afectats també municipis amb extensions d’oliverar com Alaró, Artà, Binis salem, Bunyola, Santa Maria...
Tot plegat entenem que tant l’esmentat article 104, en els termes que ve redactat al projecte, així com la DT Segona que el pretén complementar, són completament innecessaris, sobretot a la illa de Mallorca, ja que no fan més que crear una nova nomenclatura a un
tipus de sòl que ja existeix, les AIA, i que està determinat a la normativa urbanística cor responent, el PTM, i als planejaments urbanístics adaptats al mateix. Imposant noves restriccions a l’establiment d’habitatge, que s’afegeixen a les ja existents al PTM i a la normativa urbanística d’aplicació.
Per això proposam els següents
ACORDS
PRIMER. El Ple de l’Ajuntament d’Inca reconeix que les activitats agràries, tal i com s'havien desenvolupat en el passat a la nostra illa, son avui econòmicament inviables, haventse d'articular polítiques que contribueixin de forma clara al manteniment de les explotaci ons agràries mitjançant la seva diversificació econòmica.
SEGON. El Ple de l’ajuntament insta al Govern de les Illes Balears i als grups parlamentaris a que assoleixin amb consens l'aprovació d'una Llei agrària que contribueixi decididament a consolidar un model econòmic viable per a les activitats agràries.
TERCER. El Ple de l’ajuntament insta al Govern de les Illes Balears que suprimeixi l’article
104 i la Disposició Transitòria Segona del Projecte de Llei Agrària, en els termes en què
actualment estan redactats, ja que no és necessària la creació de noves definicions del
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sòl rústic a la illa de Mallorca, aquestes estan ben determinades al Pla Territorial de
Mallorca, instrument urbanístic adient."
El grup municipal del PSIB-PSOE proposa una esmena consistent a modificar el punt
tercer dels acords quedant de la següent manera:" TERCER. El Ple de l’Ajuntament insta
el Govern de les Illes Balears que modifiqui l’article 104 i la disposició transitòria segona
del Projecte de Llei agrària amb la participació de tots els grups parlamentaris així com
tots els representants del sector agrícola, en els termes en què actualment estan
redactats, ja que no és necessària la creació de noves definicions del sòl rústic a la illa de
Mallorca, aquestes estan ben determinades al Pla Territorial de Mallorca, instrument
urbanístic adient.".
Finalitzades les intervencions, es passen a votar les esmenes proposades pel grup
municipal del PSIB-PSOE i n’esdevé el següent resultat: dotze (12) vots a favor dels grups
municipals del PSIB-PSOE, Independents d'Inca i Proposta per les Illes, i nou (9)
abstencions dels grups municipals del Partit Popular i MÉS per Inca.
Seguidament es passa a votar la Moció esmenada i n’esdevé el següent resultat: divuit
(18) vots a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE, el Partit Popular, Independents
d'Inca i Proposta per les Illes, i tres (3) abstencions del grup municipal MÉS per Inca.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció del grup municipal del PiProposta per les Illes contra les limitacions per la construcció de nous habitatges que
preveu el projecte de Llei agrària, que una vegada esmenada té el següent contingut
literal:
"El Sr. Gori Ferrà Frau, portaveu del Grup Municipal El Pi – PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS a l’Ajuntament d’Inca, presenta per a sotmetre a la propera sessió plenària la
següent:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
CONTRA LES LIMITACIONS PER LA CONSTRUCCIÓ DE NOUS HABITATGES QUE
PREVEU EL PROJECTE DE NOVA LLEI AGRÀRIA
ANTECEDENTS
Les activitats agrícoles han deixat de ser viables a Mallorca de la forma en què ho havien
estat en el passat. La raó s'ha de cercar en els alts costs d'insularitat que impedeixen que
els pagesos illencs puguin competir en igualtat de condicions amb els productes que ve nen de fora o bé per mor dels costs afegits de tot allò que el professional del camp ha de
comprar per mantenir l'activitat agrícola en les seves terres. És complicat sobreviure econòmicament de l'agricultura al segle XXI a Balears sense facilitar l’activitat agrària, incloent-hi les activitats complementàries, en l’únic sòl on es poden dur a terme.
Així les coses, El Pi està preocupat per les noves restriccions que el Govern preveu introduir al sector primari amb el projecte de Llei agrària, que derogaria la de l’any 2014, que
s’està tramitant al Parlament, es promou una llei amb més traves i limitacions a la pagesia. Una llei agrària no ha de ser una llei urbanística.
La nova norma no intenta ampliar les possibilitats del món agrari i dels que hi viuen i pre senta tot un catàleg de restriccions a possibles ampliacions i millores de les instal·lacions,
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així com una regulació molt més restrictiva de les activitats complementàries, fonamentals
per a la conservació del sector.
Destaquem, en aquest sentit, la creació a l’article 104 del Projecte de Llei del que s’anomenen Zones d'Alt Valor Agrari, definint-les com a terrenys de sòl rústic amb alt valor
productiu que “mereixen ser conservats i reservats exclusivament pel cultiu dels aliments i
l’aprofitament ramader sostenibles”; al seu apartat segon assenyala que es delimitarà reglamentàriament aquestes zones i s’establiran mesures per a protegir els valors propis i
productius de les mateixes. Continua expressant que al sòl rústic comú les zones d’alt valor agrari es denominen àrees d’interès agrari (AIA); seguidament venen les restriccions:
només es permetran usos diferents a l’agrari, entre ells l’ús residencial de nova planta,
quan estiguin vinculats a una explotació agrària preferent.
En aquest sentit la disposició transitòria segona del Projecte de Llei agrària, contradient el
propi apartat segon de l’article abans referit, indica que serà el Consell de Mallorca (sense
competències en matèria agrària) qui determinarà reglamentàriament les zones d’alt valor
agrari i establirà mesures per a protegir els valors propis i productius, així com la viabilitat
de l’activitat agrària i que mentre no hi hagi aquest desenvolupament reglamentari les zo nes d’alt valor agrari seran les Àrees d’Interès Agrari (AIA) existents als planejaments territorials.
El Pla Territorial de Mallorca a la Norma 14.b) determina que dins de la categoria d’àrees
d’interès agrari (AIA) existeixen dues subcategories: àrees d’interès agrari extensives
(AIA-E), amb cultius de vinya i oliverar, i les àrees d’interès agrari intensives (AIA-I), amb
cultius de regadiu.
Per tant, les mesures i restriccions per a la construcció de nous habitatges que preveu
l’article 104 de la nova Llei, afectaria “inicialment” als municipis de Campos, Búger, Palma
amb el Pla de Sant Jordi, Muro i sa Pobla, on hi ha grans extensions de terrenys classifi cats com a AIA-I; també tenim AIA-E a les terres vinateres del Raiguer i el Pla, afectant a
Binissalem, Consell, Felanitx, Porreres, Santa Maria, Santa Eugènia i Sencelles; així mateix quedarien afectats també municipis amb extensions d’oliverar com Alaró, Artà, Binis salem, Bunyola, Santa Maria...
Tot plegat entenem que tant l’esmentat article 104, en els termes que ve redactat al projecte, així com la DT Segona que el pretén complementar, són completament innecessaris, sobretot a la illa de Mallorca, ja que no fan més que crear una nova nomenclatura a un
tipus de sòl que ja existeix, les AIA, i que està determinat a la normativa urbanística cor responent, el PTM, i als planejaments urbanístics adaptats al mateix. Imposant noves restriccions a l’establiment d’habitatge, que s’afegeixen a les ja existents al PTM i a la normativa urbanística d’aplicació.
Per això proposam els següents
ACORDS
PRIMER. El Ple de l’Ajuntament d’Inca reconeix que les activitats agràries, tal i com s'havien desenvolupat en el passat a la nostra illa, son avui econòmicament inviables, haventse d'articular polítiques que contribueixin de forma clara al manteniment de les explotaci ons agràries mitjançant la seva diversificació econòmica.
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SEGON. El Ple de l’Ajuntament insta el Govern de les Illes Balears i els grups parlamentaris a que assoleixin amb consens l'aprovació d'una Llei Agrària que contribueixi decididament a consolidar un model econòmic viable per a les activitats agràries.
TERCER. El Ple de l’Ajuntament insta el Govern de les Illes Balears que modifiqui l’article
104 i la disposició transitòria segona del Projecte de Llei agrària amb la participació de
tots els grups parlamentaris així com tots els representants del sector agrícola, en els
termes en què actualment estan redactats, ja que no és necessària la creació de noves
definicions del sòl rústic a la illa de Mallorca, aquestes estan ben determinades al Pla
Territorial de Mallorca, instrument urbanístic adient."
10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PI-PROPOSTA PER LES ILLES PER A LA
SUSPENSIÓ CAUTELAR DE LA CELEBRACIÓ DE LA FESTA DENOMINADA
BIRRACRUZIS
Atès que aquesta Moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal ratificar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
"MOCIÓ PER A LA SUSPENSIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE LA FESTA DENOMINADA
BIRRACRUZIS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En els darrers temps són continuades les notícies de ciutats i pobles de tots els indrets
que, per una banda, implanten restrictives normes envers el consum, venda i subministrament de begudes alcohòliques, així com el consum en els espais públics, i, per una altra
banda, duen a terme campanyes contra l'abús d'alcohol a les festes. Amb aquestes inicia tives s'intenta conscienciar la població, especialment els col·lectius més joves. Aquestes
campanyes compten amb la col·laboració de diferents grups de voluntaris i d'associacions
i plataformes diverses com el voluntariat de Serveis Socials, Creu Roja, Policia Local, Pro tecció Civil, etc.
Distints organismes i institucions com l’OMS, el Ministeri de Sanitat i Consum a través del
Pla Nacional sobre Drogues, el Govern de les Illes Balears amb el Pla d’Actuació en Drogodependències i Addiccions (PADIB) o el Pla sobre Drogodependències i altres addicci ons de Mallorca del Consell de Mallorca assenyalen la importància de promoure plans lo cals de drogodependències i altres adicions, potenciant especialment el seu paper com a
plans de prevenció.
Per altra banda, l'informe que estableix les bases de la futura Llei contra el consum d'alcohol en menors, ja validat al Senat i a l'espera de la seva aprovació per part de la Comissió
Mixta Congrés-Senat per a l'Estudi del Problema de les Drogues, aconsella, entre altres,
limitar la promoció en via pública, establint un perímetre al voltant dels llocs destinats a
menors o freqüentats per ells, i restringir el patrocini de begudes alcohòliques a activitats
d'oci, sobretot en llocs susceptibles d'acudir amb menors, com és el cas de les festes patronals. L'informe, que parteix del fet que ‘les últimes dades de consum d'alcohol en me nors són preocupants’, mostra com a ‘objectiu primordial’ l’increment de la percepció soci al del risc d'aquest consum. També aconsella realitzar campanyes de conscienciació social sobre els abusos de l'alcohol i altres addiccions i fomentar formes de celebració dife rents de les festes culturals i patronals amb la finalitat de modificar, malgrat la seva dificul33

tat, els hàbits culturals relacionats amb el consum d'alcohol en espais d'oci; valorant políti ques de preu especial d'aquelles alternatives d'oci per a menors que facilitin hàbits alternatius.
En el cas d’Inca existeix una Ordenança municipal sobre les instal·lacions i els usos de les
vies i espais públics, on s’inclouen diverses normes de conducta generals als espais pú blics en relació amb el consum de begudes alcohòliques i/o altres drogues.
Mentrestant a Inca, en els darrers anys, s’ha dut a terme la festa denominada Birracruzis
que, en opinió del Grup Municipal El Pi Inca, topa amb l’esperit d’aquesta tendència de le gislar i a la vegada conscienciar a favor d’un oci més saludable i desborda les normes que
emanen de l’ordenança municipal esmentada anteriorment.
Una de les excuses més habituals és que la festa és per a majors de 18 anys. El Pi Inca
vol aquí recordar que la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) en el
seu model d’ordenança reguladora de consum indegut de begudes alcohòliques i, concretament, a l’article 13, ‘Promoció’, afirma que: ‘Es prohibeix la promoció del consum mitjançant ofertes especials tals com ‘barra lliure’, concursos o degustacions gratuïtes, sigui qui na sigui l’edat.’ És evident que, en el cas del Birracruzis, res és gratuït i difícil serà negar
que es fa promoció, encoberta o no tant, del consum d’alcohol a les recomanacions publicades a les xarxes socials on es promociona l’esdeveniment.
Són moltes les associacions de pares i mares d’alumnes que defensen un major control
en el consum d'alcohol i un oci més saludable; inclús alguna d’elles ha denunciat de manera contundent i amb arguments de pes la no celebració del Birracruzis.
Des del grup municipal El Pi Inca pensam que no és bo donar cobertura a aquest tipus
d’activitats lucratives privades a espais públics i, per tant, creiem necessari fer una revisió
de la festa del Birracruzis. El municipi d’Inca no ha de promoure el consum d'alcohol ni altres substàncies entre la població, ni tampoc indirectament fer-ho als menors, ja que, en
tot cas, la seva celebració a les vies públiques pot suposar un mal exemple per a ells.
Per tot això, el grup municipal del Proposta per les Illes Balears (PI) proposa al Ple de
l'Ajuntament d'Inca el següent acord:
1. Decretar la suspensió de la celebració a la nostra ciutat de la festa denominada Birracruzis."
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació la Moció i n’esdevé el següent resultat: dos (2) vots a favor dels grup municipal
Proposta per les Illes, tretze (13) vots en contra dels grups municipals del PSIB-PSOE i el
Partit Popular, i sis (6) abstencions dels grups municipals de MÉS per Inca i Independents
d'Inca.
Atès el resultat de la votació, es declara no aprovada la Moció del grup municipal del PiProposta per les Illes per la suspensió cautelar de la celebració de la festa denominada
Birracruzis.
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11. MOCIONS URGENTS:
A. PROPOSTA DE BATLIA PER A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2017
Atès que aquesta Proposta no ha estat dictaminada per cap comissió, cal ratificar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Els reunits consideren la Proposta de Batlia per l’aprovació del compte general
corresponent a l’exercici 2017, que transcrita textualment diu:
"PROPOSTA DE BATLIA PER A
CORRESPONENT A L'EXERCICI 2017

L'APROVACIÓ

DEL

COMPTE

GENERAL

Resultant que la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada dia 1 d'agost de
2018 informà favorablement l'informe del compte general de l'exercici 2017;
Resultant que el Compte General s'ha exposat al públic per un termini de 15 dies i vuit
dies més, durant els quals podran els interessats presentar al·legacions, mitjançant anunci
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de data 2 d'agost de 2018 finalitzant dia 5
de setembre de 2018;
Vist el certificat negatiu del secretari accidental de data 6 de setembre de 2018 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 a l'aprovació del compte general ha seguit la tramitació
establerta en la legislació vigent;
Vista la memòria del Compte general de 2017;
Vist l'informe emès per l'interventor municipal;
Considerant que el compte general corresponent a l'exercici 2017 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
que 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 a l’hora de
dictaminar respecte dels extrems a que fa referència la legislació citada.
Cal que 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 d’aquestes.
En virtut de tot això, amb l'Informe previ i favorable de la Comissió Especial de Comptes
de data 2 d'agost de 2018 a l'Informe del Compte General de 20176, eleva a l'Ajuntament
en ple la següent
PROPOSTA D'ACORD
PRIMER. Aprovar els comptes i estats que componen el compte general corresponent a
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l'exercici 2017, 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:

1.
2.
3.
4.

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

SEGON. Aprovat el compte general, que es rendeixi al Tribunal de Comptes en la forma i
la documentació que estableix la normativa vigent."
Durant el debat s’absenten de la sessió la Sra. Margarida Horrach, el Sr. Antoni Peña, el
Sr. Sebastià Oriol i la Sra. María del Carmen Osés.
Finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a votació la
Proposta i n’esdevé el següent resultat: dotze (12) vots a favor dels grups municipals del
PSIB-PSOE, Independents d'Inca i Proposta per les Illes i MÉS per Inca, i cinc (5)
abstencions del grup municipal del Partit Popular.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per a l’aprovació
del compte general corresponent a l’exercici 2017.
B. PROPOSTA DE BATLIA PER A L’OBTENCIÓ DE LA CARTA DE MESTRE ARTESÀ
HONORÍFIC PEL SR. MATEU ROSSELLÓ CORRÓ
Atès que aquesta Proposta no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (17).
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per a l’obtenció de la Carta de Mestre
Artesà Honorífic pel Sr. Mateu Rosselló Corró, que transcrita textualment diu:
"PROPOSTA DE LA BATLIA
El passat 9 de juliol l’associació de Comerciants i Restauradors d'Inca va presentar la
instància 7803, en què sol·licitava que l’Ajuntament d'Inca proposàs el Sr. Mateu Rosselló
Corró al Consell de Mallorca per a l’obtenció de la carta de mestre artesà honorífic.
El Sr. Mateu Rosselló és la tercera generació d’un negoci que va ser fundat l’any 1933 pel
seu padrí, i que des de llavors s’han dedicat durant aquests 85 anys de forma
ininterrompuda a l’elaboració d’embotits de forma artesanal.
Des de ben jove el Sr. Rosselló va agafar les regnes del negoci familiar, durant aquesta
etapa es va desplaçar fins a Barcelona i París per rebre formació.
Dia 11 de desembre de 1993 el Govern de les Illes Balears li va concedir la Carta de
Mestre Artesà.
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Ara 25 anys després, a proposta de l’Associació de Comerciants i Restauradors d'Inca es
proposa al Consell de Mallorca el nomenament de Mestre Artesà Honorífic del Sr. Mateu
Rosselló Corró.
L’art. 9 del Decret 41/2014, de 5 de setembre, pel qual s’estableixen els principis generals
del procediment per obtenir la carta d’artesà, la carta de mestre artesà, el document de
qualificació artesanal i la carta de mestre artesà honorífic, estableix que ‘la Carta de
Mestre Artesà Honorífic és el diploma acreditatiu mitjançant el qual es reconeixen les
qualitats especials i els mèrits d’una persona, que arran de la valoració de la seva
trajectòria professional o tasca continuada a favor de l’artesania s’ha traduït en la
potenciació, el desenvolupament i el coneixement millor d’un ofici, d’un sector artesanal o
de l’artesania en general’.
En atenció a la tasca artesanal que en el seu sector ha desenvolupat al llarg de la seva
trajectòria professional el Sr. Rosselló, es considera que es donen els requisits perquè
sigui mereixedor d’aquesta distinció, per la qual cosa aquesta Alcaldia eleva a la
consideració del Ple de l’Ajuntament les següents PROPOSTES D’ACORD:
1r. Aprovar l’informe que s’adjunta a aquesta proposta presentat per l’Associació de
Comerciants i Restauradors d’Inca.
2n. Proposar al Consell de Mallorca el nomenament de Mestre Artesà Honorífic del Sr.
Mateu Rosselló Corró.
3r. Donar trasllat d’aquest acord al Consell de Mallorca i al Sr. Mateu Rosselló Corró."
Durant el debat el Sr. Antoni Peña, la Sra. Margarida Horrach, la Sra. María del Carmen
Osés i el Sr. Sebastià Oriol s’incorporen a la sessió, i el Sr. Antonio Jesús Aguilar se
n’absenta, i després torna a entrar.
Finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a votació la
Proposta i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per a l’obtenció de
la Carta de Mestre Artesà Honorífic pel Sr. Mateu Rosselló Corró.
12. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Torres formula els següents:
1. Els han fet arribar queixes que el pàrquing de la plaça d’Antoni Mateu té problemes
d’accessibilitat per a les persones amb discapacitat.
El Sr. Batle respon que el pàrquing d'Antoni Mateu, com saben, no es va obrir fins que no
tenia la llicència d'activitats i varen dir que era una aposta d'aquest equip de govern per
crear més de 200 places que ja estaven creades, però estaven tancades. Quant a l'acces sibilitat, explica que hi ha l'ascensor i que també s’hi pot entrar per la part de baix a peu.
Això no obstant, de totes maneres demanaran, en aquest cas, a l'enginyer municipal que
els faci un informe de com està establerta l'accessibilitat, però entén que, una vegada que
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està obert i que compleix amb tota la normativa, tot el tema d’accessibilitat està cobert.
Conclou que l’hi faran arribar.
2. Voldria que el Sr. Batle els explicàs allò que ha passat amb el projecte del cines de Ge neral Luque. Comenta que pareixia que hi havia un gran interès per part d’algú, era un
projecte estrella d’aquesta legislatura, i després de modificar substancialment el plec inicial –al qual varen fixar un aval que la veritat és que era pràcticament irrisori– curiosament a
quedat desert. Allò que els ha sorprès encara més és veure les manifestacions del Sr. Batle dient que és un projecte que queda per a la següent legislatura. Des del grup municipal
del Sr. Torres pensaven que ho tenien ben fermat i que hi havia algú que hi havia manifestat el seu interès; a part d’això, que aquest aparcament del projecte diuen que queda per a
la pròxima legislatura perquè no s’ha presentat ningú, evidentment s’hi afegeix un proble ma: hi ha un vial que s’ha de fer, el qual s’havia de compartir entre el projecte d’Amadib i
el projecte del cinemes, i aquest vial no es podrà fer o l’haurà de assumir l'Ajuntament,
amb la qual cosa els agradaria que els explicassin aquesta qüestió.
El Sr. Batle respon que, com el Sr. Torres sap, a qualsevol Mesa de Contractació quan hi
ha un concurs públic, una licitació, hi ha la possibilitat que quedi desert. Creu recordar en
aquest mateix Ple moltes insinuacions per part del seu grup que ja ho tenien fet amb una
empresa, doncs això és l’exemple. Comenta que ell li va dir que modifiquen unes
condicions perquè han fet unes al·legacions per part d’una empresa que hi estava
interessada en aquell moment i, com el Sr. Torres podrà entendre, aquelles insinuacions
han caigut en un poal ben buit, perquè aquí no hi havia res pactat amb absolutament
ningú, amb cap empresa i cap empresari, ells no s’han fet cap foto amb cap empresari, i el
tema és que ha quedat desert; el projecte en el qual ells varen posat totes les il·lusions,
una necessitat, a més, fermament demostrable, perquè Inca ha de menester una zona
d’oci per no només per als joves, sempre ho ha dit, sinó per a totes les edats, i que pugui
complementar molt bé tota l’oferta econòmica que tenen de restauració, etc.; i ara aquest
projecte queda ara aparcat fins que es puguin realitzar altres accions en aquest solar.
3. Demana quins resultats i quin nivell de satisfacció té l’equip de govern en relació amb la
seva central de compres.
El Sr. García respon que no sap exactament a quins matisos es refereix, però creu que
Intervenció certifica que es van complint els objectius planificats. Exposa que continuen
avançant i que evidentment no passa pel seu cap que deixi de funcionar la central de
compres, la tasca és prou important. Expressa que li faran arribar un llistat de totes les
activitats en les quals ha intervingut la central de compres des que es va posar en marxa,
ell pensa que contindrà una sèrie de fulls i les gestions del que s’ha duit a terme fins ara.
Recorda que la central de compres era un desig expressat pel regidor d'Hisenda de
l'anterior legislatura que ells han fet seu i que funciona, i que espera que continuï
funcionant com una eina molt important.
4. Han vist que, dins les iniciatives que van duent a terme, en temes de reordenació de
circulació fa uns dies que han acabat les reformes de Jaume I, els preocupa veure que a
les obres acabades a la via pública hi segueix havent molts d’elements de plàstic que eren
mobiliari transitori quan no hi era l’obra feta, i una vegada acabada l’obra hi continua
aquest mobiliari. Els preocupa saber què passarà amb el semàfor de la banda de dalt,
perquè quatre rotondes pràcticament en una distància mínima i un semàfor pot ser molt
complicat. No tenen clar si el semàfor continuarà funcionant o no, hi ha dies que estava
intermitent, d’altres que estava aturat, hi ha dies que ha funcionat, i els preocupa veure
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sobretot que, sense haver començat les escoles, ja s’ha notat un nivell d’incidències
aquesta setmana, en què a determinades hores tenen problemes de circulació, tant a la
Gran Via de Colom com a Reis Catòlics, aquesta artèria que era important per desofegar
el trànsit de la ciutat. Comenta que aquesta modificació els preocupa sobretot per
l’experiència d’aquesta setmana, ells pensen que de cara al començament de les escoles
la reforma serà bastant mes caòtica; però be, els agradaria que els explicassin com
acaben de redefinir totes aquestes incidències, si poden retirar tot el mobiliari de plàstic
temporal que hi ha a la via pública i si els poden fer arribar l’informe, la justificació tècnica
d’aquesta reforma.
La Sra. Triguero informa que aquesta setmana s'han finalitzat les obres, que els falten uns
senyals i que per això no s'han llevat els separadors de carreteres (model New Jersey),
però suposa que en uns dies no estaran allà. Quant al tema del semàfor, explica que la
setmana passada no funcionava perquè va haver-hi tempestes i han tengut problemes
amb la peça que està a dins. Exposa que han fet reparacions i que ara sí que funciona,
que han minvat els segons d'espera i ara no s’ha d'esperar tant. Pel que fa al perquè de
no llevar el semàfor, comenta que és perquè el van posar fa dos anys, tenen gent invident
que va a l'Hospital i aquest és el pas que els és més fàcil; llavors entenen que no poden
eliminar el semàfor per tota aquesta gent; no sap si ha de contestar alguna cosa més.
D’altra banda, respecte a l'informe, quan en disposi no té problema a facilitar-los-ho. En
aquest sentit, informa que avui de les 13.30 a les 14.00 han estat a la zona l'oficial de
Trànsit, el cap de Policia i ella mateixa, perquè avui estava ennuvolat i teòricament era
quan esperaven més afluència de cotxes. Afirma que la punta han estat nou cotxes, que
han anat passant fluids i no han tengut problemes; són els mateixos nou cotxes que
haurien estat fa un any; allò que passa és que ara és una sola fila i abans eren dues.
Però, n’estan molt contents, just avui parlaven de la millora que han tengut a Jaume I i no
entén que nou cotxes puguin ser un embús, perquè per exemple si han d'anar a Palma
solament en entrar al polígon sabrien què és un embús. També volia dir-los que ells el que
han fet és seguir amb el que va començar l’anterior equip de govern, ells volien seguir
amb el carril bici, l’anterior equip va començar amb Jaume II, i entenen que, si alguna
cosa ha sortit bé, doncs han de continuar, i han fet el de Jaume II cap a Jaume I. Comenta
que tenen altres projectes que potser segueixin endavant i que la veritat és que estan molt
contents; si no, els diu que demanin a les escoles, als veïns i als pares, que tenen la
sortida més fàcil cap a les seves cases. Ara bé, sí que ha de dir que han d’acostumar-s’hi,
s’han adonat que qui ve de Muro o Llubí, va a Jaume I i surt per la rotonda d’Antonys, i
han d'avesar-s’hi; volen que aquesta gent s'acostumi a anar per l'Hospital i llevar cotxes
del mig. Assenyala que allò que sí han aconseguit és abaixar la velocitat, perquè molta
gent pensava que era una carretera, i han aconseguit que es redueixi i que hi hagi més
seguretat per al vianant, que és la seva prioritat.
5. Comenta que cada vegada que demanen alguna cosa a la Sra. Triguero, arriba a la
conclusió que viuen a ciutats diferents, perquè els respon que "todo es maravilloso, todo
es fantástico, nadie se queja, estamos muy satisfechos…".
El Sr. Batle demana que se segueixi l’estructura de pregunta-resposta.
El Sr. Ferrà i el Sr. Torres discuteixen sobre les preguntes.
El Sr. Torres expressa que de manera reiterada en aquest Ple, des de l'inici de la
legislatura, el Sr. Ferrà els repeteix quina classe d’oposició han de fer, com ha de
presentar les mocions, com han de fer les preguntes, i això que el Sr. Secretari és present
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aquí. Vol deixar ben clar –per aquest motiu demanarà un informe a Secretaria ara mateix–
que es refereix a quin tipus de preguntes ha de fer –ja li ho ha demanat altres vegades–,
com pot de fer les preguntes i demana quina autorització té el Sr. Ferrà per dir-li a ell com
a portaveu del grup municipal del Partit Popular allò que ha de fer o allò que ha de dir. Vol
que consti en acta i que se li faci arribar aquesta informació.
El Sr. Batle li contesta que, si entreguen les preguntes només amb un enunciat..., només
és això.
El Sr. Torres torna a formular la pregunta i diu cada que vegada que escolta la Sra.
Triguero creu que viuen a ciutats diferents "porque todo es muy bonito, todo esta muy
bien, nadie se queja, todas las reformas que hacemos son fantásticas y no hay ningún
problema". Resulta que han realitzat una altra reforma en el polígon industrial i ells han
rebut moltes de queixes; hi ha molts de comerciants i molts d’usuaris que no estan d’acord
amb aquesta reforma circulatòria que han duit a terme en el polígon industrial. A més, els
han transmès que s’han posat en contacte amb l'Ajuntament i que l'Ajuntament els ha dit
que aquesta no és la solució definitiva. Comenta que aquí s’ha de fer una rotonda, però
com que no tenen diners no la fan; com que l’equip de govern ho negarà, a ell el que li
interessa és que per a la gent que l’escolta que han rebut aquesta resposta per part del
Sr. Batle quedi clar que la resposta de l'Ajuntament és que no és la solució definitiva i que
han de fer una rotonda, però com que no tenen doblers per ara no la faran. Ara bé,
comenta que segurament és una mania o és una percepció del Partit Popular, i tot és
meravellós, tot és bonic, no hi ha queixes i no tenen problemes.
El Sr. Batle li demana quina és la pregunta, si és si han de fer una rotonda allà sí o no.
La Sra. Triguero contesta que fa 44 anys que viu a Inca i que és inquera, encara que parli
castellà, el Sr. Torres ho sap i, a més, no sap a què ve això. Des de fa tres anys, que és
regidora de Policia, entén i li ha quedat clar per què l’anterior equip de govern no feia res
a Inca, perquè qualsevol cosa que fan, qualsevol cosa, mai va bé a tothom, a qualsevol
persona a qui se li canvia el seu hàbit de qualsevol cosa, se la trastoca, sobretot la gent
gran. Quant al que el Sr. Torres li comenta de Jaume I, afirma que és veritat que hi ha
gent a qui no li va bé, demana si és un 5 %. Expressa que sempre volen donar facilitat al
vianant quan vagi pels carrers d'Inca. Del que li comenta de la rotonda de davant del
Cementeri, respon que la veritat és que estan molt contents; no ho diu perquè sigui de
l’Àrea de Trànsit, però és veritat que està orgullosa del seu oficial de Trànsit i ho ha de dir.
Explica que aquest matí i la setmana passada ha estat parlant amb uns comerciants que
estan en un tram de via que és el carrer en què han tallat l'anada cap a l'entrada del
polígon, li comentaven que ells havien perdut vendes, un 25 % un 30 %, i li demanaven si
podien buscar una solució. Informa que just aquest matí s’han reunit l’Àrea de Trànsit, que
són uns quants, amb el cap de Policia i han decidit –de fet, ells ja ho saben– que, com ha
anat tan ben la reforma que faran en aquest tram de dos sentits, el dimecres que ve l’Àrea
de Jardineria, que ha entès la problemàtica, si no plou i tot va bé podaran els arbres i el
dijous pintaran. Afirma que qui té boca s'equivoca i que qui fa reformes és el que té, cosa
que no feia l’anterior equip de govern. Amb la rotonda estan encantats i com a equip de
govern el que han de fer és que els diners que tenen a l'Ajuntament els han d'emprar en la
seva justa mesura. Comenta que si d'una rotonda que valia per 100.000 euros, per dir
alguna cosa, se n’han sortit amb 4.000, doncs això tendran per gastar en altres coses.
El Sr. García diu que a l’Àrea de Serveis fa tres setmanes que es va observar la
necessitat de podar aquells arbres i que ja varen decidir que ho durien a terme quan
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s’incorporassin els jardiners de vacacions. Com a Àrea d'Hisenda afirma que hi ha diners
per a una rotonda o per a altres moltes coses; és a dir, que això va bé.
6. El Sr. Torres diu que n’està encantat. Com deia molt bé la Sra. Triguero, a Inca tot va
molt bé i la veritat és que estan encantats de viure a Inca, ell és inquer d’un parell d’anys
més, també parla perfectament el mallorquí i el castellà, no té cap problema, és bilingüe i
pot parlar les dues llengües; a més, li dona satisfacció parlar-les, amb la qual cosa no té
cap inconvenient, no sol tenir cap problema si la gent li parla en castellà o en mallorquí.
Comenta que li agradaria també parlar altres idiomes, en alguns es defensa, en altres ho
passa més malament. Evidentment, com tot va tan bé a Inca, li agradaria saber si la
regidora de Policia, després de totes aquestes accions que han fet en contra de la
prevenció, li pot explicar les queixes que han rebut, i de les quals l’equip de govern també
està assabentat, sobre l’aparició aquest dies a la plaça Illes Balears d’algunes xeringuilles,
la qual cosa ha creat molta alarma social; o alarma social o algú s’ha queixat, o tot és molt
bonic i no passa res. Però bé, com que viuen a ciutats diferents segurament, això de les
xeringuilles que corren avui per les xarxes socials, de les qual n’han aparegut unes
quantes i que han generat preocupació, és una quimera més del Partit Popular. Demana
si els ho poden contestar per favor.
La Sra. Triguero, en primer lloc, vol demanar-li per favor que en el proper Ple escriguin les
preguntes a màquina o amb ordinador perquè no les entén; de fet, comenta que aquesta
no l’havia entès.
El Sr. Torres diu que no ha de fer allò que ella digui.
La Sra. Triguero li respon que no ho entén.
El Sr. Torres li diu que això és el seu problema.
El Sr. Batle intervé per dir que és veritat que tot plegat és molt complicat.
El Sr. Torres es queixa que el debat del Ple no és moment de dir aquestes coses.
La Sra. Triguero, respecte a la qüestió que tenen xeringuilles, contesta que sí, que aquest
matí ha aparegut perquè creu que el grup municipal del Sr. Torres solament treballa amb
el "No ets d'Inca"; la cosa que surt en el "No ets d'Inca" és el que pregunten, aquest és el
seu treball. Informa que aquest matí han aparegut unes fotografies d'unes xeringuilles a la
plaça del camp d'esports, creu que s'han llevat; de seguida ha cridat el Sr. Verdejo i les
han retirat de seguida que han pogut. Diu al Sr. Torres si vol que li digui que no tenen
drogues, que no tenen alcohol. Doncs sí que en tenen bastant, i creu que quan el grup
municipal del Partit Popular governava també, i per això no volien que aquesta festa se
celebràs i que el tema sigui beure alcohol, aquesta és una de les qüestions. Afirma que
per desgràcia des que és regidora de Policia veu les coses d'una altra manera, perquè
veu el que hi ha dia a dia al carrer, i sobretot això de no beure alcohol al carrer no és
perquè hi hagi menors a la festa, està segura que no, sinó perquè la gent que va a
comprar al carrer es troba amb la gent tombada a la via pública, les pixades i tot el que no
vol dir. Sobre les xeringuilles, diu al Sr. Torres que es recolliren i que hi estan fent feina,
saben qui és l'autor, perquè no és la primera vegada que ocorre, i repeteix que estan
treballant en el tema.
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El Sr. García, quant a l’assumpte d’aquestes xeringuilles, s’ha penjat la foto
aproximadament a les 11 h i escaig, a les 12.58 se n’han adonat i a les 13.31 h li han
notificat que ja estaven retirades; és a dir, des que han sortit publicades fins que s’han
retirat no ha passat una hora, així s'ha actuat donant compte a l’empresa de neteja viària
que anàs a retirar-les, disposa dels whatsapps dels avisos i de la retirada. Comenta que
és cert que darrerament estan proliferant xeringuilles per diferents llocs com el carrer dels
Malferits l’altre dia, és un tema preocupant lògicament, però tot d’una que en tenen
coneixement hi donen solució. Explica que l'anterior intervenció va ser a través de les
agents cíviques, que els varen avisar d’aquesta qüestió, i aquella vegada creu que va ser
la Policia qui les va retirar, perquè l’empresa quan hi va anar ja no les va trobar. Per tant,
coincideixen amb la preocupació pel tema.
El Sr. Torres diu que la resposta del Sr. García, que manifesta que té preocupació, etc., és
una resposta coherent, i no "qué quiere que le diga". A més, mostra satisfacció per veure
que ell també fa feina amb el "No ets d'Inca"; no només el Partit Popular està pendent del
"No ets d'Inca", sinó també els Independents i el Sr. García estan pendents. Veu que
comparteixen la preocupació i la feina, i això li dóna satisfacció.
7. Voldria que els fessin arribar un llistat dels regals que han tengut aquesta legislatura, un
registre que varen posar en marxa a petició del Sr. García i els Independents, hi ha un
registre municipal de regals. Voldrien saber si durant aquests tres anys hi hagut algun
regal i si dins aquest llistat estan incloses les entrades del concert d’Operación Triunfo,
que per l'import que tenien entenen que sí haurien d’estar en el llistat dels regals de
l’Ajuntament.
El Sr. Peña respon que no hi ha cap entrada d'Operación Triunfo i, quant als regals, no ho
sap, ell no sap a què es refereix.
8. També volen demanar el llistat dels números de telèfon mòbil que té l'Ajuntament i qui
en són els seus usuaris.
El Sr. Batle respon que no hi té cap problema, que li fan arribar i, a més, ara estan
preparant allò del concurs i que ho tenen tot ben detallat.
9. Parla del Sr. Frontera, que se’n va. No sap si deixarà en marxa aquell objectiu inicial
que tenia de posar el registre d’entrada i sortida actualitzat amb les noves tecnologies,
amb el nou procediment. S’adreça al Sr. Frontera per dir-li que han anat a cercar el
número de registre 8.145 que es va entrar el juliol, concretament el dia 17, sobre un
registre que fa referència precisament al tema de Birracruzis, que era un escrit de la
Conselleria de Salut Pública, que aconsellava l'Ajuntament que no se celebràs aquesta
festa, i curiosament no l'han trobat. Comenta que ha estat una situació un poc violenta
perquè la funcionària s’ha posat nerviosa, explica que l’escrit el va presentar ell al registre;
diu que la funcionària no en té cap culpa –des d’aquí li volen agrair la seva predisposició–
i que no l’ha trobat. Comenta que llavors li ha dit que el cercaria i que no es preocupàs,
que quan el trobàs el posaria a la seva bústia. Ara bé, vol recordar que en aquest sentit el
Sr. Frontera tenia una promesa des de fa tres anys –en què, com deia molt bé la Sra.
Triguero, l’equip de govern del Sr. Torres no va fer res, durant 20 anys. Ara bé, considera
que l’actual equip de govern fa menys, perquè al poc que es varen comprometre no ho
estan fent. No sap si això serà factible abans que se’n vagi, però a data d’avui el registre
segueix essent manual, segueix essent com sempre i per trobar un paper des de
l’oposició és per tornar-se boig.
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El Sr. Frontera diu que efectivament aquest serà un dels gran avantatges del nou
programa de registre en comptes de quedar una còpia en paper; a més, després es fan
fotocòpies per poder repartir a les diferents àrees i efectivament el paper té risc de perdreles. Comenta que el personal de registre aquest mes d’agost ja ha estat fent proves amb
el programa tenen a punt a punt de posar en marxa, aquesta nova aplicació de registre
mitjançant la qual tota la documentació que arribi s’escanejarà i quedarà en el propi
programa, que es repartirà; en comptes de repartir-la en paper, es repartirà via correu
electrònic a l’àrea que en sigui la destinatària, i podran accedir directament en aquesta
informació des de l’ordinador; exposa que efectivament amb això guanyaran molt en
eficiència. Aquest programa, com li diu, està en proves ara mateix, els funcionaris ja estan
realitzant aquestes proves, hi ha una sèrie d’usuaris amb el Govern central que s’estan
gestionant des de departament d’Informàtica i, en el moment de tenir aquestes darrers
usuaris que han de tenir perquè funcioni el registre, tendran el registre funcionant i també
amb la possibilitat que no només sigui vigent aquí a l'Ajuntament a les diferents oficines
que tenen de registre d’entrada, sinó que també podran fer-ho des de casa seva des del
registre telemàtic. Expressa que a ell li agradaria que les coses es fessin en un moment,
que s’instal·làs i ja funcionàs, però tots saben que la implantació d’un sistema informàtic
no és pitjar següent, següent, següent…, sinó que calen moltes hores i molta dedicació,
així que d’aquí a poc estarà.
10. Demana al Sr. Frontera com està la rehabilitació de les fonts dels qânats, que eren
una de les seves preocupacions quan estaven a l’oposició, i va ser una reivindicació
històrica, però passats tres anys li sembla que no s’ha fet res.
El Sr. Batle respon que és un projecte del qual ara ja, properament, sortirà la licitació, és
una de les sostenibles que es varen aprovar. Esperen que tot d’una pugui ser una realitat,
que tan bon punt que es licitin es pugui dur a terme la intervenció que tant demanaven
des de l’oposició el Sr. Rodríguez i el García, i que ara podrà ser una realitat aquesta
legislatura. Li passaran el projecte.
11. Voldrien que els facilitassin la totalitat de les despeses econòmiques de la festa
Orgullosament Inca.
El Sr. Batle li diu que les hi passaran per escrit.
12. Demanen que els expliquin, com diuen molt bé, totes aquestes informacions les
recullen de les queixes dels ciutadans, també del registre d’entrada. Comenta que aquest
estiu hi ha hagut bastantes queixes de la proliferació de rates en el casc urbà i també del
manteniment de les fonts de l’avinguda de Reis Catòlics.
El Sr. Verdejo respon que, referent a les rates, hi ha un protocol d’actuació que tot d’una
es detecten rates s’avisa l’empresa que hi ha contractada i es du a terme una actuació.
Indica que s’ha d’entendre que l'Ajuntament només actuar en allò que són espais públics,
bàsicament en el clavegueram del carrer; exposa que hi ha hagut proliferació de rates a
zones adjacents amb zones de camp, i aquí és molt difícil en temes de control de les
rates. Explica que es fa com una barrera dins el clavegueram perquè no vagin entrant cap
aquí, que a zones de places també s’han instal·lat trampes i que és una actuació que es
du a terme seguint el procediment habitual. Quant a la neteja de les fonts de Reis
Catòlics, informa que hi ha un servei de neteja dilluns, dimecres i divendres, i donat que
aquestes fonts estan ubicades davall dels pins, s’ha de fer un buidatge més freqüent de
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l’aigua, és difícil controlar el color de l’aigua degut a això, hi ha proximitat d’arbres; pel que
fa a la resta, explica es va realitzant el seguiment del PH i que tot d’una es detecta una
variació, atès que es s’ha de clorar.
13. Voldrien que els informassin, si ho saben, de quan tenen previst que el bus llançadora
que varen posar en marxa cap a l’aeroport pugi a l’estació de busos de devora l’estació
del tren, perquè han vist aquest estiu turistes d’Inca haver de fer més de dos kilòmetres
arrossegant maletes, perquè vénen amb un altre bus d’un altre indret o amb el tren, i no
podien agafar el bus cap a l’aeroport. En principi, si no estan mal informats, l’equip de
govern es va comprometre a solucionar-ho, deia que era una situació transitòria, i han
passat dos anys i el bus continua sense pujar a l’estació del tren.
El Sr. Batle contesta que sí és un tema i una preocupació que ja denunciaven quan
estaven a la oposició, i que evidentment quan han tengut la possibilitat de governar i
prendre decisions des del minut zero han negociat amb el Govern de les Illes Balears a
través del Consorci de Transports, com ells molt bé saben, en aquest mateix Ple s’ha
aprovat el conveni amb el Consorci de Transport, primer per tot l’actuació que estan duent
a terme en els baixos del camp del Constància, amb tota la urbanització i l’adequació de
120 places i de tota l’entrada, del carrer d’entrada al camp de Constància, i també la
instal·lació d’aquestes parades. Comenta que evidentment són aturades i que ara ja estan
en contacte amb els seus tècnics i estan adaptant el projecte de reforma i millora de
l’estació de busos de la plaça d’Antoni Mateu. Afirma que ells sempre han defensat que
tornàs a ser el centre neuràlgic del transport terrestre del centre de Mallorca, és a dir,
tornaran a recuperar l’estació de bus, que sempre havia estat un referent en el transport
públic, i a partir de l'1 de gener de 2019 entren en funcionament les noves concessions,
les noves rutes, i és des d’aquest moment quan les dites noves rutes arribaran a l’estació
de busos del Campet del tren.
14. Aquests darrers dies i setmanes, amb la implantació de la nova recollida del fems de
Crist Rei, bé han rebut moltes queixes de molta gent que penja fotografies, bosses que
estan dies a ser recollides. Comenta que després la gent ha tengut certa indignació
perquè es va penjar un vídeo a on un camió de reciclatge recollia el fems i el mesclava, i
els ciutadans d'Inca es queixaven perquè es fa un esforç per reciclar i després el
transportista mescla les fraccions. Exposa que tot plegat ha creat un debat ell creu que
intens i important a les xarxes socials, i que els va sorprendre moltíssim –vol dir que no la
comparteixen– la resposta des de la Batlia, en to de bromes, però que també pot tenir
moltes interpretacions: que si no recicles, etc., doncs et donen una mamballeta. Manifesta
que la veritat és que no els sembla encertada la resposta que va tenir la Batlia, creu que
el Sr. Batle no ha estat ben aconsellat. Evidentment suposa que els tornaran a dir que tot
va molt bé, però allò cert és que dins Crist Rei hi ha molta gent preocupada, enfadada,
nerviosa, i ells transmetran a aquest Ple aquestes inquietuds, que és la seva feina.
El Sr. Batle li diu que sense cap dubte, com ja li ha dit en un punt anterior d’aquest mateix
Ple, quan hi ha canvis tan importants com el que s’han donat –a continuació cedirà la
paraula al Sr. Verdejo, però ha fet incidència a una actuació que se li apropia des de la
Batlia– sense cap dubte es produeixen situacions d’estrès, de nerviosisme, perquè la gent
està acostumada des de fa molts anys a fer la mateixa acció per deixar els residus.
Comenta que és com tornar un poc enrere, com quan recorda que li deia la padrina que
baixàs a baix i deixàs la bossa davant ca seva, doncs bé, ara es torna a aquest model,
sense cap dubte i això ho explicarà el Sr. Verdejo. Ara bé, quant al vídeo la producció del
qual s’atribueix a la Batlia, respon que ell no ha fet cap vídeo, que aquest no surt des de
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cap canal municipal ni des de cap compte de xarxa personal. Informa que l’únic que va fer
va ser, com que aquest vídeo estava circulant per les xarxes, doncs comentar-lo,
simplement això. Després se li va atribuir, etc. Considera que va ser una manera que es
parlàs del nou sistema de recollida aquí a la seva ciutat, que la gent parlàs amb un altre
tot, amb un to irònic, amb un to d’humor, perquè és una situació a la qual es pot incloure el
to d’humor. Sense cap dubte no comparteix que en cap moment es pugui donar aquesta
situació amb cap persona d'Inca o fora d'Inca i comenta que evidentment aquest és un
vídeo sarcàstic, humorístic. Esmenta que en aquell moment es va atribuir que s’havia fet
des de la Batlia, però diu públicament que aquest vídeo circulava per xarxes i que l’únic
que es va fer va ser comentar-lo, però sense cap tipus d’intenció d’atribuir-se’n la
producció o la distribució.
El Sr. Verdejo respon que indubtablement des de l’Àrea de Serveis no actuen per informar
la gent humorísticament amb castanyes, afirma que s’està duent a terme un esforç gros
d’informació, de conscienciació; és un canvi molt gran de sistema i duen just només dues
setmanes, amb la qual cosa avaluar si el sistema funciona o no funciona és molt difícil. No
comparteix amb el Sr. Torres que la gran major de gent de Crist Rei es queixa, al contrari,
hi ha una implicació molt gran de la gent de Crist Rei, que troben tres bosses en un carrer
de 100 habitatges. Diu al Sr. Torres que això no és significatiu, que la població de Crist Rei
està reciclant, està entrant dins el sistema. Comenta que quan sigui el seu moment ja
donaran les dades definitives i podran avaluar, però en aquest moment poden dir que allò
que ja es recicla és un 70 %, segons el seu parer és un bon començament. Exposa que
aquesta dada no serà la definitiva, podrà anar per endavant i podrà anar cap enrere, però
de moment està funcionant i sobretot gràcies a la resposta dels ciutadans, de fet ja estan
a una segona fase, que ara és el polígon, allà també vendran ara els canvis i això, doncs,
està seguint el seu camí. Quant al tema del camió, exposa que la resposta del camioner
és el que realment va passar, aquest contenidor era groc, però el seu contingut en cap
moment era fracció d’envasos, de fet devora hi havia un iglú d’envasos i no es va recollir,
perquè dins d’iglú estava correctament; dins aquell contenidor hi havia rebuig perquè no
s’havia separat correctament, i com ells saben molt bé, si a un contenidor d’envasos es
posa rebuig, ha d’anar a rebuig perquè, si no, a Tirme no els ho accepten.
El Sr. Torres diu que la resta de preguntes que queden les presenten per escrit.
Acabades les preguntes, el Sr. Batle diu que per petició del Sr. Gabriel Frontera li donaran
la paraula.
El Sr. Frontera exposa que va fer el prec de poder participar en aquest punt, encara que
no fos ni una pregunta ni un prec. Com saben aquest ha estat un ple bastant especial per
a ell, i no és per vibrant discussió i debat que han tengut avui aquí, sinó perquè inicialment
aquest serà el seu darrer Ple com a regidor en aquest ajuntament, aquesta setmana va
anunciar que durant aquest mes presentaria la seva renúncia, i per tant en el proper Ple
podran prendre en consideració la seva dimissió, i ha considerat oportú explicar-ne els
motius. Manifesta que és un defensor que els polítics no han d’acumular càrrecs públics i
que, si ho fan, ha de ser per motius conjunturals, temporals o justificats convenientment,
ja que no és el mateix la regidoria d’un poble de uns 3000 habitants que una regidoria de
un municipi de 30.0000 habitants com és el cas d'Inca, i així ho vaig defensar curiosament
a la darrera assemblea del seu partit, en què era el ponent del reglament
d’incompatibilitats dels càrrecs d’aquest, MÉS per Mallorca. Com saben, en el mes de
febrer va acceptar fer-se càrrec de la gerència de la Fundació Bit, amb el Govern de les
Illes Balears, que treballa un àmbit que ells que el coneixen saben que l’atreu molt, i és un
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càrrec que ha compaginat aquests mesos amb la regidoria de l'Ajuntament, cosa que ha
pogut fer gràcies a l’ajuda dels seus companys de grup i del consistori. Explica que va
donar-se fins a l’estiu per prendre una decisió definitiva i que en aquests mesos ha pogut
comprovar de forma empírica que la seva idea de compaginar dos càrrecs no és allò més
adient. Per tant, una vegada arribat l’estiu i analitzat com deia de forma empírica això, va
decidir i va comentar amb els seus companys i després al Sr. Batle la seva decisió de
renunciar a la regidoria, perquè no podia dedicar-hi el temps que ell considerava
necessari, i al mateix temps opinava que el temps que hi estava dedicant ara el podia
dedicar també a l'Ajuntament per una altra part en un altre pla, deixant pas a un a
companya que compta amb tota la seva confiança, que tendrà el meu suport i que hi
podrà dedicar molt de temps. Des d’aquí vol donar les gràcies a aquesta companya, que
entrarà el mes d’octubre i, encara que pot assegurar que no el perdran de vista, avui és
un comiat i, per tant, en els moments dels comiats creu que s’han d’agrair les
col·laboracions i ajudes que s’han tengut durant aquests tres anys; col·laboracions del
personal de l'Ajuntament, especialment del departament d’Informàtica i Noves
Tecnologies, i aprofita per incidir novament en la necessitat de seguir ampliant i reforçant
aquesta àrea de l'Ajuntament; la feina compartida que han tengut amb els companys de
l’equip de govern; els debats interessants que ha pogut tenir amb el grup de l’oposició; i
com no pot ser d’altra manera i de forma molt emotiva, la complicitat, l’amistat amb els
companys de partit. Així és que amb un poc de tristor, però també amb responsabilitat,
avui els diu adéu, encara que, com que sap que queden moltes coses per fer –abans li ho
recordava el Sr. Torres, i hi està d’acord–, ell voldria que fos un a reveure, així que els diu
que moltes gràcies a tots.
El Sr. Batle, per la seva banda, li diu que moltes gràcies per la feina, l’entrega, la
dedicació i també per plantejar en un moment determinat que no ho podia donar tot a la
ciutat perquè té un altra responsabilitat, i evidentment això també diu molt d’ell. Li desitja
que tengui moltíssima sort en tot allò que pugui fer i creu que segurament no els deixarà i
que estarà per aquí amb ells. Desitja que en el futur més immediat o més llunya tant de bo
– ho diu personalment– els doni la possibilitat de continuant fent-hi feina i coses per la
seva ciutat.
El Sr. Torres diu no és costum que després del Sr. Batle parlin ells, però creu que per
cortesia fan seves les paraules del Sr. Batle, i a nivell personal també li desitgen molt
d’èxit i sobretot molta satisfacció personal, ja que es dedicarà a la seva professió, la seva
inquietud, com és en aquest cas. Comenta que en la política doncs està clar que el debat
és bo, de vegades tenen enfrontament, però han de saber diferenciar el debat de la
persona, i al Sr. Gabriel Frontera com a persona li desitgen el millor i els agradaria que els
seus èxits fossin els èxits de la seva ciutat.
El Sr. García diu que no repetirà allò que li va dir dilluns perquè no vol crear polèmica,
encara que sigui positiva, però desitja tota classe d’èxits al Sr. Frontera i li diu que, ja que
ha dit que no se n’anava, li diu que no se’n vagi del tot, sobretot en el tema d’informàtica
el Sr. Frontera sap que el Sr. García pensa que pots ajudar molt l'Ajuntament.
La Sra. Triguero diu que el Sr. Batle li diu que no plori, però vol dir al Sr. Frontera que ja
sap que per a ella, encara que no ho creguin, són un equip de quinze persones humanes i
que es tenen afecte i que sap que tenen apreci pel Sr. Frontera, que l’ha ajudada en
moltes ocasions en qüestions matemàtiques; té un cap que els guanya a tots, no de gran,
sinó d’intel·ligent, demana un aplaudiment per a ell.
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El Sr. Batle desitja molta sort al Sr. Frontera.
I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les vint-i-tres
hores vint minuts (23.20 h) del dia 6 de setembre de 2017, de la qual s’estén la present
acta, que jo, el secretari accidental, certific.
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