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ASSISTENTS
BATLE PRESIDENT
Sr. Virgilio Moreno Sarrió
REGIDORS
Sra. María del Carmen Osés Ramos
Sr. Sebastián Oriol Díaz
Sr. Jaume Tortella Cànaves
Sra. Antònia Maria Sabater Martorell
Sr. María José Fernández Molina
Sr. Antoni Penya Mir
Sr. Rafael Torres Gómez
Sr. Felipe Jerez Montes
Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera
Sr. Antonio Jesús Aguilar Chicón
Sr. Félix Sánchez Díaz
Sra. Margalida Horrach Beltrán
Sra. Alice Weber
Sra. M. Antònia Sancho Tomàs
Sr. Àngel García Bonafé
Sr. Antelm Ferretjans Llompart
Sr. Francisco Verdejo Perez
Sr. Gori Ferrà Frau
Sra. Antonia Triguero Salamanca

A la sala de sessions de la casa consistorial de
l’Ajuntament d’Inca (Illes Balears), quan són les
19.30 hores del dia 29 de novembre de 2018, es
reuneix l’Ajuntament en ple, en primera
convocatòria, amb convocatòria prèvia a l’efecte,
per tal de realitzar la sessió ordinària sota la
Presidència del Sr. Virgilio Moreno Sarrió, i amb
l’assistència dels regidors que es relacionen al
marge.
Actua com a secretari accidental el Sr. Guillem
Corró Truyol, qui dóna fe de l’acte, i hi assisteixen
l’interventor, Sr. Antoni Cànaves Reynés i el
tresorer accidental, Sr. Miquel Batle Vallori.

NO HI ASSISTEIXEN:
Sr. Antoni Rodríguez Mir
SECRETARI ACCIDENTAL:
Sr. Guillem Corró Truyol
INTERVENTOR:
Sr. Antoni Cànaves Reynés
TRESORER ACCIDENTAL:
Sr. Miquel Batle Vallori
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Primerament, per la Presidència, i després de comprovar en els termes exposats que hi ha el quòrum legal ment 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 realit zació de les sessions plenàries, la declara oberta.
1 . APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DIA 22 DE NOVEMBRE DE 2018
El Sr. Batle demana als assistents si hi ha cap observació per formular a l’Acta esmentada.
S’acorda aprovar l’Acta de la sessió anterior amb el següent resultat: unanimitat (20).
2 . DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 1.620 AL 1.850 DE 2018
Es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.620 al 1.850 de 2018.
Els regidors es donen per assabentats dels decrets de la Batlia.
3 . DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS MUNICIPALS CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS
EFECTUADES, DE CONFORMITAT AMB ALLÒ DISPOSAT A L'ART. 218 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI
REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS.
Es dóna compte de les resolucions de la Batlia contràries a les objeccions efectuades, de conformitat amb allò
disposat a l'art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de 23 de novembre de 2018,
que transcrites textualment diuen:
"Inclusió a l'ordre del dia de la propera sessió plenària de 29 de novembre de 2018 de les Resolucions de
Batlia contràries a les objeccions efectuades.
L'article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, amb la nova redacció donada per l'article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, estableix:
1El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de
la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales
anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y
cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o
conveniencia de las actuaciones que fiscalice.
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la correspondiente
sesión plenaria.
El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.
2Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad Local podrá elevar
su resolución al órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que tenga
atribuida la tutela financiera.
3El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos
adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los
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reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de
ingresos. A la citada documentación deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos
presentados por la Corporación local.
Amb tal finalitat es presenten les següents resolucions per a ser incloses en l'ordre del dia.
AJUNTAMENT
Número de Decret
2018001704
2018001794
TONINAINA
Número de Resolució
34/2018
"

Data
10/10/2018
25/10/2018

Observació
Factures
Factures

Documentació
(12 pàgines)
(13 pàgines)

Data
05/11/2018

Observació
Factures

Documentació
(2 pàgina)

Durant el debat el Sr. Torres demana que consti en acta el següent: “Crec que en aquest Ajuntament, ni dels
que hi han passat ni dels que hi passaran, hi haurà un regidor d’Hisenda com va ser el Sr. Aguilar.”
Els assistents se’n donen per assabentats.
4 . DACIÓ DE COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL TERCER TRIMESTRE DE
2018
Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost del tercer trimestre de 2018 de data 23 de novembre de
2018, que transcrit textualment diu:
"DACIÓ DE COMPTES
Sr. Virgilio Moreno Sarrió, batle president de l’Ajuntament d’Inca, dóna compte de l'execució del TERCER
TRIMESTRE del 2018, segons el que s'estableix en els següents punts:
a) En relació amb el que estableix l’article 207 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 i la Base 7ª de les Bases d’execució
del pressupost per l’exercici de 2018; presenta i dóna compte de l’estat d’execució del pressupost de
despeses i ingressos 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. S’adjunten una sèrie de
documents que a continuació s'enumeren:
1) Estat de liquidació del pressupost de despeses de l’Ajuntament i dels
autònoms a 30 de setembre de 2018.

seus

organismes

2) Estat de liquidació del pressupost d’ingressos de l’Ajuntament i dels seus organismes
autònoms a 30 de setembre de 2018.
3) Estat de tresoreria de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms a data 30 de setembre de
2018.
b) En relació amb el que estableix a l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, adjuntes remet les dades d'execució del
pressupost corresponent al final del primer trimestre, i de la qual cosa es deriva l'informe d’Intervenció
de l’avaluació de compliment dels objectius que contempla la Llei orgànica 2/2012, i que suposen que
al Pressupost de les entitats que formen part del sector administracions públiques d'aquesta
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Corporació: Ajuntament d'Inca, l'Organisme Autònom Residència Miquel Mir, l'Organisme Autònom
Antoni Torrandell, l'Organisme Autònom Escola Pública Llar d'Infants Toninaina, i la Fundació Teatre
Principal d'Inca. S'adjunten una sèrie de documents que a continuació s'enumeren:
· De l'Ajuntament d'Inca, l'Organisme Autònom Residència Miquel Mir, l'Organisme Autònom Antoni
Torrandell, l'Organisme Autònom Escola Pública Llar d'Infants Toninaina i per tant entitats sotmeses a
Pressupost Limitatiu i Comptabilitat Pública:
1) Actualització del pressupost en execució per a l'exercici 2018 o, si escau, del prorrogat fins a
l'aprovació del Pressupost i detall d'execució al final del trimestre vençut.
2) Situació del romanent de Tresoreria.
3) Calendari i pressupost de Tresoreria.
4) Detall de les operacions de deute viu i venciment mensual previst en pròxim trimestre.
5) Perfil de venciment del deute en els pròxims 10 anys.
6) Dades d'execució de dotació de plantilles i efectius (informació requerida per aplicació del que
es disposa en article 16.9 de l'Ordre).
7) Informació que permeti relacionar el saldo resultant d'ingressos/despeses amb la capacitat o
necessitat de finançament, d'acord amb el Sistema Europeu de Comptes (ajusts SEC).
8) Actualització de l'informe de la intervenció del compliment de l'objectiu estabilitat financera
(deute públic).
· Si l'entitat està subjecta al Pla de Comptabilitat d'empreses o a les seves adaptacions sectorials:
1) Actualització d'Estats Financers inicials (balanç, compte de pèrdues i guanys provisionals) per
a l'exercici 2018 i detall d'execució a final del trimestre vençut.
2) Calendari i Pressupost de Tresoreria.
3) Dades d'execució de dotació de plantilles i efectius (informació requerida per aplicació del que
es disposa en article 16.9 de l'Ordre).
4) Actualització de la previsió de la Capacitat/Necessitat de finançament de l'entitat en l'exercici
2018 calculada conforme a les normes SEC.
5) Actualització de l'Informe de la Intervenció local de compliment dels objectius d'estabilitat per al
grup d'entitats Sector Administracions Públiques (Corporació Local d'acord amb la delimitació
SEC).
Amb tal finalitat es presenten els següents documents per a ser inclosos en l'ordre del dia."
Els assistents se’n donen per assabentats.
5 . DACIÓ DE COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DEL TERCER TRIMESTRE DE 2018
Es dóna compte del període mitjà de pagament del tercer trimestre de 2018, que transcrit textualment diu:
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"DACIÓ DE COMPTES
Sr. Virgilio Moreno Sarrió, batle president de l'Ajuntament d'Inca, dóna compte de la comunicació realitzada al
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública Període Mig de Pagament del TERCER 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 mig de pagament a
proveïdors de les administracions públiques es dóna 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'adjunten una sèrie de documents que a continuació s'enumeren:
1) Pagaments realitzats en el trimestre.
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."
Els reunits se’n donen per assabentats.
6 . DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER APROVAR LES BASES REGULADORES
DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES LOCALS
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar les bases reguladores
de la Convocatòria de subvencions a entitats esportives locals de data 26 de novembre de 2018, que transcrit
textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA
Vista la Providència de Batlia de data 22 de novembre de 2018 i de conformitat amb allò establert a la Llei
general de subvencions, 38/2003, i examinats els següents
ANTECEDENTS
Vist que es tracta d’un expedient de tramitació anticipada, l’existència de crèdit estarà vinculat a l’entrada en
vigor del Pressupost General de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2019 definitivament aprovat, incorporant el
crèdit suficient i el finançament adequat per atendre les obligacions que es derivin de l’execució de les bases
següents:
Denominació: bases tenen per objecte fixar els criteris i el procediment per a la concessió d’ajuts als clubs
locals, sense finalitat de lucre, per a la gestió ordinària i suport a l'acció de promoció i foment de l'activitat
física i l'esport així com la participació en competicions oficials durant el 2018. Les activitats/accions
subvencionades han de desenvolupar-se dintre del període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de
2018.
Crèdit i partida pressupostària: l'Ajuntament destinarà un FONS ESTIMAT màxim de trenta-quatre mil euros
(34.000 €).
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Òrgans competents: Ple i Junta de Govern Local.
Sector a què es dirigeixen els ajuts: clubs locals, sense finalitat de lucre.
Objectius i efectes pretesos: promoure, potenciar i diversificar la pràctica de l’activitat esportiva en la ciutat,
segons els principis d'igualtat i no discriminació, de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, eficàcia
i eficiència.
Terminis necessaris per a la seva consecució: el termini de presentació de sol·licituds començarà el dia
després de la data de la publicació de les bases al BOIB i acabarà transcorreguts quinze (15) dies hàbils
posteriors a aquesta data.
Fonts de finançament: ordinaris.
Pla d'acció: compensar els costos de gestió ordinària i suport a l'acció de promoció i foment de l'activitat física
i l'esport així com la participació en competicions oficials durant el 2018.
Considerant l'acord plenari de data 31 de març de 2016, es va acordar l'aprovació de l'Ordenança general de
subvencions. L'esmentada Ordenança es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears el 7 d'abril de 2016,
i aquest acord s'elevà a definitiu en data 26 de maig de 2016.
Amb data 22 de novembre de 2018 es va incorporar a l'expedient el corresponent certificat d'existència de
crèdit expedit per la Intervenció municipal os es fa constar que concorre alguna de les circumstàncies que
permeten la tramitació anticipada contemplades a l'article 56 de l’RD 887/2006.
S'acompanya a aquesta proposta el corresponent projecte de convocatòria de subvencions en règim de
concurrència competitiva, aquesta reuneix totes les mencions que es requereixen de conformitat amb l'article
23.2 de la Llei general de subvencions, en la seva redacció donada per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa (LRSP).
D'acord amb l'establert per l'article 9.4.e) de la Llei general de subvencions, l'atorgament de la subvenció
exigeix com a requisit l'aprovació de la despesa per l'òrgan competent, per a això, s'haurà d'efectuar amb
caràcter previ a la convocatòria, d'acord amb allò disposat a l'article 34.1 de la Llei general de subvencions.
L'aprovació de despesa exigeix la prèvia fiscalització de la corresponent proposta de despesa, tal com exigeix
l'article 9.4.d) de la Llei general de subvencions, en relació amb l'article 214.2 del Text refós de la Llei
d'hisendes locals.
Segons la disposició addicional 13a de la Llei general de subvencions, la competència per exercir el control
financer de les subvencions concedides per les corporacions locals i els organismes públics d'elles
dependents correspondrà als òrgans o funcionaris que tinguin atribuït el control financer de la gestió
econòmica de les esmentades corporacions, que es refereixen als articles 215 i següents del Text refós de la
Llei d'hisendes locals.
_
Es pot entendre que l'esmentada funció correspon als funcionaris amb habilitació de caràcter estatal,
pertanyents a les subescales d'Intervenció-Tresoreria o de Secretaria- Intervenció, que ocupin en cada cas el
lloc d'interventor/a.
D'acord amb l'establert pels articles 10.4, en la seva redacció donada per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic, i 34.1 de la Llei general de subvencions, en relació amb els articles 22 de la Llei
de bases de règim local, així com l'article 18.3 de l'Ordenança general de subvencions, correspon al Ple de la
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corporació, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa d'Hisenda, l'aprovació de la despesa._
Vista la qual cosa es proposa, amb la corresponent fiscalització prèvia, l'aprovació (A) de la despesa a futur
corresponent a l'atorgament de subvencions en matèria d'esports destinada als clubs locals, sense finalitat de
lucre, per a la gestió ordinària i suport a l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport així com la
participació en competicions oficials durant el 2018, i es practicarà així mateix el corresponent document
comptable.
Vist l'informe favorable de la Intervenció i la Secretaria Municipal, d'acord amb allò establert a l'article 58 de la
Llei 39/2015, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, en relació
amb l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es proposa a l'Ajuntament en
Ple, amb el dictamen FAVORABLE la Comissió Informativa d'Hisenda de dia 26 de novembre, l'adopció dels
següents
ACORDS
Primer. Aprovar la proposta de bases reguladores i els annexos de la convocatòria de subvencions clubs
locals, sense finalitat de lucre, per a la gestió ordinària i suport a l'acció de promoció i foment de l'activitat
física i l'esport així com la participació en competicions oficials durant el 2018, que s'adjunten a la proposta.
Segon. Aprovar la convocatòria de la línia de subvencions objecte d'aquesta proposta.
Tercer. Autoritzar (A) la despesa a futur amb càrrec a l'aplicació pressupostària 000.341.48933, amb un import
de 34.000,00 euros, pel període corresponent a 2019.
Vist que es tracta d'un expedient de tramitació anticipada, tal com preveu l'article 56 del Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions,
Tercer.- Autoritzar (A) la despesa a futur amb càrrec a l’aplicació pressupostària 000.341.48933 per l’import de
34.000 €, IVA inclòs, pel període corresponent a l’any 2019, l’existència de crèdit estarà vinculada a l’entrada
en vigor del Pressupost general de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2019 definitivament aprovat, incorporant el
crèdit suficient i el finançament adequat per atendre les obligacions que es derivin de l’execució del contracte,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 000.341.48933.
Quart. Acordar destinar un fons màxim de trenta-quatre mil euros (34.000 €) en el pressupost de la corporació
per a l'exercici de 2019.
Quart. Procedir a publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la Base de Dades
Nacional de Subvencions BDNS."
"BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A
CLUBS ESPORTIUS LOCALS 2019
Base 1a. Finalitats
La finalitat és ajudar amb el manteniment i funcionament als clubs esportius durant l'exercici de 2018.
Base 2a. Objecte
Aquestes bases tenen per objecte fixar els criteris i el procediment per a la concessió d’ajuts a les entitats
esportives locals (clubs), sense finalitat de lucre, per a la gestió ordinària i suport a l'acció de promoció i
foment de l'activitat física i l'esport així com la participació en competicions oficials durant el 2018 amb
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l’objectiu de promoure, potenciar i diversificar la pràctica de l’activitat esportiva en la ciutat, segons els
principis d'igualtat i no discriminació, de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, eficàcia i eficiència
establerts en l'art. 17 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions.
Les activitats/accions subvencionades han de desenvolupar-se dintre del període comprès entre l'1 de gener i
el 31 de desembre de 2018.
Base 3a. Beneficiaris
1. Poden ser beneficiaris d'aquestes ajudes els clubs esportius locals, d’acord amb el que estableix l’article 44
de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, que compleixin les següents condicions:
- Estar administrativa i legalment constituït i degudament inscrit al Registre de Clubs i Associacions
Esportives de la CAIB.
- Gaudir de capacitat jurídica i d’obrar.
- Tenir seu social o delegació permanent i d’actuació 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
beneficiaris de les mateixes els ciutadans d’Inca.
- No haver sol·licitat i/o rebut subvenció de l’Ajuntament d’Inca per la mateixa actuació o projecte.
- Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors.
- Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Inca i no trobar-se sotmeses a cap
procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador incoat per
aquest motiu.
- No incórrer en cap supòsit contemplat a l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
- Complir amb totes les condicions per a ser beneficiari previstes a l'article 6è de l'Ordenança general
reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament d'Inca.
2. Resten exclosos expressament d'aquesta convocatòria:
- Les entitats esportives en les quals concorre alguna de les prohibicions establertes a l'article 8, apartat
2n de l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament d'Inca.
- Les societats anònimes esportives.
- Els clubs sancionats o condemnats mitjançant resolució administrativa o sentència judicial, per exercir
o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.
3. Cada club únicament pot presentar una sol·licitud de subvenció.
4. En el cas de clubs filials poden sol·licitar l'ajuda cada club filial, per si sol, sempre que:
- El club filial disposi del seu propi CIF/NIF.
- Les factures i rebuts de pagament presentats al compte justificatiu estiguin a nom del club filial.
Base 4a. Naturalesa de la subvenció
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurement
revocables i reductibles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent o en aquestes bases.
No generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a
precedent.
Així mateix són compatibles amb altres ajudes, subvencions que pugui rebre l’entitat beneficiària per al mateix
projecte sempre que el total de les ajudes o subvencions rebudes no superi el cost del projecte /acció
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subvencionada.
El fet de rebre una subvenció implica l’obligatorietat de dur a terme el projecte subvencionat. Per tal
d’executar la totalitat del pressupost, l’entitat beneficiària ha de cercar altres fonts de finançament o bé
aportar-hi fons propis, d’acord amb el que estableix la base 13a.
En cas de no cobrir-se el total de la quantia màxima de la subvenció es procedirà a reduir la quantia
sol·licitada proporcionalment.
Base 5a. Crèdit i partida pressupostària
L'Ajuntament destinarà un FONS ESTIMAT màxim de trenta-quatre mil euros (34.000 €)
Vist que es tracta d’un expedient de tramitació anticipada, l’existència de crèdit estarà vinculat a l’entrada en
vigor del Pressupost General de l’Ajuntament d’Inca per a l’any 2019 definitivament aprovat, incorporant el
crèdit suficient i el finançament adequat per atendre les obligacions que es derivin de l’execució d’aquestes
bases.
Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació, però, en qualsevol cas,
conjuntament amb els altres ajuts, les quantitats atorgades no podran excedir el cost total de l’actuació.
Base 6a. Publicació de la convocatòria i inici del procediment
La convocatòria, les seves bases i l’inici del procediment de concessió de subvencions es produeix d’ofici. El
Ple de l’Ajuntament serà òrgan encarregat de la seva aprovació. Aquestes seran publicades al BOIB, a la
Base de Dades Nacional de Subvencions BDNS, al tauló d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web
www.incaciutat.com, per tal que es puguin presentar les sol·licituds durant el termini establert a la Base 11a.
Base 7a. Criteris objectius d'atorgament de la subvenció i quantia
1. Criteris de referència:
Els criteris de referència que serviran per determinar les quanties, per conceptes subvencionables, seran els
següents:
- Núm. de llicències federatives d'esportistes de la temporada 2017/18 o temporada 2018, en funció del
calendari de cada federació.
Per cada llicència federativa ............................................................................................ 1 punt
- Núm. d’esportistes no federats, en edat escolar, inscrits a programes d’iniciació esportiva que fomentin la
participació.
Per cada nin/a no federat inscrit a programes d’iniciació esportiva .............................. 0,5 punt
2. Forma d’acreditar les dades anteriors:
- Les llicències federatives d'esportistes de la temporada 2017/18 o temporada 2018 s'acreditaran mitjançant
certificació federativa.
- Declaració jurada del nombre d’esportistes no federats, en edat escolar, inscrits a programes d’iniciació
esportiva que fomentin la participació. Definició del programa d’iniciació.
3. Determinació de l’import de la subvenció:
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- Repartiment inicial mínim. Es concediran 100 € a tots els sol·licitants que compleixin la condició de ser
beneficiaris, llevat que el pressupost o l'ajuda sol·licitada sigui inferior a 100 €.
- Els imports de les subvencions seran el resultat de la puntuació obtinguda per cada beneficiari, d'acord amb
els criteris de referència fixats (Base 7a apartat 1).
- Per determinar l'import de cadascuna de les subvencions, es calcularà, primer, el valor de cada punt, que
s'obtindrà de dividir l'import total de la dotació pressupostària (menys l'import total resultant del
repartiment inicial mínim establert de 100 €) entre el nombre total de punts obtinguts per les entitats
sol·licitants i, posteriorment, el valor del punt es multiplicarà pels punts obtinguts per cada entitat
sol·licitant més els 100 € inicials, sempre que aquesta quantitat no sigui superior a la sol·licitada ni
superi el màxim per club que és de 7.000 €.
- El romanent que pugui quedar com a conseqüència de la correcció anterior, es podrà repartir de forma
proporcional als punts obtinguts entre la resta de sol·licituds presentades, sempre que no superi la
quantitat sol·licitada ni el màxim estipulat per club.
Base 8a. Sol·licitud i documentació adjunta
Els clubs/entitats interessades, que compleixin els requisits que determinin aquestes bases (declarats
beneficiaris), han de presentar una sol·licitud, signada pel representat legal del club, d'acord amb el model
facilitat per l'Ajuntament, i acompanyar-la de la documentació indicada.
Atès que les despeses per les quals és sol·licita la subvenció ja estan realitzades i abonades, la justificació de
la subvenció es presentarà conjuntament amb la sol·licitud.
Documentació indicada:
- Formulari de sol·licitud (ANNEX 1).
- Compte justificatiu simplificat (ANNEX 2).
- Declaració jurada per obtenir la condició de beneficiari de no incórrer en cap supòsit contemplat a l’art.
13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- Fotocòpia de les factures, rebuts i/o justificants de despeses i certificació que són còpies, en el seu
cas, dels respectius originals i que es varen generar com a conseqüència de l’execució de l’acció o la
finalitat prevista. Els originals es trobaran disponibles per a qualsevol control financer posterior que
s’estimi oportú
- Acreditar la representativitat en què actua.
- Document que acrediti la titularitat de l'entitat sol·licitant del compte corrent o de la llibreta d’estalvi.
- Acreditar la inscripció del club al Registre de clubs de la CAIB.
- Relació del personal contractat i assalariat directament o bé mitjançant un contracte de prestació de
serveis, si escau (adjuntar còpia dels contractes o del contracte de prestació dels serveis). Declaració
jurada si no es compte en personal assalariat.
- Relació del personal voluntari que participa en el funcionament del club i adjuntar la documentació
següent: programa que desenvolupi el voluntariat esportiu, còpia de l’acord d’incorporació de cada
voluntari, còpia de l’assegurança que cobreix el risc d’accidents i malalties derivades de l’activitat
voluntària (d’acord amb la Llei 45/2015).
- Certificació federativa sobre el nombre de llicències federatives d'esportistes de la temporada 2017/18
o temporada 2018, en funció dels calendaris de cada federació.
- Si n’és el cas, declaració jurada del nombre d’esportistes no federats, en edat escolar, inscrits a
programes d’iniciació esportiva que fomentin la participació. Definició del programa d’iniciació.
- Si n’és el cas, declaració valorada justificativa i memòria de les despeses de viatge i estància
(d’esportistes, tècnics, directius, voluntaris...), a condició que aquestes estiguin en consonància amb les
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pràctiques habituals del beneficiari en despeses de viatge, per assistir a campionats, tornejos o similars
de caràcter autonòmic, nacional internacional.
- Si n’és el cas, declaració valorada sobre les despeses i memòria derivades de l’organització per part
del club d’esdeveniments, programes, campionats, tornejos, campus, actuacions, activitats esportives i
diverses activitats de formació de les entitats sol·licitants de la subvenció.
Base 9a. Despeses subvencionables i no subvencionables
D’acord amb l’establert a l’art. 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003, general de subvencions:
1. Són despeses subvencionables:
- Les realitzades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018 i que siguin amb data de facturació i de
pagament anterior a la finalització del termini de l'acció (període comprès entre l'1 de gener i el 31 de
desembre de 2018). Aquestes factures subvencionables han de ser assumides per l’entitat beneficiària
(facturades a nom de l’entitat beneficiària i abonades per l’entitat beneficiària).
- Que són estrictament necessàries per planificar, preparar, coordinar, difondre i executar l'acció, que s’hagi
duit a terme durant la temporalització prevista a la base 2a 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.
- L’import de la despeses subvencionades no pot ser superior al valor de mercat.
- Les despeses de viatge i estància (d’esportistes,tècnics i directius), a condició que aquestes estiguin en
consonància amb les pràctiques habituals del beneficiari en despeses de viatge (per assistir a
campionats, tornejos o similars de caràcter autonòmic, nacional internacional.
- Els costs de béns fungibles i subministraments, sempre que s’adquireixin per assignar-los directament a
l’acció.
- Drets, imposts i càrregues pagades pel beneficiari, en particular l’impost sobre el valor afegit (IVA), sempre
que hi estiguin inclosos en els costs directes subvencionables i no sigui deduïble.
- Despeses derivades de l’organització per part del club d’esdeveniments, programes, campionats, tornejos,
campus, actuacions, activitats esportives i diverses activitats de formació de les entitats sol·licitants de la
subvenció.
- Roba esportiva específica necessària per al desenvolupament de l'esport.
- Despeses federatives dels clubs per conceptes d’arbitratges, llicències, inscripció d’equips o d’altres tipus de
despeses exigits per les federacions. Aquestes despeses federatives (llicencies, mutualitat,
arbitratges...) realitzades en el període assenyalat (01/01/2018-31/12/2018), això és que estiguin
facturades i abonades en dit període, es consideren justificables en la seva totalitat, sempre que el seu
objecte sigui per la temporada esportiva 2017/2018 o temporada 2018.
- Despeses de subministraments com llum, aigua, gas, telèfon, etc.
- Despeses derivades de serveis d’atenció sanitària, sempre que aquesta despesa no estigui subvencionada
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per altra línia de subvencions.
- Despeses derivades de la contractació d’assegurances.
- Despeses de gestories en temes fiscals o laborals.
- Preus públics per la utilització d’instal·lacions esportives públiques.
- Despeses de lloguer d’instal·lacions esportives.
- Adquisició de material sanitari (farmacioles i despeses similars ).
2. No són despeses subvencionables:
- 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.
- Les indemnitzacions per acomiadament de persones, incloses les pactades.
- Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els imposts personals
sobre la renda.
- Despeses relatives a menjars, refrigeris, serveis de menjars... i en general de celebracions
- Els premis en metàl·lics
- Les acreditades amb documents que no reflecteixin de manera clara el concepte de la despesa i la quantitat.
- Les suportades en documents justificatius que no són conformes amb la normativa legal vigent.
- Les despeses en les quals falti el justificant de pagament corresponent.
Base 10a. Documentació acreditativa del pagament de les despeses justificatives
Les despeses s’han d’haver abonat abans del 31 de desembre de 2018.
No es tendran en compte les despeses no pressupostades amb anterioritat, llevat de justificació motivada de
l’increment; només en casos justificats d'impossibilitat de presentar originals, s’admetran fotocòpies.
Les despeses s’han de justificar amb factures i altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic
jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en original i còpia per compulsar. Si s’han de retornar les
factures o justificants originals, a petició de l’entitat subvencionada, s’hi ha de reflectir amb un segell la data
de concessió de la subvenció, així com l’import del justificant que s’imputa a la subvenció.
Les factures originals, acreditatives de la despesa subvencionada, expedides a nom de les persones o
entitats subvencionades i amb el seu CIF, han d’expressar clarament:
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- Data d’emissió, que haurà de correspondre al període d’activitats subvencionable.
- Dades fiscals (nom, domicili, NIF, etc.) de l’entitat emissora i de l’entitat pagadora.
- Número de la factura.
- Concepte detallat pel qual s’expedeix, que haurà de ser suficientment clar.
- Import, desglossant la part que correspon a l'IVA, si procedeix. Si l’operació està exempta d’IVA, s’ha
d’esmentar a la factura.
Si la justificació de la subvenció no compleix els requisits que abans s’indiquen, es requerirà l’entitat, dins el
termini de deu (10) dies hàbils, perquè esmeni la mancança o aporti els documents preceptius amb la
indicació que, si no ho fa, desisteix de la subvenció.
El pagament de la subvenció es realitzarà amb justificació prèvia, per part de l'entitat beneficiària, de la
realització de l’activitat/acció, el projecte o l'objectiu pel qual es va concedir la subvenció.
El dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció s’extingirà en els supòsits en què no es justifiqui o quan
concorri alguna de les causes que donin lloc al reintegrament.
Les formes de justificar el pagament de les despeses seran:
- Transferència bancària: còpia del justificant de la transferència bancària o extracte bancari
- Pagament en efectiu: rebut signat i segellat pel proveïdor amb el nom i DNI de la persona que signa.
- Mitjançant xec nominatiu: còpia del xec nominatiu o extracte bancari.
- Mitjançant pagarés, lletres de canvi o similar: document acreditatiu del càrrec en compte de l’efecte
mercantil.
- Mitjançant targetes de crèdit: tiquet de compra en que figuri el pagament en targeta o extracte del
compte.
- Mitjançant domiciliació bancària: notificació bancària del càrrec o extracte bancari
- Les nòmines (Tc1, TC2).
Base 11a. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds de subvencions es dirigiran a l’Ajuntament d’Inca i s’han de presentar, juntament amb la
documentació que s’hi especifica a la base 7a. d’aquest document, en el Registre General Municipal o a
qualsevol dels llocs prevists a l’article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques. El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia després de la data
de la publicació de les bases al BOIB i acabarà transcorreguts quinze (15) dies hàbils posteriors a aquesta
data. Durant aquest termini les bases estaran publicades en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament d’Inca, així
com a la seva pàgina web, www.incaciutat.com
Base 12a. Procediment. Òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el procediment
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases serà el de concurrència
competitiva.
12.1. 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,
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BDNS, d’acord amb l’art. 20.8.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Són aplicables a la instrucció i la resolució del procediment de concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva els articles 18 al 22 de l’Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66 de dia 26 de maig de 2016).
12.2. Instrucció
La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a la Regidoria d’Esports.
Les activitats d’instrucció comprendran:
a) La petició de tots els informes que s’estimin necessaris per resoldre o que siguin exigits per les
normes que regulen la subvenció. El termini per a la seva emissió serà de deu (10) dies hàbils,
excepte que per part de l’òrgan instructor s’acordi un altre termini.
b) L’avaluació de les sol·licituds efectuada conforme als criteris, formes i prioritats de valoració
establerts en aquestes bases i convocatòria.
Per examinar, 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 de Batlia d’Esports o persona en qui delegui
Vocals:
- El Tècnic d'Esports o persona en qui delegui.
- El TAE d’Intervenció o persona en qui delegui.
Secretària: auxiliar administratiu/iva del departament d'Esports o persona en qui delegui (amb veu,
però sense vot)
Les decisions d’aquesta Comissió s’ha de prendre per majoria simple i en cas d’empat el president té el vot de
qualitat.
A la comissió d’avaluació, li correspon examinar les sol·licituds presentades, avaluar-les i emetre l’informe que
ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució per part de la Regidoria d’Esports, d’acord amb els
criteris de valoració i els requisits establerts en aquestes bases.
La comissió d’avaluació sol·licitarà al tècnic d’esports que avaluï les sol·licituds presentades d’acord amb els
criteris de referència (Base7a i 9a) i emeti l’informe tècnic que de servir de base a la Comissió Avaluadora
perquè aquesta emeti l’informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució que ha de
formular la regidoria d’esports.
L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l'informe de l’òrgan col·legiat, formularà proposta de resolució
provisional, degudament motivada, i la notificarà a les persones interessades, amb acord previ de l’òrgan
competent; s'atorgarà un termini de deu (10) dies hàbils per presentar al·legacions i requerir-los perquè
presentin la documentació que acrediti la realitat de les dades afirmades a la declaració.
Examinades, si escau, les al·legacions presentades per les persones interessades, l’òrgan instructor
formularà proposta de resolució definitiva, que haurà d’expressar el/la sol·licitant o la relació de sol·licitants
per als quals es proposa la concessió de la subvenció, la seva quantia, especificant la seva avaluació i els
criteris de valoració seguits per efectuar-la.
L’expedient de concessió de la subvenció contindrà l'informe de l’òrgan instructor en el qual consti que, de la
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informació que obra en el seu poder, es desprèn que les persones beneficiàries compleixen tots els requisits
necessaris per accedir a les subvencions.
La proposta de resolució definitiva, quan resulti procedent d’acord amb l'establert en aquestes bases i
convocatòria, es notificarà als interessats que hagin estat proposats com a beneficiaris a la fase d’instrucció
perquè en el termini de cinc (5) dies hàbils comuniquin la seva acceptació.
Mentre no s’hagi notificat la resolució de concessió, les propostes de resolució provisional i definitiva no creen
cap dret a favor de la persona beneficiària proposada davant l'Administració.
12.3. Resolució
Aprovada la proposta de resolució definitiva, l’òrgan competent resoldrà el procediment de concessió de
forma motivada.
La resolució, a més d’expressar la 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 renunciàs de forma expressa a la subvenció, l’òrgan
atorgant acordarà, sense necessitat de nova convocatòria, repartir de forma proporcional als punts obtinguts
entre la resta de sol·licituds presentades, sempre que no superi la quantitat sol·licitada ni el màxim estipulat
per club.
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis (6) mesos, a
comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria, tret que aquesta ajorni els seus efectes a una
data posterior.
El venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució legítima les persones interessades per
entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de la subvenció.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició
davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un (1) mes comptador des que s’hagi notificat o bé es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de
dos (2) mesos des que s’hagi notificat.
Base 13a. Obligacions de les entitats beneficiàries
Són obligacions de les persones beneficiàries de les subvencions, d’acord amb l’Ordenança general
reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66, de dia 26
de maig de 2016), les següents:
1. Comunicar a l’Àrea d’Esports l’acceptació o la renúncia de la subvenció en els termes de la resolució de la
concessió. En qualsevol cas, l’acceptació s’entén produïda automàticament si en el termini de cinc dies (5
dies) comptadors des que s’hagi notificat la resolució no es fa constar el contrari.
2. Complir l’objectiu, executar el projecte/actuació, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió de la subvenció.
3. Justificar davant l’òrgan concedint el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de
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l’activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió de la subvenció.
4. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que pugui dur a terme l'Ajuntament d’Inca o qualsevol
dels òrgans de control financer competents i col·laborar i facilitar tota la documentació que se’ls requereixi en
l’exercici d’aquestes funcions de control.
5. L'entitat beneficiària haurà de comunicar a l'Ajuntament d’Inca l’obtenció de subvencions o ajudes per a la
mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals o internacionals.
Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en qualsevol
cas, l’obtenció concorrent de subvencions o ajudes, pot donar lloc a la modificació de la resolució de
concessió.
6. L'entitat beneficiària haurà de conservar els documents justificatius (factures i/o qualsevol altre document
de valor probatori) de la subvenció rebuda per a la seva comprovació o control a fi de garantir l’adequat
exercici de les facultats de comprovació i control i conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons
rebuts.
7. L'entitat beneficiària donarà l'adequada publicitat del caràcter públic i social del finançament objecte de la
subvenció.
8. L'entitat beneficiària haurà de comunicar, immediatament, qualsevol eventualitat que alteri o dificulti el
desenvolupament de l’activitat/actuació subvencionada.
9. L'entitat beneficiària haurà d’acreditar a la justificació l’import, la procedència i l’aplicació d’aquest fons a les
activitats subvencionables, quan les activitats objecte de la subvenció s’hagin finançat amb fons propis o
altres subvencions o recursos.
11. Permetre a l'Ajuntament d’Inca el segellament de les factures, contractes, compromisos ferms, fotocòpies
compulsades o d'altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil inclosos en la
relació classificada de les despeses i que es presenten com a justificants de la subvenció.
12. Declaració jurada, abans que es dicti la proposta de resolució definitiva de concessió, que es troba al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries (AEAT) i davant la seguretat social
(TGSS).Aquesta declaració caldrà acreditar-la quan la quantia de la subvenció superi la quantitat de 3.000,00
€.
13. Reintegrar els fons rebuts en els casos en què procedeixi per concórrer causa de reintegrament.
Base 14a. Modificació del projecte/actuació subvencionada
La persona jurídica beneficiària haurà de sol·licitar l'autorització prèvia i expressa per fer qualsevol modificació
del projecte o de l’activitat subvencionada. Les sol·licituds de modificació substancial han de ser motivades i
s’han de formular immediatament després de l’aparició de les circumstàncies que les justifiquin i s’han
d’especificar les repercussions pressupostàries que impliquin.
Base 15a. Revocació i reintegrament
15.1. Invalidesa de la resolució de concessió
Són causes de nul·litat de la resolució de la concessió:
a) Les indicades a l’article 47 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
b) La inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari.
Són causes d’anul·labilitat de la resolució de la concessió la resta d'infraccions de l’ordenament jurídic,
especialment de les regles contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, de
conformitat amb l'establert amb l’article 48 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
Quan concorri algun dels supòsits indicats en els articles anteriors, l’òrgan atorgant procedirà a la seva revisió
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d’ofici o, en el seu cas, a la declaració de lesivitat i ulterior impugnació, de conformitat amb l'establert en els
articles 106 i 107 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació implica el reintegrament de les quantitats
entregades.
15.2. Causes de reintegrament
A més dels casos en què es declari la invalidesa de la resolució de concessió, també procedirà el
reintegrament de les quantitats rebudes més l'interès de demora corresponent des del moment del pagament
de la subvenció fina a la data que s’acordi la procedència del reintegrament, en els següents supòsits:
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant aquelles que,
d'haver-se conegut, haguessin impedit l’obtenció de la subvenció.
b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, l’activitat, el projecte o la no-adopció del comportament
que fonamenten la concessió de la subvenció.
c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient en els termes establerts per
aquesta Ordenança i per les bases reguladores o la convocatòria de la subvenció.
d) Incompliment de les obligacions d’adoptar les mesures de difusió exigides a les bases reguladores.
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer, així
com d’incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan
d’això es derivi la impossibilitat de verificar la utilització que s’han donat el fons rebuts, el compliment
de l’objectiu, la realitat i la regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol
administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
f) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·laboradores i
beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la
subvenció, sempre que afectin o facin referència a la forma d’acord amb la qual s’han d’aconseguir
els objectius, realitzar l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la
concessió de la subvenció.
g) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats col·laboradores i
beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la
subvenció, distints dels anteriors, quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar la utilització que
s’ha donat als fons rebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats
subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la mateixa
finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o
d’organismes internacionals.
h) L’adopció, en virtut d'allò establert en els articles del 87 al 89 del Tractat de la Unió Europea, d’una
decisió de la qual es derivi una necessitat de reintegrament.
i) Resta de supòsits previstos a les bases reguladores de la subvenció.
En el supòsit que l'import de la subvenció superi el cost de l’activitat subvencionada, procedirà el
reintegrament de l’excés, incrementat amb l'interès de demora.
15.3. Naturalesa dels crèdits a reintegrar
Les quantitats a reintegrar tendran la consideració d’ingressos de dret públic; resultarà d’aplicació pel seu
cobrament allò establert a la Llei general pressupostària.
L'interès de demora aplicable en matèria de subvencions serà l'interès legal dels doblers incrementat en un 25
%, excepte que la Llei de pressuposts general de l'Estat n’estableixi un altre.
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15.4. Procediment de reintegrament
El procediment per exigir el reintegrament de les subvencions tendrà caràcter administratiu i, com a tal, es
regirà per les disposicions generals sobre en els articles 106 i 107 de 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.
Base 16a. Mesures de difusió del finançament públic
Les entitats beneficiàries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament d’Inca en l’execució de les
accions/activitats, a tota la documentació i publicitat generada per l’esmentat projecte, en particular en el
cartells, fullets, anuncis i altres elements de propaganda utilitzats per donar-lo a conèixer, i als vídeos,
programes informàtics o qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport del producte resultant de la
col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de l’Ajuntament d’Inca (la imatge corporativa està disponible a
la web municipal: http://portal.incaciutat.com/wp-content/uploads/imatge-corporativa.zip).
Base 17a. Règim jurídic
En tot allò no previst en aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i el Reglament general de subvenció 887/2006, aprovat el 21 de juliol, la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el Reglament de
serveis de les corporacions locals de 17 de juny de 1955, el Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions de l’Ajuntament d’Inca, les bases d’execució del Pressupost municipal per a 2017 i la normativa
per a la concessió de subvencions públiques, així com la resta de normativa que sigui d’aplicació.
Base 18a. Recursos
Contra l’acord de resolució de la convocatòria es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu o bé recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que hagi dictat la
resolució. No obstant això, s’hi pot presentar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que hi sigui pertinent.
Tot d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Base 19a. Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(LOPD), s’informa les persones sol·licitants que els dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de
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l’Ajuntament d’Inca, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de
subvencions establert en aquesta convocatòria de la Regidoria delegada de Batlia d’Esports, 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.
Base 20a. Pagament de la subvenció
El pagament de la subvenció s’abonarà un cop comprovat per l’òrgan instructor la correcta justificació de les
despeses subvencionades d’acord amb el previst a aquestes bases i a l’ordenança general de subvencions
de l’Ajuntament d’Inca. És per compte de l’entitat beneficiària la diferència de finançament necessària per a
l’execució total de l’activitat subvencionada."
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació el Dictamen de la
Comissió Informativa d'Hisenda i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per
aprovar les bases reguladores de la Convocatòria de subvencions a entitats esportives locals.
7 . DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER MODIFICAR LA DELEGACIÓ DE
FACULTATS A LA COMUNITAT AUTÒNOMA EN MATÈRIA DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per modificar la delegació de
facultats a la Comunitat Autònoma en matèria de gestió i recaptació de tributs de data 26 de novembre de
2018, que transcrit textualment diu:
"DICTAMEN COMISSIÓ D'HISENDA
Assumpte: proposta de modificació de l'acord del Ple municipal de l'Ajuntament d'Inca de 29 de desembre de
2008 de delegació de facultats a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de gestió i recaptació
dels tributs i d'altres recursos de dret públic no tributaris.
Antecedents de fet
L'Ajuntament d'Inca des de l'any 1989 té delegades les tasques de recaptació de tributs i altres ingressos de
dret públic a favor de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, concretament el primer acord de delegació
es va dur a terme en la sessió plenària de data 21 de febrer de 1989.
En data 3 de març de 1994 el Plenari de l'Ajuntament d'Inca va aprovar un nou conveni per a la recaptació en
període voluntari i executiu dels tributs municipals i altres ingressos de dret públic entre l'Ajuntament d'Inca i la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Així mateix, durant aquests anys s'han signat convenis de comanda de serveis a l'Agència Tributària de les
Illes Balears.
En data 27 de juny de 2008 la Junta de Govern va considerar oportú modificar el conveni de delegació als
efectes de revisar les retribucions del servei fixades en el Conveni de l'any 1994 i es va denunciar el Conveni.
En data 29 de desembre de 2008 es va adoptar nou acord en el qual es delegava la facultats de gestió
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recaptatòria de tributs i d'altres recurs de dret públic no tributaris i es varen aprovar els següents Convenis:
- Conveni per a la recaptació en període voluntari i executiu de tributs municipals i altres ingressos de dret
públic entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Ajuntament d'Inca.
- Conveni de col·laboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Ajuntament d'Inca en matèria
de gestió tributària de les taxes pel servei de recollida, transport, tractament i eliminació de fems.
- Conveni de col·laboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Ajuntament d'Inca per a la
gestió d'expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat vial.
- Annex al Conveni de col·laboració de 30 de març de 1994 o el que el substituís entre la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears i l'Ajuntament d'Inca en matèria de recaptació voluntària i executiva de tributs locals i altres
ingressos de dret públic, per a la realització de determinades tasques relacionades amb la gestió de tributs
locals.
En data 9 de juny de 2009 es va signar el Conveni per a la recaptació en període voluntari i executiu de tributs
municipals i altres ingressos de dret públic entre l'Agència Tributària de les Illes Balears i l'Ajuntament d'Inca.
En el punt segon de l'acord de delegació de competències s'establia que ‘l'Ajuntament d'Inca es reserva el
dret a revocar, en qualsevol moment, les anteriors delegacions de competències o alguna d'elles si, d'acord
amb circumstàncies sobrevingudes, es considerés convenient pels interessos municipals, havent de
comunicar, en tot cas, el corresponent acord a la comunitat autònoma de les Illes Balears amb sis mesos
d'antelació a l'inici de l'exercici pressupostari en que hagi de produir efecte la revocació’.
La clàusula catorzena del Conveni relatiu a la vigència manifesta que s'aplicarà a partir del dia 1 de gener de
2009 i atès l'establert a la clàusula 14.3: ‘Aquest Conveni tindrà una vigència de 5 anys, havent de considerar
com a primer any el 2009, i s'entendrà tàcitament prorrogat quan finalitzi, per idèntics terminis successius de 5
anys naturals, llevat que qualsevol de les parts, amb una antelació mínima de 6 mesos, procedeixi a la seva
denúncia’.
Han transcorregut 10 anys des de la darrera revisió, i per tant com no pot ser d'altre forma s'han produït
canvis significatius dins l'Ajuntament d'Inca. Particularment, en el que afecta aquesta proposta, els canvis
s'han produït dins l'àrea de serveis econòmics. Els departaments d'intervenció, tresoreria i gestió tributària
s'han reestructurat i reorganitzat procurant una major eficiència en les actuacions municipals. El nombre de
treballadors, així com les tasques atribuïdes als mateixos, han resultat ser una aposta per dotar de més
mitjans i recursos tècnics a aquests departaments. La corporació considera adient procedir a la revisió del
Conveni als efectes de aconseguir una millora, clarificació i estalvi en les prestacions que es presten als
ciutadans.
L'esmentat Conveni finalitza l'any 2018 i vist l'establert a l'acord de delegació de competències on s'estableix
que s'ha de procedir a comunicar a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb sis mesos d'antelació a
l'inici de l'exercici pressupostari en el qual s'han de produir les modificacions, es va adoptar acord en data 27
de juny de 2018 per la Junta de Govern per comunicar a la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques
la intenció de l'Ajuntament d'Inca de modificar l'acord del Ple Municipal de l'Ajuntament d'Inca de data 29 de
desembre de delegació de facultats a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de gestió i
recaptació de tributs i d'altres recursos de dret públic no tributaris i els corresponents Convenis, havent remes
l'acord en data 28 de juny de 2018 (registre de sortida núm. 3.449).
Per tot l'exposat, s'eleva a la consideració de l'Ajuntament ple la següent PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER. Delegar, de conformitat amb el que estableix l'article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
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de les bases de règim local i l'article 7 del Text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les facultats de
recaptació en període voluntari i executiu de tributs i d'altres ingressos de dret públic no tributaris amb el
contingut i l'abast següent:
A. Contingut de la delegació:
a) Únicament la recaptació de tributs de cobrament periòdic per rebut en període voluntari i executiu dels
següents imposts i taxes:
1.- Impost sobre béns immobles.
2.- Impost sobre activitats econòmiques.
3.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
4.- Taxes per al servei de recollida, transport, tractament i eliminació de fems.
5.- Taxa de recollida de fems d'edificacions existents en sòl no urbà.
6.- Taxa pel servei municipal de conservació del cementeri.
7.- Taxa de clavegueram.
b) La recaptació en període executiu de tributs i altres ingressos de dret públic o privat no relacionats a
l'apartat a), essent a càrrec de l'Ajuntament d'Inca l'expedició prèvia de la provisió de constrenyiment.
B. Abast de la delegació:
a) En els tributs de cobrament periòdic per rebut, l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB): ha de
procedir a la impressió i repartiment dels rebuts o avisos de cobrament a tots els contribuents, ha de fixar el
termini d'ingrés en període voluntari de pagament- amb el coneixement previ d'aquest per part de l'Ajuntament
d'Inca-, ha de dur a terme la recaptació en període voluntari, ha de gestionar les domiciliacions de pagament
o, en el seu cas, el sistema de pagament fraccionat que pugui establir l'Ajuntament, i, una vegada
transcorregut el termini de pagament en període voluntari, ha d'acordar i expedir les relacions certificades de
deutors proveïdes de constrenyiment i la corresponent notificació de la provisió de constrenyiment a l'obligat
al pagament.
b) En el cas de recursos municipals gestionats per l'Ajuntament mitjançant declaració liquidació o per ingrés
directe, correspon a l'Ajuntament la gestió i recaptació en període voluntari, així com dictar la provisió de
constrenyiment, la qual l'ha de trametre a l'ATIB perquè en faci la notificació i recaptació executiva.
c) En via executiva, l'ATIB ha de dur a terme les actuacions referents a l'embargament de béns, el dipòsit,
l'alienació de béns embargats i la seva adjudicació, com també totes les actuacions encaminades a procurar
l'efectivitat dels crèdits. Així mateix, ha de resoldre les terceries que s'interposin contra les actuacions
d'embargament.
d) L'ATIB ha de tramitar i acordar els ajornaments i els fraccionaments de pagament dels deutes inclosos en
les competències delegades a la Comunitat Autònoma.
e) L'ATIB ha de resoldre els expedients de devolució d'ingressos indeguts que es puguin derivar d'actes
dictats per aquesta en l'exercici de les funcions delegades corresponent a l'Ajuntament fer efectiva la
devolució que, si s'escau, s'acordi.
f) L'ATIB ha de tramitar i resoldre els procediments de derivació de responsabilitat i de successió així com ha
d'assumir la defensa dels drets de cobrament relatius als recursos la recaptació dels quals és objecte de
delegació quan els obligats en el seu pagament es trobin en un procés de concurs de creditors.
g) Els actes dictats per òrgans de l'ATIB en l'exercici de les competències delegades a la comunitat autònoma,
es poden recórrer, en reposició, davant l'òrgan competent en el termini que estableix la Llei General Tributària
o es pot interposar, en el termini corresponent, una reclamació economicoadministrativa davant la Junta
Superior d'Hisenda de les Illes Balears. Els dos recursos no poden ser simultanis.
Per resoldre els recursos, es pot sol·licitar un informe a l'Ajuntament.
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C. Termini de la delegació:
La delegació de facultats a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de recaptació dels tributs i
altres recursos de dret públic no tributaris tindrà un termini de cinc anys, iniciant-se aquest còmput el dia 1 de
gener de 2019 i finalitzant el dia 31 de desembre de 2023.
Aquesta delegació s’entendrà tàcitament prorrogada, quan finalitzi, per idèntics terminis successius de cinc
anys naturals; llevat que qualsevol de les parts amb una antelació mínima de sis mesos procedeixi a la seva
denúncia.
SEGON. Conseqüentment amb l'anterior, l'Ajuntament d'Inca durà a terme les tasques de gestió i inspecció
dels següents imposts i taxes:
1. Impost sobre béns immobles.
2. Impost sobre activitats econòmiques.
3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
4. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
5. Impost sobre despeses sumptuàries.
6. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
7. La totalitat de les taxes exceptuant el servei de recollida, transport, tractament i eliminació de fems
municipals i la taxa de clavegueram, que serà encomanada la seva gestió i inspecció a l'Agència Tributària de
les Illes Balears.
Quant a la tasca de recaptació, l'Ajuntament d'Inca, durà a terme la recaptació en període voluntari dels
següents imposts i taxes:
1.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
2.- Impost sobre despeses sumptuàries.
3.- Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
4.- La totalitat de les taxes exceptuant el servei de recollida, transport, tractament i eliminació de fems
municipals i la taxa de clavegueram, que serà encomanada la seva recaptació a l'Agència Tributària de les
Illes Balears.
TERCER. Encomanar a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en règim de comanda de gestió, la
realització de determinades funcions materials relatives a la gestió i inspecció tributària de la taxa de
clavegueram, que es regirà per allò que preveu el Conveni de col·laboració en matèria de gestió tributària de
les taxes pel servei de recollida, transport, tractament i eliminació de fems de 10 de juny de 2009.
QUART. L'Ajuntament es reserva el dret a revocar o modificar, en qualsevol moment, les anteriors
delegacions de competències o les encomanes de gestió, o alguna d'elles si, d'acord amb circumstàncies
sobrevingudes, es considerés convenient pels interessos municipals. Havent de comunicar, en tot cas, el
corresponent acord a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb sis mesos d'antelació a l'inici de
l’exercici pressupostari en que hagi de produir efecte la revocació o modificació.
CINQUÈ. Es deixa sense efecte el Conveni de col·laboració de 30 de març de 1994 entre la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i l'Ajuntament d'Inca en matèria de recaptació voluntària i executiva de tributs
locals i altres ingressos de dret públic –actualment, Conveni de 10 de juny de 2009–, per a la realització de
determinades tasques relacionades amb la gestió dels tributs locals.
SISÈ. Respecte al Conveni de col·laboració signat per l'Ajuntament d'Inca amb l'ATIB en matèria de gestió i
inspecció tributària de les taxes pel servei de recollida, transport, tractament i eliminació de fems de 10 de
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juny de 2009, que, de conformitat amb el que estableix l'apartat tercer d'aquest Acord, també és d'aplicació a
la taxa de clavegueram; i respecte del conveni de col·laboració per a la gestió d'expedients sancionadors en
matèria de trànsit i seguretat vial de 28 de novembre de 2016, S’ACORDA:
a) L'inici de vigència de tots els anteriors convenis serà l'1 de gener de 2019, i tindran un termini de durada de
cinc anys, tot finalitzant en data 31 de desembre de 2023.
b) Aquests convenis es modificaran o s’extingiran quan l’Ajuntament, fent ús de les facultats del apartat quart,
revoqui o modifiqui les delegacions de competències o les encomanes de gestió relacionades en els apartats
primer i tercer.
SETÈ. L'Agència Tributària de les Illes Balears farà almenys una campanya anual de domiciliació bancària
dels tributs que han estat delegats per l'Ajuntament d'Inca.
VUITÈ. En tot allò que no s’oposi als anteriors acords regiran les condicions dels convenis ressenyats en el
apartat sisè."
Durant el debat el Sr. Ferretjans s’absenta de la sessió i no vota.
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació el Dictamen de la
Comissió Informativa d'Hisenda i n'esdevé el següent resultat: onze (11) vots a favor dels grups municipals del
PSIB-PSOE, MÉS per Inca i Proposta per les Illes (Pi), i vuit (8) abstencions dels grups municipals del Partit
Popular i Independents d’Inca (INDI).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per
modificar la delegació de facultats a la Comunitat Autònoma en matèria de gestió i recaptació de tributs.
8 . PROPOSTA DE LA BATLIA PER MODIFICAR EL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS A
ALTRES ORGANISMES I INSTITUCIONS
Els reunits consideren la Proposta de Batlia per modificar el nomenament de representants municipals a altres
organismes i institucions de data 26 de novembre de 2018, que transcrita textualment diu:
"PROPOSTA DE LA BATLIA
En data de 3 de juliol de 2015 el Ple municipal va nomenar els representants de l’Ajuntament a diferents
organismes i institucions. Arran de la renúncia del regidor Sr. Gabriel Frontera Borrueco i de la presa de
possessió de la regidora Sra. Maria Antònia Sancho Tomàs, és necessària la seva substitució en aquests
organismes on havia estat anomenat, per la qual cosa, a proposta del grup municipal de MÉS per Inca, se
sotmeten a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents PROPOSTES D’ACORD:
PRIMER. Nomenar la Sra. María Antònia Sancho Tomás representant municipal titular en el Fons Mallorquí de
Solidaritat i Cooperació i suplent a les juntes de Compensació per a l'execució de plans parcials i projectes
d’urbanització:
SEGON. Publicar els anteriors nomenaments en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i comunicar-los als
respectius organismes i institucions."
Se sotmet a votació la Proposta de la Batlia i n'esdevé el següent resultat: tretze (13) vots a favor dels grups
municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d’inca (INDI) i Proposta per les Illes (Pi), i quatre (4)
vots en contra del grup municipal del Partit Popular.
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Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de Batlia per modificar el nomenament de
representants municipals a altres organismes i institucions.
9 . PROPOSTA DE LA BATLIA PER CREAR UNA NOVA MESA ELECTORAL EN EL DISTRICTE 2 SECCIÓ 5
(RECTORIA CRIST REI)
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per crear una nova mesa electoral en el districte 2 secció 5
(rectoria Crist Rei) de data 26 de novembre de 2018, que transcrita textualment diu:
"PROPOSTA DE BATLIA
En data de 18 de setembre, registre d'entrada 10.663, l’Oficina del Cens Electoral va comunicar la relació de
meses i col·legis electorals de les darreres eleccions sol·licitant que abans del 12 de novembre de 2018 es
manifestés la seva conformitat o els canvis que es consideressin adients. En el Ple de dia 27 de setembre de
2018 es va acordar reubicar el districte 3 secció 4. Continuant amb l’anàlisi de meses i col·legis s’ha detectat
que el districte 2 secció 5, ubicat a la Rectoria de Crist Rei consta de 1.953 electors i té assignades 2 meses,
l’Oficina del Cens Electoral recomana la creació d’una altre mesa.
Considerant que la creació d’aquesta mesa donarà més agilitat al procés electoral i que a més el representant
de la Rectoria posa més espai a disposició del Ajuntament per ubicar aquesta nova mesa, s’eleven a la
consideració del Ple de l’Ajuntament les següents propostes d’acord:
PRIMER. Crear una nova mesa en el districte 2 secció 5 del centre ubicat a la Rectoria Crist Rei.
SEGON. Comunicar aquests acords a l’Institut Nacional d'Estadística, Oficina del Cens Electoral."
Se sotmet a votació la Proposta de Batlia i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (19).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia per crear una nova mesa electoral en el
districte 2 secció 5 (rectoria Crist Rei).
10 . MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS EN MATÈRIA
D’INVERSIONS DE MANTENIMENT I NETEJA DE TORRENTS
Atès que la proposta no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva inclusió a l'ordre del dia
mitjançant votació, de la qual n'esdevé el següent resultat: unanimitat (19).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal del Pi – Proposta per les Illes Balears en matèria
d’inversions de manteniment i neteja de torrents de data 26 de novembre de 2018, que transcrita literalment
diu:
"El Sr. Gori Ferrà Frau, portaveu del grup municipal del Pi – Proposta per les Illes Balears a l’Ajuntament
d’Inca presenta per a sotmetre a la propera sessió plenària la següent Moció.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS EN MATÈRIA D’INVERSIONS EN
MANTENIMENT I NETEJA DE TORRENTS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Els torrents formen part de la fisonomia de la nostra terra. Al llarg dels segles hem après a conviure i a
respectar aquests accidents geogràfics i bona prova d'aquesta simbiosi en són els marges, els ponts, les
passadores etc., que podem trobar a pràcticament tots els paisatges de la nostra illa i que formen una part
molt valuosa del nostre patrimoni arquitectònic i mediambiental.
Al començament de la present legislatura la Conselleria de Medi Ambient disposava d'una partida insignificant
per a la neteja de torrents. L'adjudicació del servei de manteniment realitzada a finals de l'any 2017, constata
que l'esforç econòmic del Govern de les Illes Balears dedicat a la neteja de torrents en el període 2017-19, és
pràcticament el mateix que el realitzat en anys anteriors, a causa de les rebaixes econòmiques dels
contractistes en els preus de licitació del servei de neteja.
Ens trobam, per tant, molt lluny del que hauria de ser desitjable invertir per a prevenir els riscs de
desbordaments i inundacions a molts de punts de la nostra geografia.
Després dels esdeveniments succeïts el mes d’octubre de 2018 en el Llevant i el Nord de Mallorca, des dels
municipis veiem amb molta preocupació que el Servei de Neteja de Torrents i els recursos que s'hi destinen
per part de la Conselleria de Medi Ambient són insuficients, ja que només permeten realitzar el manteniment
anual d'un 10 % de la xarxa fluvial existent.
També consideram insostenible el fet que des del 2014 no s'ha signat cap Conveni de col·laboració entre el
Ministeri de Medi ambient (avui Ministeri per a la Transició Ecològica) i la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, per al finançament d'inversions en matèria d'aigües i torrents, que permeti augmentar el pressupost
dedicat a aquest objectiu i, en definitiva, fer corresponsable l'administració de l'Estat en una competència que
és compartida amb l'autonòmica.
Per tot el que s'ha exposat, el Ple de l'Ajuntament aprova els següents acords:
1. Instam el Govern de les Illes Balears perquè adopti les mesures pressupostàries necessàries per a
incrementar les partides destinades al manteniment dels torrents de les Illes Balears, donat que les existents
són absolutament insuficients i que, en cap cas, garanteixen l'adequada prevenció dels riscs de
desbordaments i inundacions.
2. Instam el Govern de les Illes Balears perquè adopti les mesures pressupostàries necessàries per a
acomplir les recomanacions dels plans de prevenció contra inundacions (INUNBAL, Pla de Gestió de Riscs
d'Inundacions, Pla Hidrològic, plans d'actuació d'àmbit local, etc.) en matèria de neteja i manteniment de la
xarxa fluvial de l'illa.
3. Instam el Govern de les Illes Balears i al Ministeri per a la Transició Ecològica perquè en els pressuposts de
2019 prevegin una partida destinada a signar un nou conveni de col·laboració per al finançament d’inversions
en matèria d'aigües i torrents a les Illes Balears, que permeti avançar en els objectius de garantir la seguretat
de les persones i dels seus béns i de prevenir, en definitiva els riscs d’inundacions."
Durant la lectura de la Moció el Sr. Ferretjans s’incorpora a la sessió.
La Sra. Weber proposa esmenar la Moció presentada eliminant la part de l’exposició de motius que comença
amb la frase: "L'adjudicació del servei de manteniment realitzada a finals de l'any 2017..." fins a "prevenir els
riscs de desbordaments i inundacions a molts de punts de la nostra geografia".
També proposa esmenar el punt primer dels acords: on diu «perquè adopti les mesures pressupostàries
necessàries», digui «perquè segueixi adoptant les mesures pressupostàries necessàries»; així com la
supressió de la següent frase «donat que les existents són absolutament insuficients i que, en cap cas,
garanteixen l'adequada prevenció dels riscs de desbordaments i inundacions».
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El Sr. Ferrà accepta la supressió de la part esmentada de l’exposició de motius, però no la del primer punt
dels acords. Després de debatre aquesta qüestió, la Sra. Weber proposa la següent redacció del primer punt:
"Instam el Govern de les Illes Balears perquè segueixi adoptant les mesures pressupostàries necessàries per
incrementar les partides destinades al manteniment dels torrents de les Illes Balears, donat que les existents
encara no són suficients", esmena que accepta el Sr. Ferrà.
Finalitzades les intervencions dels portaveus municipals es passa a votar l’esmena de la Moció amb el
següent resultat: catorze (14) vots a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents
d’inca (INDI) i Proposta per les Illes (PI), i quatre (4) abstencions del grup municipal del Partit Popular.
A continuació se sotmet a votació la Moció esmenada, amb el següent resultat: unanimitat (20).
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Moció del grup municipal del Pi – Proposta per les Illes
Balears en matèria d’inversions de manteniment i neteja de torrents.
11 . MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS PER DONAR
SUPORT A LA FUNDACIÓ NATURA PARC
Atès que la proposta no ha estat dictaminada per cap comissió, cal aprovar la seva inclusió a l'ordre del dia
mitjançant votació, de la qual n'esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal Pi – Proposta per les Illes Balears per donar suport a la
Fundació Natura Parc de data 26 de novembre de 2018, que transcrita literalment diu:
"El Sr. Gori Ferrà Frau, portaveu del grup municipal del Pi – Proposta per les Illes Balears a l’Ajuntament
d’Inca, presenta per a sotmetre a la propera sessió plenària la següent Moció.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS PER DONAR SUPORT A LA
FUNDACIÓ NATURA PARC
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Fundació Natura Parc va ser constituïda com a entitat sense ànim de lucre l’any 2001 i els principis
d’actuació estan basats en la protecció i conservació del medi natural en el seu conjunt en el qual es troben
tant la fauna com la flora pròpia de les Illes Balears.
Des de la seva creació fins al dia d’avui, aquesta Fundació s’ha anat desenvolupant de manera positiva i
donant cada cop més servei a les administracions públiques, als cossos de seguretat de l’Estat (Guàrdia Civil,
Policia local, Bombers, Protecció Civil, etc.) a moltes altres institucions.
Al llarg dels anys aquesta Fundació ha signat convenis i contractes amb 47 ajuntaments de les nostres Illes
per tal de dur a terme un servei que abans havia de realitzar el personal dels Ajuntaments.
L’objecte d’aquests convenis i contractes, és la gestió (rescat, acollida i control) segons la normativa vigent de
tots aquells animals domèstics vagabunds o que han estat abandonats, oferint una disponibilitat de 24 hores
al dia i 365 dies a l’any, així com altres activitats relatives a la sanitat i control de la fauna domèstica en els
termes municipals que el tenen subscrits, i a la resta quan és necessari.
Actualment la Fundació es troba en una precària situació econòmica degut a l’impagament d’un important
deute contret pel Ministeri de Justícia, cosa que posa en perill la continuïtat d’aquesta entitat.
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Donada la importància de la prestació del serveis als referits Municipis, i vist que la desaparició d’aquesta
Fundació suposaria un greu inconvenient per a aquests, exposam per a la seva votació els següents
ACORDS:
El Ple de l’Ajuntament insta la Delegació de Govern de les Illes Balears:
1. Que adopti les mesures necessàries per assegurar el pagament del deute contret per part del Ministeri de
Justícia amb la Fundació Natura Parc.
2. Que transmeti a aquest Ministeri la tasca que aquesta Fundació du a terme a les Illes Balears i el malestar
dels gestors del ajuntaments de les nostres Illes a l’hora d’haver de prescindir d’aquest servei."
Finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, es passa a votar la Moció i n'esdevé el
següent resultat: unanimitat (20).
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Moció del grup municipal del Pi – Proposta per les Illes
Balears per donar suport a la Fundació Natura Parc.
12. MOCIONS URGENTS
A) PROPOSTA DE BATLIA PER DECLARAR LES OBRES A REALITZAR PER LA FUNDACIÓ ALDABA AL
CARRER DE SA CALOBRA, 31-33 CANTONADA CARRER DE SULSPICIA GALIENI D’ESPECIAL INTERÈS
O UTILITAT MUNICIPAL
En primer lloc, cal sotmetre a votació la urgència de la Proposta i n’esdevé el següent resultat: unanimitat
(20).
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per declarar les obres a realitzar per la Fundació Aldaba al
carrer de Sa Calobra 31-33 cantonada carrer de Sulspícia Galieni d’especial interès o utilitat pública de data
12 de novembre de 2018. que transcrita textualment diu:
"PROPOSTA DE BATLIA
Assumpte: declaració que les obres a realitzar per la FUNDACIÓ ALDABA al carrer de Sa Calobra núm. 31,
33 cantonada carrer de Sulspicia Galieni són d'especial interès o utilitat municipal.
I. Vist l'informe emès en data 12 de novembre 2018 per la tècnica d'Administració General, en relació amb la
sol·licitud formulada per la Sra. Elena C. Montero Tocho, en representació de la Fundació Aldaba, que té el
següent contingut literal:
‘Antecedents de fet
En data 6 de novembre de 2018 (registre d'entrada núm. 13.908) va tenir entrada a l'Ajuntament escrit de la
Sra. Elena C. Montero Tocho, en representació de la Fundació Aldaba, en la comunicava que té prevista la
construcció d'una residència infanto juvenil per a nins i nines de 3 a 17 anys en situació de desprotecció
depenent de l'IMAS.
La Fundació Aldaba sol·licita de conformitat amb l'article 4.2.a) de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost
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sobre construccions, instal·lacions i obres la bonificació d'un 95 % de la quota de l'impost per dur a terme
aquestes obres en el carrer de Sa Calobra cantonada carrer Galieni en la zona de Son Amonda d'Inca,
considerant que es tracta d'una obra d'especial interès amb finalitats socials.
Fonaments de dret
L'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres aprovada pel Ple de data
8 de setembre de 2016, i publicada en el BOIB núm. 142, de data 10 de novembre de 2016, estableix en el
seu article 4.2 les bonificacions que es poden aplicar a l'impost sobre construccions, Instal·lacions i obres, i en
el seu apartat a) regula:
a) S’estableix una bonificació del 95 % de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions i
obres d’especial interès o utilitat municipal. Per gaudir d’aquesta bonificació serà indispensable, amb la
sol·licitud prèvia de la persona interessada, que el Ple municipal, per vot favorable de la majoria simple dels
seus membres, declari expressament que la construcció, instal·lació o obra és d’especial interès o utilitat
municipal pel fet que hi concorrin circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de
l’ocupació que així ho justifiquin.
L’atorgament d’aquesta bonificació requereix la sol·licitud expressa del subjecte passiu, qui haurà
d’expressar-la amb l’autoliquidació de l’impost, en la qual haurà d’acreditar l’obtenció de la declaració
d’especial interès o utilitat municipal.
Vist l'establert a l'ordenança fiscal la tècnica que subscriu informa que per l'aplicació d'una bonificació del 95
% a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, el Ple municipal ha de declarar expressament que la
construcció, instal·lació o obra és d'especial interès o utilitat municipal.
Per tot l'exposat, si l'Ajuntament d'Inca vol atendre les peticions formulades per la FUNDACIÓ ALDABA ha de
presentar la sol·licitud al Ple i s'ha d'aprovar pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres, i s'ha
de declarar expressament que les construccions, instal·lacions u obres son d'especial interès o utilitat
municipal.
II. Vist l'informe emès per la tècnica d'Administració General, aquesta Batlia considera que el projecte que ha
de dur a terme la Fundació ALDABA en el carrer de Sa Calobra núm. 31-33 cantonada carrer de Sulspicia
Galieni, és una obra d'especial interès o utilitat municipal.
La Fundació Aldaba es va constituir en data 28 de setembre de 1999, mitjançant escriptura pública atorgada
davant el Notari de Madrid, el Sr. Emilio Garrido Cerdá, protocol núm. 3387, i entre les activitats que du a
terme dins l'objecte de la Fundació figuren, entre d'altres, les següents:
A.- Protección de menores con especial dedicación a la defensa, promoción y extensión de los derechos de
los niños reconocidos por la legislación nacional e internacional. Se incluyen cuantas acciones redunden en
una mejora de los Sistemas de protección social, educativa y jurídica, fomentando tanto las acciones
especializadas como la normalización de la atención. Se promoverán acciones de cualificación de los
procedimientos de intervención y aseguramiento de los derechos de los menores en cuantas actividades que
a ellos se dirijan, incluso de adopción internacional.
B.- Colaborar con cuantas Entidades, Públicas o Privadas desarrollen actividades relacionadas con los fines
de la Fundación, con especial esfuerzo en la colaboración con los Sistemas Públicos de Servicios Sociales y
Sanitarios en la implantación y extensión de políticas compensatorias y de igualdad y en procesos de
ampliación y mejora de servicios y elevación de la calidad existencial.
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C.- Promover el ejercicio de funciones tutelares y de protección jurídica de las personas incapacitadas, en los
términos fijados en la legislación civil, así como la defensa judicial de aquellas personas incursas en un
proceso de incapacitación, y de cuantas funciones determine la autoridad judicial y protección personal y
patrimonial de presuntos incapaces en situación de desamparo...
La Fundació Aldaba ha presentat a l'Ajuntament d'Inca un projecte per la construcció d'un nou edifici per a
centre d'acolliment de menors, el qual està format per quatre edificacions destinats a unitats de convivència,
oficines unides per un porxo comú amb un aparcament en superfície amb un pressupost de 972.105,62 € (per
obra + instal·lacions) i la suma de 18.956,76 € per l'estudi de seguretat i salut.
La Fundació Aldaba a traves de la Residència infantil i juvenil que ha de construir en el carrer de Sa Calobra
núm. 31-33 cantonada carrer de Sulspícia Galieni, donarà un lloc d'acollida i de protecció a menors de 3 a 17
anys, que es troben en situació d'especial vulneració i l'Ajuntament d'Inca ha de donar suport en la mesura de
les seves possibilitats a totes les iniciatives que es dugin a terme a l’efecte de millorar la vida d'aquests
infants, els quals provenen de famílies desestructurades que tindran en les noves dependències que es
construiran en la Ciutat d'Inca, un lloc on estaran atesos i protegits, per tant aquesta Batlia considera que les
obres que s'han de dur a terme són d'especial interès o utilitat municipal per la Ciutat d'Inca.
III. Per tot l'exposat, aquesta Batlia sotmet a l'aprovació de l'Ajuntament ple la següent PROPOSTA
D'ACORD:
PRIMER. Declarar que les obres a realitzar per la Fundació ALDABA en el carrer de Sa Calobra núm. 31-33
cantonada carrer de Sulspicia Galieni, son d'especial interès o utilitat municipal.
SEGON. Notificar el present acord a la Fundació ALDABA."
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, es passa a votar la Proposta i n’esdevé
el següent resultat: unanimitat (20).
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Proposta de la Batlia per declarar les obres a realitzar per
la Fundació Aldaba al carrer de Sa Calobra 31-33 cantonada carrer de Sulspícia Galieni d’especial interès o
utilitat pública.
B) PROPOSTA DE LA BATLIA PER DETERMINAR QUE EL PLE ORDINARI DEL MES DE DESEMBRE DE
2018 TENGUI LLOC DIA 20 DE DESEMBRE A LES 11 HORES
En primer lloc, cal sotmetre a votació la urgència de la proposta i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per determinar que el Ple ordinari del mes de desembre de
2018 tengui lloc dia 20 de desembre a les 11 hores de data 28 d’octubre de 2018, que transcrita textualment
diu:
"PROPOSTA DE LA BATLIA
En data de 30 de novembre de 2017 el Ple de l’Ajuntament va determinar que el Ple ordinari del mes de
desembre de 2018 es celebraria el dia 20, a les 19,30 hores. Degut als compromisos i activitats pròpies
d’aquestes dates, es considera oportú avançar l’hora de celebració del Ple, per la qual cosa s’eleva a la
consideració del Ple de l’Ajuntament la següent PROPOSTA D'ACORD:
Determinar que el Ple ordinari del mes de desembre de 2018 tengui lloc el mateix dia 20 de desembre, però a
les 11 hores del matí."
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Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, es passa a votar 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 determinar que el Ple ordinari
del mes de desembre de 2018 tengui lloc dia 20 de desembre a les 11 hores.
C) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER DEROGAR L’ORDENANÇA DE L’IMPOST
DE PLUSVÀLUA A L’AJUNTAMENT D’INCA
En primer lloc, cal sotmetre a votació la urgència de la Proposta i n’esdevé el següent resultat: unanimitat
(20).
Els reunits consideren la Moció del mrup municipal del Partit Popular per derogar l’Ordenança de l’impost de
plusvàlua a l’Ajuntament d’Inca de data 27 de novembre de 2018, que transcrita textualment diu:
"MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER DEROGAR L’ORDENANÇA DE L’IMPOST DE
PLUSVÀLUA A L’AJUNTAMENT D’INCA PER DEBATRE EN EL PLE DE 29 DE NOVEMBRE DE 2018
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La plusvàlua és un impost que grava l’increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana
i que es manifesta en el moment de transmetre per qualsevol títol (venda, herència, donació...) la seva
propietat o qualsevol dret real sobre aquest.
La plusvàlua és un impost gestionat íntegrament pels ajuntaments per al seu finançament. Per tant, és
potestat de l’Administració local decidir si és necessari o no, exigir el seu pagament als seus administrats per
fer front als serveis públics que ha d’oferir.
L’Ajuntament d’Inca exigeix el pagament d’aquest impost i el regula l’Ordenança FISCAL REGULADORA DE
L’IMPOST MUNICIPAL SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
(PLUSVÀLUA) BOIB núm. 142 de 10/11/2016.
El Tribunal Constitucional a diferents sentències ha declarat la inconstitucionalitat de la tributació en aquelles
situacions on no hi ha hagut increment de valor dels béns.
Anulación parcial Plusvalía Municipal. Ley de las Haciendas Locales. Sentencia Constitucional Nº59/2017,
Tribunal Constitucional, Pleno, Rec Cuestión de Inconstitucionalidad 4864/2016, de 11 de Mayo de 2017.
Arrel d’aquestes sentències els ciutadans han presentat reclamacions a l’Ajuntament d’Inca sol·licitant no
haver d’abonar l’impost.
Donat que la situació econòmica de l’Ajuntament d’Inca està sanejada com es posava de manifest en el Ple
extraordinari de dia 22 de novembre de 2018, els membres del grup municipal del Partit Popular proposam als
membres de la corporació l’adopció del següent
ACORD
1. Derogar l’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST MUNICIPAL SOBRE L’INCREMENT DE
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA) BOIB núm. 142 de 10/11/2016."
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Durant el debat el Sr. García proposa esmenar la Moció de forma que l’acord sigui "estudiar i derogar
l’Ordenança de plusvàlua i arribar a les conclusions que seran elevades al pròxim Ple".
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, es passa a votar l’esmena i n’esdevé el
següent resultat: nou (9) vots a favor dels grups municipals del Partit Popular i Independents d’Inca (INDI), i
onze (11) vots en contra dels grups municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca i Proposta per les Illes (Pi).
A continuació se sotmet a votació la Moció sense esmenar amb el següent resultat: nou (9) vots a favor dels
grups municipals del Partit Popular i Independents d’Inca (INDI), i onze (11) vots en contra dels grups
municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca I Proposta per les Illes (PI).
Atès el resultat de la votació es declara rebutjada la Moció del grup municipal del Partit Popular per derogar
l’Ordenança de l’impost de plusvàlua a l’Ajuntament d’inca
13. PRECS I PREGUNTES
No se'n formulen.
I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les vint-i-dues hores, de la qual
s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental, certific.
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