ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’INCA
EN DATA 20 DE DESEMBRE DE 2018
ÍNDEX
1.

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 29 DE NOVEMBRE DE 2018.............1

2.

DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 1.851 AL 2.076 DE 2018.................1

3.
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER APROVAR LES BASES
REGULADORES DE SUBVENCIONS A ESPORTISTES................................................................................1
4.
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER APROVAR EL CONVENI DE
RECAPTACIÓ AMB L'ATIB............................................................................................................................... 4
5.

PROPOSTA DE LA BATLIA PER FELICITAR POLICIES LOCALS.......................................................15

6.
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME PER APROVAR INICIALMENT EL PLA
ESPECIAL DE L'ART DE LA FAÇANA D'INCA............................................................................................... 17
7.
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER DECLARAR UNES OBRES
D'ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL........................................................................................... 31
8.

MOCIONS URGENTS........................................................................................................................... 33

9.

PRECS I PREGUNTES......................................................................................................................... 33

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
Sra. M. José Fernandéz Molina
Sr. Antoni Peña Mir
Sr. Rafael Torres Gómez
Sr. Felipe Jerez Montes
Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera
Sra. Margarida Horrach Beltrán
Sr. Antonio Jesús Aguilar Chicón
Sr. Félix Sánchez Díaz
Sr. Antoni Rodríguez Mir
Sra. Alice Weber
Sra. Maria Antònia Sancho Tomás
Sr. Àngel García Bonafé
Sr. Francisco José Verdejo Pérez
Sr. Antelm Ferretjans Llompart
Sr. Gori Ferrà Frau
Sra. Antonia Triguero Salamanca
SECRETARI ACCIDENTAL:
Sr. Guillem Corró Truyol
INTERVENTOR:
Sr. Antoni Cànaves Reynés
TRESORER ACCIDENTAL:
Sr. Miquel Batle Vallori

A la sala de sessions de la casa
consistorial de l’Ajuntament d’Inca (Illes
Balears), essent les 11 hores del dia 20
de desembre de 2018, es reuneix
l’Ajuntament en ple, en primera
convocatòria, amb convocatòria prèvia a
l’efecte, per tal de realitzar la sessió
ordinària sota la Presidència del Sr.
Virgilio Moreno Sarrió, i amb l’assistència
dels regidors que es relacionen al marge.
Actua com a secretari accidental Sr.
Guillem Corró Truyol, qui dóna fe de
l’acte, i hi assisteixen l’interventor Sr.
Antoni Cànaves Reynés i el tresorer
accidental Sr. Miquel Batle Vallori.

Primerament, per la Presidència, i després de comprovar en els termes exposats que hi
ha el quòrum legalment exigit per l’article 90 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, i per l’article 55.1
del Reglament orgànic municipal, per a la vàlida realització de les sessions plenàries, la
declara oberta.
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 29 DE NOVEMBRE
DE 2018
El Sr. Batle demana als assistents si hi ha cap observació per formular a l'Acta
esmentada.
Intervé el Sr. Torres. Explica que, tal com varen acordar amb la Batlia, han fet un canvi
d'horari de la sessió plenària i que no presenten mocions ni preguntes, però vol que quedi
constància en l'acta que les mocions –tant les que estan registrades com les que estan
pendents de registrar– s'han de dur al pròxim Ple.
Seguidament intervé el Sr. Rodríguez. Manifesta que llegint l'Acta s'ha adonat que en el
punt 8, referent a la modificació del nomenament de representants municipals a altres
organismes i institucions, quant a la representació de distribucions d'àrea de MÉS per
Inca, hi figura que el Partit Popular hi va votar en contra. Exposa que ho han comentat fa
un moment i que el seu vot va ser d'abstenció. Demana que es faci aquest canvi.
Se sotmet a votació ordinària l’aprovació de l’Acta de data 29 de novembre de 2018, que
s’aprova amb l’anterior rectificació per unanimitat dels regidors presents (21).
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 1.851 AL 2.076 DE
2018
Es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 1.851 al 2.076 de 2018.
Els regidors es donen per assabentats dels decrets de la Batlia.
3. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER APROVAR LES
BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS A ESPORTISTES
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per aprovar les
bases reguladores de subvencions a esportistes, de data 17 de desembre de 2018, que
transcrit textualment diu:
"Vista la Providència de Batlia de data 13 de desembre de 2018 i de conformitat amb allò
establert a la Llei 38/2003 general de subvencions i examinats els següents
_
ANTECEDENTS
Vist que es tracta d’un expedient de tramitació anticipada, l’existència de crèdit estarà
vinculada a l’entrada en vigor del Pressupost General de l’Ajuntament d’Inca per a l’any
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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 que tenen per objecte compensar els costos derivats dels
desplaçaments dels esportistes locals (passatges, manutenció i pernocta) per a la
participació en competicions oficials, fora de l'illa de Mallorca, executades durant el 2019.
Crèdit i partida pressupostària: l'Ajuntament destinarà un FONS ESTIMAT màxim de
15.000,00 €).
Òrgans competents: Ple i Junta de Govern Local.
Sector a què es dirigeixen els ajuts: esportistes locals (empadronats).
Objectius i efectes pretesos: ajudar als esportistes locals no professionals (residents) per
assolir les despeses de desplaçament, d’alimentació i/o estada amb motiu de la
participació en competicions oficials executades durant el 2019.
Terminis necessaris per a la seva consecució: per a desplaçaments fets a partir de l'1 de
gener de 2019: fins al 16 de desembre de 2019.
La sol·licitud acompanyada de la documentació justificativa: 15 dies naturals a partir de
l'endemà de la realització del desplaçament per a la participació a la competició, prova
esportiva, campionat...
Fonts de finançament: ordinaris.
Pla d'acció: compensar els costos derivats dels desplaçaments dels esportistes locals
(passatges, manutenció i pernocta) per a la participació en competicions oficials, fora de
l'illa de Mallorca, executades durant el 2019.
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 13 de desembre de 2018 es va incorporar a l'expedient el corresponent
certificat d'existència de crèdit expedit per la intervenció municipal on 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
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organismes públics d'elles dependents correspondrà als òrgans o funcionaris que tenguin
atribuït el control financer de la gestió econòmica de les esmentades corporacions, que es
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 SecretariaIntervenció, que ocupin en cada cas el lloc d'interventor/a.
D'acord amb l'establert pels articles 10.4, en la seva redacció donada per la Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i 34.1 de la Llei general de subvencions,
en relació amb els articles 22 de la Llei de bases de règim local, així com l'article 18.3 de
l'Ordenança general de subvencions, correspon al Ple de la corporació, amb el dictamen
previ de la Comissió Informativa d'Hisenda, l'aprovació de la despesa._
Vista la qual cosa es proposa, amb la corresponent fiscalització prèvia, l'aprovació (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 2019, i es practicarà així mateix el corresponent document comptable.
Vist l'informe favorable de la Intervenció i la Secretaria municipals, 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 17 de desembre, l'adopció dels
següents
ACORDS
Primer. Aprovar la proposta de bases reguladores i els annexos de la convocatòria per a
esportistes destinades a compensar els costs derivats dels desplaçaments per a la
participació en competicions oficials durant el 2019, 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
000.341.48934, amb un import de 15.000,00 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
000.341.48934 per l’import de 15.000 €, 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 000.341.48934.
Quart. Acordar destinar un fons màxim de quinze mil euros (15.000 €) en el pressupost de
la corporació per a l'exercici de 2019.
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Quint. Procedir a publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la
Base de Dades Nacional de Subvencions BDNS."
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: quinze (15) vots a favor dels grups
municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d'Inca i Proposta per les Illes, i
sis (6) vots d'abstenció del grup municipal del Partit Popular.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Hisenda per aprovar el Conveni de recaptació amb l'ATIB.
4. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER APROVAR EL
CONVENI DE RECAPTACIÓ AMB L'ATIB
Es dóna compte del Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per aprovar el
conveni de recaptació amb l'ATIB, de data 5 de desembre de 2018, que transcrit
textualment diu:
"Assumpte: proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració 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
En data 29 de novembre de 2018 el Ple ordinari de la corporació va aprovar delegar 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
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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.
Atès que l'’Acord del Ple de l'Ajuntament de 29 de novembre de 2018 deixa sense efecte 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 de
10 de juny de 2009, correspon procedir a l’aprovació d’un nou Conveni.
Per tot l’exposat, s’eleva a la consideració de l’Ajuntament ple la següent PROPOSTA
D’ACORD:
PRIMER. Aprovar el text del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Inca i l’Agència
Tributària de les Illes Balears per a la recaptació en període voluntari i executiu de tributs
locals i d’altres ingressos de dret públic no tributaris, que es transcriu a continuació:
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Inca i l’Agència Tributària de les Illes
Balears per a la recaptació en període voluntari i executiu de tributs locals i d’altres
ingressos de dret públic
Parts
Catalina Cladera i Crespí, presidenta de l’Agència Tributària de les Illes Balears, amb
competència per aquest acte en virtut de l’article 7.2 b de la Llei 3/2008, de 14 d’abril, de
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creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears.
Virgilio Moreno Sarrió, batle de l’Ajuntament d’Inca, facultat per a aquest acte per l’Acord
del Ple de dia __ de _______________ de 2018.
Antecedents
1. L’Ajuntament d’Inca ha delegat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la recaptació en període voluntari i executiu de determinats tributs i altres ingressos de dret
públics, que s’instrumenta en el Conveni de 10 de juny de 2009 per a la recaptació en
període voluntari i executiu de diversos tributs locals i altres ingressos i de dret públic.
2. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears exerceix les competències delegades per
mitjà de l’Agència Tributària de les Illes Balears, creada per la Llei 3/2008, de 14
d’abril, a la qual li correspon, segons l’article 2 g, exercir les funcions de recaptació i,
si s’escau, de gestió, d’inspecció i de liquidació dels recursos titularitat d’altres administracions públiques que, mitjançant llei, conveni, delegació de competències o encàrrec de gestió, siguin atribuïdes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. L’Ajuntament d’Inca, en la sessió plenària duta a terme el dia 29 de novembre de
2018, d’acord amb el que estableixen l’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i els articles 7 i 77.8 del Text refós de la Llei re guladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, va aprovar la modificació dels termes de la delegació acordada el 29 de desem bre de 2008 de la recaptació en període voluntari i executiu de tributs locals i d’altres
ingressos de dret públic no tributaris i, consegüentment, va adoptar nou Acord de de legació.
4. D’acord amb el que disposen els articles 3 i 140 i concordants de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, les administracions públiques es regeixen, pel que fa a les seves relacions, pel principi de cooperació i, pel que fa a la seva
actuació, pel principi d’eficàcia en el servei als ciutadans, i poden dur a terme convenis de col·laboració que, en el cas que afectin corporacions locals, s’han de regir pel
que estableix la legislació reguladora del règim local.
5. L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, estableix que la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració local i les administracions de les comunitats autònomes, tant en serveis locals com en
assumptes d’interès comú, s’ha de desenvolupar amb caràcter voluntari sota les formes i en els termes prevists en les lleis, i pot tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o convenis administratius que se subscriguin.
6. El temps transcorregut des de la signatura del vigent Conveni de recaptació així com
els canvis i avanços que hi hagut pel que fa als aspectes organitzatius o operatius,
justifiquen la signatura d’un nou Conveni.
7. El Ple de Ajuntament d’Inca, en la sessió duta a terme el __de __________ de 2018,
adoptà, entre d’altres, l’acord d’aprovar el Conveni de col·laboració amb l’Agència Tributària de les Illes Balears per a la recaptació en període voluntari i executiu de tributs
locals i d’altres ingressos de dret públic
8. El Consell General de l’Agència Tributària de les Illes Balears, mitjançant Acord de __
de __________ de 2018, ha acceptat la delegació de competències a què fa referència aquest Conveni, i n’ha autoritzat la signatura.
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Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquest Conveni, d’acord amb les següents
Clàusules
1. Objecte i abast del Conveni
1

És objecte d’aquest Conveni l’exercici per part de l’Agència Tributària de les Illes Balears (d’ara endavant, ATIB) de les competències que, en matèria de recaptació dels recursos tributaris i de qualsevol altre ingrés de dret públic municipal, han estat delega des en virtut de l’Acord del Ple de l’Ajuntament d’Inca (d’ara endavant, l’Ajuntament)
de dia 29 de novembre de 2018.

2

La col·laboració objecte d’aquest Conveni es desenvoluparà en règim de delegació de
competències, i comprendrà els actes administratius relacionats amb la gestió recaptadora dels recursos tributaris i de qualsevol altre ingrés de dret públic en els termes i
l’abast establert en l’esmentat Acord de 29 novembre de 2018.

2. Òrgans de recaptació i relacions entre les parts
L’exercici de les competències que són objecte de delegació l’ha de dur a terme els
òrgans de recaptació de l’ATIB, que han d’actuar, per tal de complir-lo, d’acord amb
allò que preveu la normativa d’imperativa aplicació.
Les relacions entre l’Ajuntament i l’ATIB s’han de mantenir sempre mitjançant el
Servei de Control d’Ingressos Públics de l’Àrea Economicofinancera de l’ATIB.
3. Aplicacions informàtiques i telemàtiques
1. L’ATIB ha de desenvolupar les funcions delegades i encomanades a què es refereix
aquest Conveni mitjançant les seves aplicacions informàtiques i telemàtiques, sense
perjudici dels mecanismes d’interconnexió que es puguin establir amb els sistemes
d’informació de l’Ajuntament.
2. El pagament anual en període voluntari i executiu dels tributs de cobrament
periòdic per rebut objecte de delegació es pot dur a terme mitjançant la passarel·la de
pagaments telemàtics del Portal de l’ATIB (www.atib.es), que possibilitarà l’emissió
telemàtica del justificant del pagament realitzat corresponent.
Per a l’accés al Portal de l’ATIB, a més que es pugui accedir mitjançant la direcció
web www.atib.es, l’ATIB habilitarà i proporcionarà a l’Ajuntament el nom de la direcció
web que correspongui al municipi per tal que es pugui establir un enllaç directe des de
la seva pàgina web al Portal de l’ATIB en la seva versió adaptada al municipi.
4. Instruments de cobrament
L’Ajuntament ha de posar a disposició de l’ATIB el suport informàtic en el qual constin
les dades necessàries per la generació dels rebuts o les liquidacions corresponent,
corresponent a l’ATIB, pel que fa als tributs de cobrament periòdic per rebut, la
impressió i el repartiment, en el seu cas, dels avisos de pagament.
Aquesta informació s’ha de trametre amb una antelació mínima de tres mesos a
l’obertura del període voluntari de pagament.
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5. Determinació dels terminis d’ingrés
L’ATIB ha de determinar els terminis d’ingrés per al pagament dels deutes de
venciment periòdic i la notificació col·lectiva en període voluntari, amb la comunicació
prèvia a l’Ajuntament, d’acord amb el que estableix la corresponent normativa
d’aplicació en matèria de recaptació (articles 62 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària i 24 del Reglament general de recaptació, aprovat pel
Reial decret 939/2005, de 29 de juliol).
L’ATIB s’ha d’ocupar de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears als
efectes de notificació col·lectiva i d’anunci de cobrament.
6. Relacions de deutors
Un cop finalitzat el període voluntari de pagament, l’ATIB ha d’acordar i expedir les
relacions certificades de deutors i n’ha de lliurar una còpia a l’Ajuntament en els
termes prevists en l’Acord de dia 29 de novembre de 2018.
7. Rendició de comptes
L’Àrea Economicofinancera de l’ATIB ha de retre comptes de la seva
recaptadora a l’Ajuntament, al tancament de cada exercici econòmic, i
corresponent liquidació en període voluntari en el següent mes de març,
perjudici dels avançaments informatius que necessiti l’Ajuntament per raons de
i tancament pressupostari.

gestió
de la
sense
gestió

8. Ingressos a l’Ajuntament
1. L’ATIB ha de situar els fons recaptats en el compte bancari que assenyali
l’Ajuntament per a aquesta finalitat, amb la deducció prèvia dels lliuraments a compte
efectuats i les retribucions del servei.
2. Les liquidacions i trameses dels fons líquids corresponents a la gestió recaptadora
voluntària de deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva són anuals, i s’han
d’efectuar el mes de març de l’any següent.
3. Les liquidacions de la gestió recaptadora voluntària de la resta de deutes no
periòdics s’han d’efectuar en el quadrimestre posterior a l’acabament del termini
voluntari de pagament.
4. Les liquidacions i trameses dels fons líquids corresponents a la gestió recaptadora
executiva són trimestrals, i s’han d’efectuar en el trimestre natural següent.
9. Cost del servei
1. El cost del servei per l’exercici de les competències de recaptació en període
voluntari que són objecte de delegació és el resultat d’aplicar a la quantia recaptada
en el període voluntari de pagament el percentatge que, d’acord amb el càrrec de
l’exercici, sigui aplicable segons l’escala següent:
a) Càrrec fins a 6.000.000,00 euros: el 3 %. En cas que la recaptació superi el 80 %
del càrrec líquid, el premi de cobrament s’incrementarà amb una recompensa especial
del 0,50 %; si se supera el 90 %, la recompensa especial serà del 0,75 %, i si se
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supera el 95 %, la recompensa especial esmentada serà de l’1 %. Una vegada
calculat el percentatge aplicable, s’ha de reduir en el 0,57 %.
b) Càrrec de 6.000.000,01 euros fins a 10.500.000,00: el 2,98 %. En cas que la
recaptació superi el 80 % del càrrec líquid, el premi de cobrament s’incrementarà amb
una recompensa especial del 0,50 %; si se supera el 90 %, la recompensa especial
serà del 0,75 %, i si se supera el 95 %, la recompensa especial esmentada serà de l’1
%. En el cas que siguin d’aplicació aquestes recompenses, el percentatge que en
cada cas correspongui en concepte de recompensa especial s’ha de reduir,
respectivament, en el 0,67 %, en el 0,73 % i en el 0,78 %.
c) Càrrec igual o superior a 10.500.000,01 euros: 2,98 %.
d) Càrrec igual o superior a 15.500.000,00 euros: 2,50 %.
2. El cost del servei per l’exercici de les competències de recaptació en via executiva
és el següent:
a) El 5 % del principal del deute, quan el cobrament del deute tengui lloc una vegada
acabat el període voluntari de pagament però abans de la notificació de la provisió de
constrenyiment. No obstant això, quan el cobrament del deute tengui lloc abans de
l’expedició i el càrrec a l’ATIB de la provisió de constrenyiment, la totalitat del recàrrec
procedent correspondrà a l’Ajuntament.
b) El 10 % del principal del deute, quan el cobrament del deute tengui lloc abans de
l’acabament del termini previst per pagar els deutes en via de constrenyiment.
c) El 12,50 % del principal del deute, quan el cobrament del deute tengui lloc una
vegada acabat el termini previst per pagar els deutes en via de constrenyiment.
3. Les retribucions que en resultin de l’aplicació dels apartats anteriors tenen la
consideració de quanties màximes, sense que es puguin incrementar en cap quantia
addicional.
Amb l’acord previ de les parts, les compensacions econòmiques que, en concepte de
cost del servei, resultin d’allò que es preveu en els apartats anteriors, es poden alterar
atenent a l’increment de les quantitats recaptades, a les despeses necessàries i a les
modificacions normatives que es produeixin i que les puguin afectar o a les variacions
que experimentin els tributs a què es refereix aquest Conveni.
10. Bestretes o lliuraments a compte
1. L’ATIB assumeix l’obligació de finançar anticipadament a l’Ajuntament mitjançant la
realització de lliuraments a compte o bestretes mensuals i sense interrupció,
equivalents cadascuna al 8 % de la recaptació íntegra en període voluntari de tributs
locals de cobrament periòdic per rebut obtinguda en l’exercici anterior. Aquests
lliuraments s’han de fer efectius els deu primers dies de cada mes.
Els lliuraments a compte prosseguiran en els primers mesos de l’exercici següent
sense variació en l’import fins al moment en què, aprovada la liquidació corresponent
a l’exercici precedent, es puguin determinar les noves quanties dels lliuraments a
compte esmentats. Simultàniament, es compensaran les eventuals diferències
resultants.
Si al llarg d’un exercici s’evidencia una desviació del càrrec líquid respecte de
l’exercici precedent, superior al 20 %, tant per sobre com per sota, qualsevol de les
parts podrà instar la revisió pertinent de la quantia de la bestreta a compte que s’havia
establert inicialment.
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2. L’ATIB assumeix l’obligació de finançar anticipadament les contribucions especials
mitjançant la realització de lliuraments a compte mensuals, l’import dels quals ha de
ser equivalent al 75 % del càrrec per cadascuna de les contribucions especials. La
primera mensualitat s’ha d’abonar a l’Ajuntament durant els quinze dies següents a la
notificació a què es refereix l’article 34.4 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Els lliuraments a compte s’han de calcular d’acord amb l’aplicació de la fórmula
següent:
E=

C · 75/100
––––––––––– · n
P

En què,
E = import de lliurament a compte.
C= import total del càrrec per cadascuna de les contribucions especials, sense
perjudici del que estableix el darrer paràgraf de l’apartat següent en els casos en què
sigui admissible el cobrament parcial de l’import.
P= període de cobrança en període voluntari de cadascuna de les contribucions
especials, expressat en dies naturals, que s’ha d’addicionar al període comprès entre
la data de notificació a què es refereix l’article 34.4 del Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, i la data estimada d’acabament de les obres d’inversió que
motiven la imposició de la contribució especial;
n= nombre de dies naturals que comprèn el lliurament a compte. En la mesura que
sigui possible, els lliuraments a compte s’han de fer per cada 30 dies naturals.
L’obligació per part de l’ATIB de fer lliuraments a compte s’extingeix en el moment en
què la suma del lliurament arriba al percentatge que s’ha indicat abans, del 75 % del
total del càrrec.
3. L’ATIB es reserva el dret de suspendre una o més de les bestretes a compte
mensuals, amb l’avís previ a l’Ajuntament, si en vista dels resultats que es vagin
assolint i l’import acumulat d’aquests lliuraments és raonablement presumible
l’eventualitat d’un possible finançament excessiu.
Així mateix, l’ATIB suspendrà els lliuraments a compte relatius a les contribucions
especials si, transcorreguts tres mesos des de la data de notificació prevista en
l’article 34.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, no s’ha iniciat
l’execució de les obres d’inversió que hagin motivat la imposició de la contribució
especial.
En aquests supòsits, l’ATIB té la facultat d’exigir la devolució de les quantitats
lliurades a compte.
En cas que en la gestió recaptadora de la contribució especial sigui admissible el
cobrament parcial del seu import, les quantitats efectivament recaptades minoraran la
base de càlcul definida com a lletra C en la fórmula prevista en l’apartat anterior, a
l’efecte de càlcul de la quantitat de les bestretes a compte.
4. L’import de les bestretes a compte efectuades s’ha de deduir de cadascuna de les
liquidacions en període voluntari corresponents a les quals facin referència.
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11. Condicions d’ús i protecció de dades
1. L’ús de les dades no comporta, en cap cas, que l’ATIB n’adquireixi la titularitat. A
tots els efectes, la titularitat correspon a l’Ajuntament.
2. L’ATIB es compromet a aplicar, respecte a les dades de caràcter personal que li
subministri l’Ajuntament, el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de protecció de dades personals i garantia dels drets digital, el Reial decret
1720/2007 de 21 de desembre pel que s’aprova el reglament de desenvolupament de
la Llei orgànica 15/1999, i, en el que sigui d’aplicació, el Reglament general de
protecció de dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament europeu i del Consell de
27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i les
disposicions de desplegament o complementàries que es dictin en aquesta matèria.
3. L’ATIB es compromet a no utilitzar aquestes dades amb altres finalitats distintes de
les que es descriuen en aquest Conveni i de les que corresponguin en exercici de les
funcions de gestió recaptatòria o de cobrament de deutes. Se’n prohibeix qualsevol
tipus de cessió, transferència o comunicació, ni tan sols per a la seva conservació, a
altres persones.
L’ATIB coneix que si destina les dades a una altra finalitat, les comuniqui o les utilitza
incomplint les estipulacions d’aquest Conveni, serà considerada també responsable
del tractament i respondrà de les infraccions en què hagués incorregut.
4. L’ATIB únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable
del tractament i per al compliment de les tasques relacionades amb l’objecte d’aquest
Conveni.
5. Una vegada resolt definitivament aquest Conveni, l’ATIB procedirà a la destrucció
de les dades personals als quals hagi tingut accés així com qualsevol suport o
documents en els quals constin tals dades o les retornarà a l’Ajuntament.
6. S’adjunta com a annex al present Conveni les mesures de seguretat que
l’encarregat del tractament es troba obligat a implementar d’acord amb allò que
preveu l’article 12 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre o la normativa que,
en el seu cas, sigui d’aplicació.
12.

Dret supletori
En tot allò que no preveu aquest Conveni, regeix la normativa pròpia de la Comunitat
Autònoma en matèria de recaptació i la normativa tributària estatal que siguin
d’aplicació, i, en particular, la Llei general tributària, el Reglament general de
recaptació i el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
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13. Vigència
1. Aquest Conveni té efectes a partir del dia l’1 de gener de 2019 i una vigència de 4
anys, considerant-se com a primer any el 2019.
En qualsevol moment abans de la finalització del termini de vigència, les parts poden
acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a 4 anys addicionals o
la seva extinció.
2. Aquest Conveni substitueix 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 de 10 de juny de 2009, que
resultarà d’aplicació fins a la formalització del present Conveni.
Les referències a l’esmentat Conveni de 10 de juny de 2009 contingudes en altres
Convenis de col·laboració subscrits o que es puguin subscriure entre l’Agència
Tributària de les Illes Balears i l’Ajuntament d’Inca en matèria de gestió i recaptació de
recursos municipals, s’han d’entendre fetes en aquest Conveni.
Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en dos exemplars.
Inca, __ de ________ de 2019.

Per l’Agència Tributària de les Illes Balears

Per l’Ajuntament d’Inca

Annex
1. Mesures de seguretat (nivell de seguretat)
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal i la resta de normativa reguladora en matèria de protecció de dades, els
fitxers objectes de l’encàrrec de tractament han d’adoptar, per evitar l’alteració, la pèrdua,
el tractament o l’accés no autoritzat de les dades personals que conté, un nivell mitjà de
seguretat.
Per procurar a les dades tractades per compte del responsable el nivell mitjà de seguretat
legalment requerit, l’encarregada del tractament (ATIB – recaptació de zona) s’obliga a
adoptar les mesures d’índole tècnica i organitzativa a les quals es refereixen l’article 9 de
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
i el Reglament de desplegament de la Llei 15/1999, aprovat pel Reial decret 1720/2007,
de 21 de desembre.
L’encarregada del tractament es compromet a posar en coneixement del responsable
qualsevol modificació implantada sobre les mesures de seguretat que, en tot cas, mai no
representaran una vulneració de nivell de seguretat indicat.
2. Identificació i autenticació
Els usuaris únicament poden tenir accés autoritzat a les dades personals i als recursos
d’informació que siguin necessaris per dur a terme les seves funcions.
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Tots els usuaris han de tenir un codi d’identificació, que és únic i que està associat a una
contrasenya, que només sap l’usuari i que és personal i intransferible.
No hi ha cap possibilitat que un mateix parell usuari-contrasenya sigui assignat a dos
usuaris diferents.
3. Caducitat de les contrasenyes
Tret que sigui necessari un canvi administratiu de la contrasenya perquè se sospita se
n’ha romput la confidencialitat o que part del personal autoritat la sap, la modificació
general de les contrasenyes es farà d’acord amb el procediment següent:
— Sistema operatiu: canvi de contrasenyes cada tres mesos.
— Aplicacions: canvi de contrasenyes cada tres mesos.
4. Limitació d’accessos
Per complir els principis del document de seguretat, les aplicacions permeten fins a tres
intents d’accés fallits. Quan això succeeix, l’aplicació es tanca i l’usuari ha d’intentar
connectar-se una altra vegada.
Una vegada superat el límit establert per als intents fallits, el sistema es bloqueja
automàticament i és necessari acudir a l’administrador de l’aplicació per desbloquejar-lo i
generar una clau nova.
5. Personal
Els òrgans de recaptació de l’ATIB han de mantenir una relació d’usuaris assignats als
diferents perfils, que estarà disponible per a l’Ajuntament, que podrà sol·licitar-la en
qualsevol moment.
6. Responsables de seguretat
L’ATIB ha designat els responsables de seguretat dels fitxers corresponents.
7. Control d’accés
No es permet l’accés de personal extern a l’ATIB a les dependències d’ubicació dels
fitxers.
Els sistemes d’informació i també els fitxers automatitzats processats per aquests es
troben a la sala de servidors de la seu situada al carrer de carrer de Francesc de Borja
Moll, 22, 07003 Palma.
Només el personal autoritzar de l’ATIB pot tenir accés físic als sistemes d’informació
ubicats a la sala i ha de seguir el procediment que consta en el document de seguretat
corresponent.
8. Gestió d’incidències
Les incidències es classifiquen en diferents nivells (lleus, intermèdies o de caràcter crític).
Les incidències es registren en el llibre de registre d’incidències corresponent, que és
coordinat i controlat pel responsable tècnic de seguretat.
L’ATIB comunicarà a l’Ajuntament totes les incidències relacionades amb les seves dades.
L’Ajuntament delega als òrgans de l’ATIB la tasca d’autoritzar la recuperació de les dades
de fitxers ubicats a les seves instal·lacions.
El registre d’incidències ha d’estar a disposició de l’Ajuntament, que pot sol·licitar-lo en
qualsevol moment a l’ATIB.
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9. Gestió de suports
L’ATIB ha de mantenir un inventari amb els suports en què emmagatzema les dades de
l’Ajuntament, que podrà sol·licitar-los en qualsevol moment.
L’entrada i la sortida de suports es registra en el llibre corresponent, entrades o sortides
que només poden ser autoritzades pel responsable tècnic de seguretat.
Els suports amb dades s’etiqueten seguint les pautes següents:
Els suports d’entrada i sortida de dades inclouen una etiqueta de visualització senzilla per
identificar-los fàcilment, que inclou les dades de nom del fitxer font de les dades i el nom
del fitxer de sortida inclòs en el suport, la data i l’hora d’enregistrament de les dades en el
suport.
La destrucció de suports haurà de disposar de l’autorització del responsable tècnic de
seguretat, i es farà de la manera següent: es destruirà el suport físicament, s’inscriurà la
baixa en l’inventari del magatzem de suports, i s’hi inclourà la data de destrucció i la
identificació del personal encarregat de destruir-lo. En cas que sigui possible, es
reciclaran els rebuigs.
L’Ajuntament delega als òrgans de l’ATIB la tasca d’autoritzar la sortida de suports amb
dades dels seus fitxers per exercir la tasca contractada.
10. Còpies de seguretat i recuperació de dades
L’ATIB farà una còpia de seguretat, almenys setmanalment, de les dades de l’Ajuntament.
Així mateix, farà un informe de verificació de les còpies de seguretat, almenys
semestralment, que posarà a disposició de l’Ajuntament, que podrà sol·licitar-la en
qualsevol moment sense avís previ.
L’ATIB no farà proves amb dades dels fitxers de l’Ajuntament.
S’emmagatzemarà una còpia de suport, i també dels procediments de recuperació en una
ubicació diferent de la del seu sistema d’informació de l’Ajuntament.
11. Criteris d’arxivament, custòdia de documentació i emmagatzematge de suports no
automatitzats
L’ATIB emmagatzemarà les dades dels fitxers de l’Ajuntament de manera que siguin
fàcilment localitzables i consultables.
Per emmagatzemar documents amb dades de l’Ajuntament, s’utilitzaran dispositius amb
mecanismes que n’obstaculitzin l’obertura.
12. Auditories
L’ATIB farà, almenys cada dos anys, una auditoria de les mesures de seguretat
implantades en el sistema d’informació en què es tracten les dades dels fitxers de
l’Ajuntament, que es podrà sol·licitar en qualsevol moment.
SEGON. Respecte allò que preveu l’apartat sisè de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 29 de
novembre de 2018, es manté la vigència i les condicions dels següents convenis —sense
perjudici que les referències que puguin contenir a l’acord del Ple de l’Ajuntament de 29 de
desembre de 2008 s’han d’entendre referides a l'acord de data 29 de novembre de 2018:
– 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, que, de
conformitat amb el que estableix l’apartat tercer d’aquest Acord, també és d’aplicació
a la taxa de clavegueram.
– Conveni de col·laboració per a la gestió d’expedients sancionadors en matèria de
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trànsit i seguretat vial de 28 de novembre de 2016.
TERCER. Facultar el Sr. Batle president per subscriure el Conveni a què es refereix el punt
primer, així com els actes necessaris que derivin del present Acord."
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: devuit (18) vots a favor dels grups
municipals del PSIB-PSOE, Partit Popular, MÉS per Inca i Proposta per les Illes, i tres (3)
vots d'abstenció del grup municipal d’Independents d'Inca.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.
5. PROPOSTA DE LA BATLIA PER FELICITAR POLICIES LOCALS
Els reunits consideren la Proposta de la Batlia per felicitar policies locals, de data 17 de
desembre de 2018, que transcrita textualment diu:
"El dia 9 d'octubre de 2018, la localitat de Sant Llorenç del Cardassar va sofrir una de les
majors catàstrofes que es recorden a Mallorca a causa de les fortes plogudes que varen
provocar el desbordament del torrent, arrasant el municipi provocant grans destrosses i la
pèrdua de deu vides humanes.
Davant aquestes greus conseqüències el Govern balear va activar el nivell 2 del Plan
Inunbal. Tots els serveis d'emergències disponibles, Guàrdia Civil, bombers, policies locals
i efectius de Protecció Civil, així com multitud de particulars varen acudir immediatament a
la zona afectada pels desbordaments per auxiliar les persones afectades.
Concretament, el cap de la Policia Local va rebre des de la Direcció General d'Interior una
comunicació en la que manifestaven la necessitat de 20 policies lliures de servei per anar
a prestar servei a Sant Llorenç des Cardassar a les ordres de l'inspector d'allà. Les
funcions d'aquests policies eren funcions de regulació de trànsit principalment i
col·laboració amb la Policia de Sant Llorenç per realitzar la retirada de vehicles.
Per part de l'Ajuntament d'Inca, en contestació a aquesta cridada, varen acudir al municipi
de Sant Llorenç de manera voluntària els següents policies:
- Maria Isabel Nadal Jiménez.
- Joan M. Vich Mateu.
- Jordi Morey Estrany.
- Arnau Llabrés Mesquida.
- Antoni Xamena Mulet.
- Tomeu Pieras LLabrés.
- Miquel Llabrés Galmés.
- Joan Siquier Vanrell.
- Manel Crespí Seguí.
- Hector Matas Blázquez.
- Eduard Jiménez Ballesteros.
- Carlos Caballero Mármol.
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En data 12 de desembre de 2018, la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques va
remetre el seu agraïment personalment a cada un d'aquests policies per la seva
col·laboració valuosa i desinteressada en el desplegament operatiu que es va dur a terme
la setmana de l’11 al 22 d'octubre en el municipi de Sant Llorenç des Cardassar, on varen
demostrar la seva professionalitat realitzant totes les tasques que se’ls varen demanar
fora d'horari de servei.
L'Ajuntament es vol sumar a l'agraïment Conselleria d'Hisenda i Administracions
Públiques i de manera pública felicitar a tots aquells agents de la policia local que varen
col·laborar en les tasques a Sant Llorenç des Cardassar.
Per tot l'exposat, i en reconeixement de la seva dedicació i professionalitat, el qui subscriu
eleva a la decisió del Ple de l'Ajuntament les següents PROPOSTES D'ACORD:
PRIMER. Concedir una FELICITACIÓ per la tasca desenvolupada en el municipi de Sant
Llorenç des Cardassar als agents de la Policia Local:
- Maria Isabel Nadal Jiménez.
- Joan M. Vich Mateu.
- Jordi Morey Estrany.
- Arnau Llabrés Mesquida.
- Antoni Xamena Mulet.
- Tomeu Pieras LLabrés.
- Miquel Llabrés Galmés.
- Joan Siquier Vanrell.
- Manel Crespí Seguí.
- Hector Matas Blázquez.
- Eduard Jiménez Ballesteros.
- Carlos Caballero Mármol.
SEGON. Que es traslladi aquesta felicitació als interessats i se’n deixi constància en el
seu expedient personal."
La Sra. Triguero indica que aquests policies varen ser els seleccionats, però que hi va
haver una llista molt gran de policies que no ho varen ser, i d'altres policies que per
compte seu també hi varen anar, per la qual cosa també vol estendre la felicitació a tots
ells.
Intervé la Sra. Horrach. Manifesta que ells també voldrien que constàs –molt especialment
i sobretot des del Partit Popular– el seu agraïment a tots aquests policies perquè eren
unes hores de descans, deixaren les seves famílies i tot això tan merescut d'estar a casa
seva còmodament. Vol agrair una vegada més tota la sensibilitat que tenen envers les
necessitats d'aquest poble en concret. Aprofitant l'avinentesa que el Sr. Jordi Morey és a
la sala, voldria transmetre des del Partit Popular la seva més sincera felicitació i
reconeixement total de la seva sensibilitat. També li agradaria que en aquesta felicitació hi
poguessin afegir que hi ha haver molts ciutadans d'Inca que d'una manera totalment
anònima –li consta perquè en coneix molts– també es traslladaren al poble de Sant
Llorenç a realitzar tasques de neteja, a ajudar a arreglar els torrents i en tot allò que va ser
necessari. A més, hi dugueren aliments, rentaren roba, perquè hi havia gent que es va
quedar just amb el que duien posat. Per tant, voldria que fessin molt més extensa aquesta
felicitació.
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Intervé el Sr. Batle. Assenyala que, en relació amb aquest assumpte, sens dubte la
solidaritat de la societat mallorquina va ser exemplar, i ell també s’hi vol sumar, no només
al que ha dit la portaveu del Partit Popular, sinó també a altres departaments de
l'Ajuntament: des de Serveis també es varen enviar efectius i material cap a Sant Llorenç,
l'Àrea de Promoció Econòmica va fer una crida a les empreses que volguessin col·laborar
amb les diferents tasques que es varen desenvolupar a Sant Llorenç, que hi
respongueren i que de forma totalment desinteressada en un gran nombre varen anar
allà; des d’empreses de pintura, empreses que tenien maquinària, transports, etc., s’hi
varen desplaçar durant totes aquelles setmanes i varen posar el seu granet d'arena
perquè la normalitat tornàs al municipi germà de Sant Llorenç. Per això des d'aquí i avui,
aprofitant aquesta felicitació als policies que varen estar en el municipi i arran de la petició
que també els va fer la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques d'elevar aquesta
proposta de reconeixement als efectius de la Policia Local, també vol sumar a tots els
agraïments esmentats el dirigit a totes aquelles persones que de forma anònima també
varen fer possible que la normalitat a Sant Llorenç es pogués instal·lar de nou al més aviat
possible.
Intervé la Sra. Horrach. Manifesta que aquesta felicitació s'hauria de fer molt extensa,
perquè la tasca no va acabar quan ja intentaren regular una mica, sinó que va anar més
enllà: li consta que fins i tot funcionaris de Mallorca i de fora de Mallorca s'hi traslladaren
per ajudar la gent a omplir les instàncies per demanar les pròpies ajudes. Comenta que
anomenar algú de vegades és un poc perillós perquè així es poden oblidar uns altres; per
tant, haurien de fer una proposta d'agraïment molt grossa, evidentment a aquests policies,
perquè la feina i la tasca que desenvolupen és molt gran, i necessiten descansar i estar
amb la seva família, però també hi ha un col·lectiu molt extens a qui s’ha de fer extensiu
l’agraïment. Des del Partit Popular els agradaria que en quedàs constància a l'acta.
El Sr. Secretari demana al Sr. Batle si s'ha de fer una esmena.
El Sr. Batle respon que es pot recollir a l'Acta, en aquest punt, allò que han dit la portaveu
del Partit Popular i ell mateix, i hi han sumat els col·lectius que es varen acostar aquests
dies al municipi de Sant Llorenç. Indica que l'acord és aquest, però que consti en acta
l'agraïment de l'Ajuntament d'Inca, de tota la ciutat, a tots els col·lectius que de forma no
visible varen col·laborar perquè es pogués instaurar novament la normalitat a Sant
Llorenç.
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta.
Després de les votacions la Sra. Horrach s’absenta de la sessió.
6. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME PER APROVAR
INICIALMENT EL PLA ESPECIAL DE L'ART DE LA FAÇANA D'INCA
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme per aprovar
inicialment el Pla Especial de l'Art. de la fFaçana d'Inca, de data 17 de desembre de 2018,
que transcrit textualment diu:
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"INFORME que, en forma de PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, formula el lletrat municipal i cap
de l'Àrea d’Urbanisme i Habitatge envers l'aprovació inicial del Pla Especial de l’Àrea de
Reconversió Territorial, Diferida, núm. 11.1 de la Façana d’Inca (PEFI), prevista al Pla
Territorial Insular de Mallorca, perquè s’elevi a la decisió del PLE DE L’AJUNTAMENT.
I. VIST l'expedient urbanístic relatiu a la realització del Pla Especial de l’Àrea de Reconversió
Territorial Diferida, norma 39, núm. 11.1 (Façana d’Inca) prevista al Pla Territorial Insular de
Mallorca; en resulten els antecedents de fet següents:
1. Pel Ple del Consell de Mallorca en data de 13 de desembre de 2004, es va aprovar de
forma definitiva el Pla Territorial Insular de Mallorca (endavant PTM), publicat en el BOIB el
dia 31.12.04, amb l’objectiu de donar compliment al previst a la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de
directrius d’ordenació territorial de les Illes Balear i de mesures tributàries, modificada per la
Llei 9/1999, de 6 d’octubre; la Llei 20/2001, de 21 de desembre; la Llei 11/2002, de 23 de
desembre; la Llei 8/2003, de 25 de novembre; i la Llei 10/2003, de 22 de desembre.
La norma territorial es va dur a terme seguint el procediment administratiu i introduint les
determinacions d’àmbit supramunicipal que es preveu als articles 8, 9 ,10 de la Llei 14/2000,
de 21 de desembre, d’ordenació territorial, i donà lloc a un instrument general d’ordenació
del territori de l’illa de Mallorca i dels seus illots i aigües interiors que té com a finalitat la
regulació de tots aquells elements propis del territori que transcendeixen de l’àmbit
estrictament municipal i que es defineixen de forma detallada a la norma primera del Pla
Territorial.
Posteriorment, el Pla Territorial ha estat objecte de modificació, Modificació núm. 1, aprovada
el 3 de juny de 2010, i Modificació núm. 2, aprovada el 13 de gener de 2011.
La Modificació núm. 2 del PTM, va tenir com objecte la modificació del règim de les Àrees
de Reconversió Territorial, norma 39, on s'estableix la següent redacció:
1. Per tal de dur a terme operacions d’esponjament, implantació o millora d’equipaments,
infraestructures i dotacions de serveis, a les àrees de desenvolupament urbà, i de dur a
terme operacions de millora del paisatge urbà i rural, el Pla crea les Àrees de Reconversió
Territorial següents:
ART 1. ANEI Serra de Tramuntana, valorització i restauració ecològica i ambiental.
ART 2. ANEI Barrancs de Son Gual i Xorrigo, valorització i restauració ecològica i ambiental.
ART 3. ANEI Massís de Randa, valorització i restauració ecològica i ambiental.
ART 4. ANEI Na Borges, valorització i restauració ecològica i ambiental.
ART 5. Connectors paisatgístics locals.
ART 6. Connector paisatgístic lineal na Borges – massís de Randa.
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ART 7. Cimentera de Lloseta, adequació ambiental de l’entorn.
ART 11. Operacions estratègiques en els tres nodes territorials de
l’illa:
11.1. Façana d’Inca
11.2. Façana de Manacor
11.3. Reconversió de la Via de Cintura de Palma
ART 12. Centres històrics degradats:
12.2. Centre històric d’Inca
12.3. Centre històric de Manacor
2. Per l’Ajuntament en ple, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de desembre de 2005, es
va acordar iniciar els tràmits per a l’adaptació del PGOU d’Inca al Pla Territorial Insular de
Mallorca (avanç de l’adaptació), mitjançant l’obertura d’un període d’informació pública als
efectes de garantir la participació i el major nombre de suggeriments i/o observacions per
determinar quina ha d’ésser la proposta d’adaptació del PGOU d’Inca al Pla Territorial.
4. L’Ajuntament en ple en sessió ordinària de data 30 de juny de 2006, va aprovar inicialment
la revisió del PGOU d’Inca per dur a terme l’adaptació al PTM i es va sotmetre a informació
pública durant un termini de dos mesos, procedint a la publicació de l’acord en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears pel seu general coneixement, així com en dos dels diaris de major
circulació.
6. En data de 22 de gener de 2007 l’òrgan ambiental competent va comunicar els criteris
estratègics i els indicadors dels objectius ambientals i els principis de sostenibilitat aplicables,
els quals han estat recollits per l’informe de sostenibilitat ambiental a realitzar per
l’Ajuntament i que forma part de la documentació del projecte del Pla Especial de l’Àrea de
Reconversió Territorial núm. 11.1( façana d’Inca) prevista al Pla Territorial Insular de
Mallorca.
7. Per l’Ajuntament en ple, en sessió ordinària de data 26 de gener de 2007, es va realitzar
una nova aprovació inicial de la revisió del PGOU d’Inca per dur a terme l’adaptació al Pla
Territorial Insular de Mallorca i a la mateixa sessió plenària, es va aprovar inicialment el Pla
Especial per dur a terme el desenvolupament de l’Àrea de Reconversió Territorial (ART) de
la façana d’Inca prevista al PTM i es va sotmetre a informació pública la documentació del
pla, així com l’informe de sostenibilitat.
8. En sessió de 6 de novembre de 2009, el Ple de la Comissió Balear de Medi Ambient, va
acordar suspendre el termini per emetre la conformitat o no de la Memòria Ambiental del Pla
Especial de l’ART Diferida 11.1 del PTM, fins la presentació d’un determinada documentació
i esmena de deficiències que s’indiquen a l’acord esmentat.
6. Que a requeriment de la Comissió es va esmenar la documentació en diferents
ocasions i es va convocar el Subcomitè d’Avaluacions Ambientals Estratègiques dia 30 de
juny de 2010 als efectes d’emetre l’informe corresponent; no obstant això, com a
conseqüència de les discrepàncies entre Ajuntament i la Comissió, en relació a l’abast i
objectius del Pla Especial, es va proposar deixa l’assumpte damunt la taula a l’espera
d’una reunió entre les Administracions implicades, Ajuntament, Consell i Conselleria de
Medi Ambient.
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7. En data de registre de sortida 19/07/2012, l’Ajuntament va sol·licitar que no s’arxivés
l’expedient i la continuació de la tramitació.
8. Que en data de registre de sortida de 13/02/2013, l’Ajuntament va sol·licitar una nova
pròrroga per esmenar les deficiències i, en conseqüència, que no se procedís a l’arxiu de
l’expedient de tramitació, tenint en compte que s’estava tramitant l’adaptació de PGOU
d’Inca al PTM i que aquest expedient podia incidir en l’esmena de deficiències requerida.
9. Que l’adaptació del PGOU d’Inca al PTM, ha estat aprovada definitivament per la
Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en sessió ordinària de dia 27
d’octubre de 2012.
10. Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada dia 18/04/2013, es va
esmenar i remetre la documentació relativa a la Memòria Ambiental del Pla Especial ART de
la Façana d’Inca, als efectes de donar compliment a l’acord de Ple de la CMAIB adoptat en
sessió de 6 de novembre de 2009.
11. En data 26 de juliol de 2013 es va dur a terme sessió del Ple de la CMAIB, on després
d’examinar les esmenes presentades es va acordar no emetre informe de la Memòria
Ambiental del Pla Especial i suspendre el termini fins que s’esmenin les deficiències.
12. Per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de dia 9/03/2015, es va aprovar
l’esmena de deficiències de la documentació de la Memòria Ambiental i es va remetre a la
CMAIB.
13. En sessió de dia 30/06/2015, el Ple de la CMAIB va acordar no emetre informe sobre la
conformitat de la Memòria Ambiental fins que es presenti text refós amb compliment d’una
sèrie de prescripcions.
14. Finalment, en data 15 de març de 2016, l'Ajuntament va remetre ofici al CMAIB, en el
qual comunica la renúncia/desistiment de l'expedient d'avaluació d'impacte ambiental del Pla
Especial, renúncia que és acceptada per la Comissió mitjançant resolució d'arxiu de data
1/04/2016.
15. Davant aquesta situació, l'Ajuntament va prendre la decisió de començar de bell nou la
tramitació del Pla Especial de l'ART 11, Façana d'Inca, procediment a l'adjudicació del seu
estudi i elaboració de l'avanç a l'arquitecte, Sr. Jaume Luis Salas.
16. Després de diferents reunions amb les institucions afectades, Consell de Mallorca i
Comissió Balear de Medi Ambient, consultes amb els grups polítics de la corporació, s'ha
elaborat un document d'avanç del Pla Especial, als efecte de la seva exposició pública a tots
el ciutadans i/o entitats interessades, amb l'objecte de la seva consulta i, en el seu cas, de
presentar suggeriments per tal de millorar el document, abans de procedir a la seva
aprovació inicial.
17. Pel Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de dia 26/01/2017, es va aprovar la
Modificació puntual núm. 2, consistent en l’adequació a la realitat de l’àmbit de l'ART11.1
(Diferida), Façana d'Inca, així com a la documentació corresponent a l’avaluació ambiental
estratègica simplificada, que ha estat redactat per l’arquitecte, Sr. Jaume Luis Salas.
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18. Pel Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de dia 27/07/2018, es va aprovar l’Avanç del
Pla Especial per dur a terme el desenvolupament de l’Àrea de Reconversió Territorial
Diferida (ART) de la Façana d’Inca prevista al Pla Territorial Insular de Mallorca, norma 39,
núm. 11.1 i es va posar a disposició del públic per un termini d’un mes mitjançant anuncis en
el butlletí oficial de les Illes Balears, a un diari de major difusió i a la pàgina web de
l’Ajuntament, per a la presentació de suggeriments i/o al·legacions.
19. En data de 7 d’agost de 2017, l’Ajuntament d’Inca va trametre ofici a la CMAIB a l’efecte
de donar compliment a l’article 18 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental, amb la finalitat que l’òrgan ambiental determini l’abast de l’Estudi Ambiental
Estratègic.
Així mateix, en la mateixa data es va remetre el document d’avanç a la Direcció Insular de
Territori Paisatge del Consell de Mallorca, atès la condició d’Administració competent per a la
seva valoració i aprovació definitiva.
20. Durant el termini d’informació pública s’han presentat un total de 3 suggeriments i/o
al·legacions que han estat contestades per part de l’equip redactor al document de Memòria.
No obstant això, la consideració presentada per Col·legi d’Arquitectes de les Illes Balears,
serà resoltes en el present informe, atès el seu contingut merament formal.
21. En data de 17 setembre de 2018, l'arquitecte municipal ha emès informe tècnic envers al
contingut de la proposta de Pla Especial de l'Àrea de Reconversió Territorial de la Façana
d'Inca (PEFI), ART Diferida 11.1 del PTI.
Consideracions tècniques i jurídiques
1. Coherència i oportunitat de la proposta dins del marc normatiu
Del que s’ha exposat podem concloure que ens trobam davant una gran oportunitat per
desenvolupar el Pla Especial i establir una estratègia territorial favorable tant per a la ciu tat d’Inca com per la resta del territori de l’illa.






El Pla Territorial es va aprovar ara fa 13 anys i el Pla Especial encara no s’ha aprovat.
És un territori ben comunicat per les infraestructures ja existents i localitzat al cen tre de l’illa, ajudaria a consolidar els objectius del PTIM per fer d’Inca un node territorial de Mallorca.
És una oportunitat per millorar la façana inacabada de la ciutat, eliminant elements
distorsionadors i proposant un paisatge adient a l’entrada.
Tal i com estableix el PGOU 2012 les classificacions actuals de sòl dins l’àmbit de
l’ART 11.1 així com el seu desenvolupament i la seva execució material resten condicionades i diferides a la tramitació de la referida ART, inclosa la seva avaluació
ambiental, amb l’excepció del Sector 1 Industrial.

2. Els objectius que marca el PTIM per la Pla Especial són:
1.
2.
3.
4.

Millora de la imatge de la ciutat.
Creació d'un nou polígon industrial.
Implantació de l'Hospital Comarcal d'Inca.
Creació d'una nova zona d'equipaments i serveis entre l'hospital i el sòl urbà d'Inca.
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5. Millora dels accessos a la ciutat d'Inca, especialment els de la carretera de Sineu i
Llubí.
6. Creació de zones verdes en els accessos a la ciutat.
La present proposta paisatgística tracta específicament els punts 1, 4, 5 i 6, entenent que
els altres o ja estan executats (3. Hospital d’Inca), o pendents d’execució (2. Sector 1
Polígon industrial amb Pla Parcial Aprovat Definitivament el 27/07/2012) i que permet el
seu desenvolupament, d'acord amb el previst a la Disposició addicional ...de la Llei....
3. Base legal de la proposta d’avanç de Pla Especial
El punt I de la Norma 40 del PTM estableix: ‘La localització, l’àmbit espacial, els objectius i
els criteris d’ordenació per a cada una de les Àrees de Reconversió Territorial esmentades
en la norma anterior es detallen a les fitxes individuals de característiques que es troben a
l’Annex 1 d’aquest Pla, en les quals s’indica també la classe d’instrument de reconversió
territorial que s’ha de desenvolupar: Pla de Reconversió Territorial (PRT), Projecte de
Millora Territorial (PMT) o ambdós, en funció dels objectius, les actuacions concretes i les
classes de sòl afectat.’
La possibilitat d’optar per un Pla Especial deriva de la Norma 40.5 del PTIM vigent que, a
manca del desenvolupament reglamentari esmentat en la disposició addicional segona de
la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les directrius d'ordenació territorial de les Illes Balears i de
mesures tributàries (LDOT), preveu que aquests Plans de Reconversió Territorial (PRT) i
Projectes de Millora Territorial (PMT) es puguin formular mitjançant plans especials que
hauran de ser aprovats definitivament pel Consell de Mallorca. Així, per tal de definir la
figura de planejament que caldrà desenvolupar en aquest àmbit ens hem de remetre la
Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears i de
mesures tributàries, on es fa una primera definició dels instruments d’intervenció per a
executar les ART:
Capítol 7. Àrees de reconversió territorial (ART)
Article 37
Els ajuntaments, els consells insulars i el Govern de les Illes Balears
d’acord amb ells, podran dur a terme actuacions a les àrees de
reconversió territorial (ART) amb l’objecte de restituir o millorar el paisatge
rural o urbà.
Article 38
1. Als efectes establerts a l’article anterior, es podran redactar i aprovar
els instruments de reconversió territorial següents:
a) El Pla de Reconversió Territorial (PRT).
b) El Projecte de Millora Territorial (PMT).
2. El Pla de Reconversió Territorial té per objecte la realització en àrees
de desenvolupament urbà, d’operacions d’esponjaments, d’implantació o
millora dels equipaments, d’infraestructura i de dotacions de serveis.
3. El Projecte de Millora Territorial té per objecte la millora del paisatge
urbà o rural.
Article 40 Quan els instruments d’ordenació territorial assenyalin àrees
subjectes a un pla de reconversió territorial, els ajuntaments incorporaran
la seva delimitació als instruments de planejament general.
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El Pla Territorial Insular de Mallorca va definir aquest àmbit d’estudi com una actuació
d’execució diferida i que els instruments de desenvolupament havien de ser el Pla de
Reconversió Territorial i el Projecte de Millora Territorial, no obstant, i com ja hem apuntat
abans, en quan els instruments a desenvolupar deia el següent:
Norma 40. Desenvolupament i execució (AP)
5. Fins que no es produeixi el desenvolupament reglamentari esmentat en
la Disposició Addicional Segona de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les
Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes Balears i de Mesures
Tributàries, els Plans de Reconversió Territorial i els Projectes de Millora
Territorial es formularan mitjançant Plans Especials que hauran de ser
aprovats definitivament pel Consell Insular de Mallorca.
Finalment la Llei 6/99, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de les Illes
Balears i de mesures tributàries, afegeix:
Disposició addicional segona
El Govern de les Illes Balears dictarà les disposicions necessàries per dur
a terme els plans i els projectes per a les àrees de reconversió territorial
(ART) del capítol 7 del títol I d’aquesta llei, sense perjudici que es puguin
realitzar actuacions demostratives de forma immediata a l’entrada en
vigor d’aquesta llei.
4. La regulació del Pla Especial al PGOU d'Inca 2012
Diferents articles del PGOU 2012 fan referència a l’ordenació de la Façana d’Inca,
concretament els articles 160 i 183 de les Normes urbanístiques:
Art. 160. Ordenació de l’ART façana d’Inca
El compliment dels objectius del PTM respecta a la façana d’Inca han
estat objecte d’estudi pormenoritzat en el Pla Especial de la Façana
d’Inca que està en tramitació. L’ordenació resultant s’incorpora als plànols
d’ordenació suposant la classificació com a sòl urbanitzable dels sectors
1, 6, 7, 9 i 10 delimitats als plànols d’ordenació. La resta dels terrenys
inclosos dins l’àmbit es classifiquen com a Sistemes Generals, cas de
l’Hospital d’Inca i el Poliesportiu, i Sistemes Generals d’Espais Lliures
Públics. Una part de l’àmbit resta en classificació de sòl rústic de règim
general amb unes limitacions específiques en quan a noves construccions
permeses.
Les classificacions de sòl dins l’àmbit de l’ART 11.1 proposades a
l’adaptació així com el seu desenvolupament i la seva execució material
resten condicionades i diferides a la tramitació de la referida ART, inclosa
la seva avaluació ambiental, amb l’excepció del Sector 1 Industrial, tot i
que es tramita a l’empara del disposat a DT3ª de la Llei 4/2010
Així mateix, s’incorpora l’estudi paisatgístic de la façana d’Inca que haurà
de tenir-se en compte a l’hora de la redacció dels corresponents plans
parcials i la resta d’interaccions que afectin a la façana d’Inca, per tal
d’aconseguir l’objectiu de la millora de la imatge de la ciutat a la nova
façana resultant.
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Art. 183. Sòl Rústic Comú de Règim General dins l’àmbit de l’ART. 11.1 façana
Inca
En el sòl classificat com a rústic general no ordenat com a sòl
urbanitzable ni Sistemes Generals dins l’àmbit de l’ART. 11.1
s’estableixen les següents mesures de protecció paisatgística:
a) Es prohibeixen les edificacions de nova planta.
b) Les edificacions existents destinades a usos permesos i
compatibles en la seva classificació de sòl rústic de règim general
podran ésser objecte d’ampliació fins el vint-i-cinc per cent (25%)
de la superfície actual sempre que es compleixin la resta de
paràmetres edificables del PGOU i del PTM.
c) Els paràmetres de les edificacions es regulen segons el previst
a l’article 169.
d) El règim d’usos respectarà els de la matriu contemplada a
l’article 169 bis.
e) Les condicions de l’edificació queden regulades al Capítol IV
del Títol IX.
5. Procediment i legislació urbanística aplicable
- Legislació
Davant la falta del desenvolupament reglamentari que havia de regular els Plans
Especials relatius a les Àrees de Reconversió Diferida que preveu la norma 40.5 del
PTIM, es considera que ens hem de acollir, de forma subsidiària, a la regulació que es
preveu a la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB),
Llei que deroga la Llei 2/2014 (LOUS).
D’altra banda, també serà aplicable, d’acord amb allò previst a la disposició final
segona de la Llei 12/2017, el Reglament de la LOUS, aprovat pel Ple de Consell Insular
de Mallorca de 16 d’abril de 2015.
Hem d’apuntar que l’aprovació de l’avanç es va dur a terme estant en vigor la LOUS,
això no obstant, entenem que aquesta normativa queda desplaçada i, en tot cas, no té
efectes significatius sobre el procediment que es considera a seguir per a la seva
aprovació.
La LUIB estableix en el seu article 45 la definició dels plans especials, essent el
PEFI un pla especial de desenvolupament del PTIM:
Article 45. Plans especials
1. Els plans especials són instruments de planejament que poden ser autònoms,
quan es formulin per a l’establiment d’ordenacions sectorials, parcials o
específiques, o de desenvolupament, quan desenvolupin instruments d’ordenació
territorial o municipals. En el cas dels autònoms, han de justificar la coherència de
les seves determinacions amb les d’aquells plans. Quan siguin plans especials de
desenvolupament, s’han d’ajustar a les previsions dels plans que desenvolupen.
En cap cas els plans especials no poden substituir el pla general municipal
en la seva funció d’ordenació integral del territori, ni alterar la classificació
del sòl.
El Pla Especial de l'ART 11, Façana d'Inca, s’emmarca dins l’apartat 2.h, ja que té per
objectiu el desenvolupament previst en el PTIM:
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2. Sens perjudici dels que es puguin aprovar en virtut de la legislació sectorial
aplicable per raó de la matèria, els plans especials podran tenir per objecte:
a. L’ordenació d’elements o conjunts protegits per la legislació sobre
patrimoni històric.
b. La protecció del paisatge o de les vies de comunicació.
c. La protecció i la conservació del medi natural i rural.
d. El desenvolupament i l’execució d’elements de l’estructura general i
orgànica.
e. Actuacions urbanístiques de les previstes en l’article 29 d’aquesta llei.
f. Adequació de les xarxes d’instal·lacions a les condicions
historicoambientals dels nuclis de població.
g. L’ordenació de la zona de s erveis del port d’acord amb la legislació
específica.
h. El desenvolupament dels àmbits així prevists en els plans territorials
insulars.
i. L’ordenació dels assentaments en el medi rural, d’acord amb el que
assenyala l’apartat 2 de l’article 42 d’aquesta llei.
j. Plans de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.
k. Qualssevol altres finalitats anàlogues.
l.
L’aprovació definitiva del Pla Especial habilitaria a l’Ajuntament d’Inca l’execució de les
obres i instal·lacions aprovades en el Pla Especial.
3. L’aprovació dels plans especials habilita l’administració competent per executar
les obres i les instal·lacions corresponents, sens perjudici de l’exigibilitat de les
llicències i autoritzacions administratives que siguin preceptives i del que estableix
la legislació sectorial.
El contingut dels plans especials ve definit a l’apartat 4, establint als següents apartats el
seu contingut i requisits:
4. Els plans especials contenen les determinacions que exigeixen els instruments
d’ordenació territorial o de planejament general corresponent o, a falta
d’aquestes, les pròpies de la seva naturalesa i finalitat, justificades degudament a
través d’una memòria informativa i justificativa de la necessitat o la conveniència
de la formulació del pla.
5. Així mateix han de disposar, com a mínim, del desenvolupament dels estudis
justificatius i complementaris necessaris, dels plànols d’informació i d’ordenació
que corresponguin, i de les normes i els catàlegs que escaiguin. S’ha d’incloure
un estudi d’avaluació de la mobilitat generada que, si s’escau, ha de definir les
mesures per adoptar respecte dels grans centres generadors de mobilitat que es
prevegin, i han d’incorporar l’estudi ambiental estratègic segons l’establert a la
legislació ambiental tret que, per la seva finalitat i objecte, l’òrgan ambiental acordi
l’exoneració pel fet de no tenir efectes significatius sobre el medi ambient.
6. Quan el pla especial delimiti i ordeni actuacions urbanístiques de les previstes
a l’article 23 d’aquesta llei ha d’incorporar:
a) Una memòria de viabilitat econòmica que analitzi la rendibilitat de
l’actuació, així com un informe de sostenibilitat econòmica, en què s’ha de
ponderar en particular l’impacte de l’actuació en les hisendes públiques
afectades, formulats ambdós en els termes establerts per aquesta llei i, en
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concret, l’article 47 i la legislació estatal de sòl per a la implantació i el
manteniment de les infraestructures necessàries o la posada en
funcionament i la prestació dels serveis resultants, així com la suficiència i
l’adequació del sòl destinat a usos productius.
b) Un avanç de l’equidistribució.
c) El pla de reallotjament i de retorn en els termes prevists a la llei estatal
esmentada, si s’escau.
El RLOUS estableix les determinacions dels plans especials urbanístics en el seus articles
108, 116 i 118.
Article 108. Determinacions dels plans especials urbanístics
Dins del ventall de plans especials exposats pel RLOUS el PEFI s’emmarca dins
els plans especials de desenvolupament d’instruments d’ordenació territorial,
corresponent a l’article 116.
Article 116. Determinacions específiques dels plans especials de
desenvolupament d’instruments d’ordenació territorial
1. Es poden redactar plans especials per desplegar les determinacions
establertes en els instruments d’ordenació territorial, l’aprovació dels quals és
competència del Consell Insular de Mallorca, relatives tant a àmbits físics com a
àmbits sectorials.
2. Les determinacions d’aquests plans especials són les que ha definit o
especificat l’instrument d’ordenació respectiu amb relació a sectors del territori o
per executar determinades accions lligades amb les habilitacions generals
establertes en la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació territorial; en la
Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears
i de mesures tributàries, o en altres disposicions normatives que li confereixin
atribucions reguladores
Article 118. Documentació dels plans especials
1. La documentació dels plans especials s’ha d’elaborar amb el grau de precisió
adequat a l’objecte i la finalitat i, en tot cas, amb el mateix o major grau de detall
que el del planejament que desenvolupen o complementen. S’ha de formalitzar
tant en suport físic, com en suport digital.
2. Integra la documentació a què es refereix l’apartat anterior:
a) La memòria descriptiva, que ha de reflectir de forma escrita i gràfica tots els
aspectes del planejament en vigor que resulten afectats pel pla especial.
b) La memòria justificativa de l’objecte i la finalitat del pla, que n’inclou la
necessitat o la conveniència.
c) L’estudi o els estudis complementaris elaborats en funció de l’objecte específic
del pla especial en concret. Singularment, si l’objecte específic del pla especial
incideix en totes o algunes de les matèries associades a la memòria social
prevista en l’article 83 d’aquest Reglament i que no han estat avaluades pel pla
general en relació al corresponent àmbit del pla especial, ha de justificar aquests
extrems mitjançant els estudis adients.
d) Els plànols d’informació i els plànols d’ordenació, a l’escala adequada per a la
ubicació i identificació correcta de les determinacions i contingut.
e) Les normes urbanístiques, que comprenen, si escau, les mesures de protecció
que siguin procedents d’acord amb la normativa sectorial aplicable.
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f) Les condicions a les quals s’han d’ajustar, si escau, els projectes tècnics de
desenvolupament d’obres d’infraestructura.
g) La regulació de les condicions de l’edificació, quan el desenvolupament del pla
especial prevegi la construcció d’edificis o instal·lacions destinades a equipament
públic o vinculades a infraestructures.
h) El catàleg d’elements i d’espais protegits, que s’ha de redactar d’acord amb el
que preveu l’article 47 de la LOUS i els articles 125 a 130 d’aquest Reglament,
quan en l’àmbit del pla existeixin béns susceptibles de protecció.
3. En funció de l’objecte i la finalitat, els plans especials han d’incloure un estudi
d’avaluació de la mobilitat generada que, si s’escau, definirà les mesures a
adoptar respecte dels grans centres generadors de mobilitat que es prevegin.
4. Els plans especials han d’incorporar l’informe de sostenibilitat ambiental en els
termes que regula la normativa sobre avaluació ambiental de plans i programes,
tret que, per la finalitat i l’objecte específics, l’òrgan ambiental acordi exonerar-lo
pel fet de no tenir efectes significatius sobre el medi ambient.
5. Els plans especials que ordenin actuacions d’urbanització han d’incorporar un
informe o memòria de sostenibilitat econòmica, en què es ponderarà, en
particular, l’impacte de l’actuació en les hisendes públiques afectades per la
implantació i el manteniment de les infraestructures necessàries o la posada en
funcionament i la prestació dels serveis resultants, així com la suficiència i
l’adequació del sòl destinat a usos productius.
6. Els plans especials que delimitin i ordenin actuacions edificatòries i de
regeneració i renovació urbanes d’acord amb la Llei 8/2013, de 26 de juny, de
rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, han d’incorporar l’avanç de
l’equidistribució i el pla de reallotjament i, si escau, de retorn, en els termes
prevists en l’article 10 de l’esmentada Llei estatal. Així mateix, l’informe de
sostenibilitat econòmica haurà d’incorporar l’establert en l’article 11 de
l’esmentada llei estatal
- Procediment
La present proposta es tramitarà conforme preveu l'article 55 de la LUIB i els articles 153 i
següents del RLOUS, atès la falta d'una regulació específica a la Llei 14/2000, de 21 de
desembre, d’ordenació del territori sobre la natura d’aquests tipus de plans.
En conseqüència, una vegada realitzat l'avanç, correspon al Ple de l'Ajuntament dur a
terme l'aprovació inicial i provisional de la proposta de Pla Especial i, finalment, l'aprovació
definitiva correspondrà al Consell de Mallorca.
Per altra banda, el present instrument de planejament va acompanyat de l'Estudi
ambiental estratègic, que ha estat tramitat conforme el previst als articles 18 i següents de
la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.
També serà aplicable el previst als articles 9.1, 10 I 17 de la Llei 12/2016, de 17 d'agost,
d’avaluació ambiental de les Illes Balears, modificada per la Llei 9/2018, de 31 de juliol, en
quant a la seva consideració d’avaluació ambiental estratègica ordinària del document en
qüestió, tràmits, documentació i terminis.
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6. Presentació de suggeriments i/o al·legacions durant el tràmit d’informació pública
S’han presentat un total de 3 suggeriments i/o al·legacions durant la posada al públic del
document d’avanç, les quals, a excepció de la presentada pel Col·legi d’Arquitectes de les
Illes Balears, són preses en consideració a la Memòria del document.
Quant a la consideració del Col·legi d’Arquitectes de les Illes Balears, en la qual es fa
referència a la possible no entrada en vigor de la Modificació núm. 2 del PGOU, consistent
en l’adequació a la realitat de l’àmbit de l'ART11.1 (Diferida), Façana d'Inca, atès que no va
ésser publicat al BOIB el seu contingut normatiu, i resulta que aquesta Modificació puntual
no tenia contingut normatiu, essent el seu objecte de forma exclusiva, l’adequació de l’àmbit
que de l’àmbit de l’ART 11.1, és a dir, la modificació del plànol que delimita els límits de l’ART
esmentada.
Per això, entenem que la publicació del plànol modificat no requereix un element essencial,
als efectes de l’entrada en vigor de la Modificació puntual en qüestió.
D’acord amb el que disposa l’article i 47.2 ll) de la Llei reguladora de les bases de règim local
de 2 d'abril de 1985, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la
Modernització del Govern Local, en quant a la tramitació dels instruments de planejament
serà necessari el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres de la
Corporació.
II. ATÈS el que disposen els articles 4.1.c) i e), 22.2.c) i 25.2.d) de la Llei reguladora de les
bases de règim local de 2 d'abril de 1985; i els articles 4.1.c) i e), 50.20, 123.1, 163 i
següents del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions
locals de 28 de novembre de 1986, el lletrat municipal que subscriu sotmet el present
Informe-proposta FAVORABLE a la consideració de la Comissió Informativa d’Urbanisme i
Habitatge perquè, si és procedent, s’elevi la seva aprovació a l'Ajuntament en PLE, òrgan
competent per resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD:
1. DONA COMPTE I PRENDRE EN CONSIDERACIÓ els suggeriments i al·legacions
presentades durant el termini de posada a disposició pública el document d’avanç Pla
Especial per dur a terme el desenvolupament de l’Àrea de Reconversió Territorial Diferida
(ART) de la Façana d’Inca prevista al Pla Territorial Insular de Mallorca, norma 39, núm. 11.1.
2. APROVAR INICIALMENT la proposta del Pla Especial per dur a terme el
desenvolupament de l’Àrea de Reconversió Territorial Diferida (ART) de la Façana d’Inca
prevista al Pla Territorial Insular de Mallorca, norma 39, núm. 11.1 i el seu Estudi Ambiental
Estratègic ordinària, redactada per l'arquitecte, Sr. Jaume Luis Salas.
3. SOTMETRE a informació pública pel termini de quaranta-cinc dies (45 dies), mitjançant
anuncis que es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a un diari de major difusió
de la Comunitat Autònoma i a la seu electrònica de l’Ajuntament, la proposta de Pla Especial
per dur a terme el desenvolupament de l’Àrea de Reconversió Territorial Diferida (ART) de la
Façana d’Inca prevista al Pla Territorial Insular de Mallorca, norma 39, núm. 11.1 i el seu
Estudi Ambiental Estratègic ordinari; poden examinar l'expedient a l’Àrea d'Urbanisme
d'aquest Ajuntament per formular els suggeriments i allegacions que es considerin
oportunes.
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4. SUSPENDRE l’atorgament de llicències de parcel·lació, edificació i demolició en els casos
que pugin contradir les determinacions previstes a la proposta de Pla Especial.
5. SOL·LICITAR a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, atesa la seva condició
d’òrgan ambiental que, prèviament als tràmits oportuns, formuli declaració ambiental
estratègica de la present proposta de Pla Especial, d’acord amb el previst a l'article 17 de la
Llei 12/2016 i els articles 17 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental, en el cas que ho consideri oportú.
6. SOL·LICITAR els informes i CONSULTAR a les corresponents administracions públiques
que es puguin veure afectades pel present Pla Especial, d'acord amb allò previst l'article
55.3 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears i l'article 22 de
la Llei 21/2013.
7. NOTIFICAR, personalment, el present acord a les persones i/o interessats que com a
conseqüència de l' aprovació inicial es puguin veure afectats."
Intervé el Sr. Torres. Manifesta que vol que consti en acta la seva felicitació a l'Ajuntament,
vol felicitar-se'n a tots per l'aprovació inicial i, evidentment, comparteixen que aquesta és
molt necessària. Indica que allò que no comparteixen són les seves paraules, dirigint-se al
Sr. Batle diu que deu pensar que l'escolten, que el Sr. Batle parla, parla i parla i que diu
"aquests del Partit Popular no m'escolten". El Sr. Torres assenyala que tenen el bon
costum d'escoltar allò que diu el batle. Explica que allò que vol deixar clar i constància és
que avui són aquí perquè les passades legislatures es va fer molta feina, i molt bona
feina. Diu al Sr. Batle que té tendència a dir de segons quines coses, que durant aquests
vint anys no han fet res, i lamenta que de les qüestions en què han fet feina no digui res.
Els retreu les paraules que gràcies a ells en aquesta legislatura ho han solucionat tot en
aquest ajuntament. Exclama que així els va.
Manifesta que, si el Sr. Batle agafa la Proposta i la comença a analitzar, veurà que ells
varen començar pràcticament l'any 2004 a fer-hi feina; esmenta els anys 2005, 2006,
2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2013, 2013, 2015... Diu al Sr. Batle que ells l'any 2016 es
varen posar a treballar-hi. Exclama que és estupend, però repeteix que arriben avui aquí
perquè varen començar una feina l'any 2004, d'una altra manera seria impossible.
Demana quin és el problema de l’ART. Respon que l'origen ve del PTM, que es va aprovar
un Pla Territorial de Mallorca que va crear molts problemes als ajuntaments; el PTM fins i
tot els tècnics l'han entès i l’han pogut desenvolupar, han pogut solucionar qüestions, però
en els primers anys del PTM la majoria dels ajuntaments –per no dir tots– anaven "de
crani", per no dir una altra paraula, i evidentment el PTM va voler ser l'eina urbanística
més bona de tota l’illa de Mallorca, però va comportar moltes dificultats. Explica que varen
haver de lluitar molt amb els tècnics. Diu que el Sr. Balte a la seva intervenció ha dit que
han volgut anar de la mà sempre del Consell Insular i que no han volgut imposar res. Li
demana què és el que feien ells, què és allò que imposaven. Indica que s'imagina que han
fet el mateix que feien ells, que han anat allà i que han intentat cercar solucions, i que
quan els tècnics insulars els n’han pogut donar les han aplicat. Insisteix que això és el que
feien ells, que no varen imposar res al Consell Insular a Mallorca, tot al contrari. El que sí
és cert és que moltes vegades no hi havia manera d'avançar i que per aquest motiu hi ha
tota aquesta sèrie d'intervencions de gestió que es varen dur a terme. Per aquesta qüestió
ha dit això al començament, que es feliciten tots i que estan d'acord que és una aprovació
molt necessària per al desenvolupament d'Inca, tota la resta... Diu al Sr. Batle que de
veritat alguna vegada podria ser una mica més generós. Pensa per ventura encara no li
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ha arribat l'esperit nadalenc. Aprofita per felicitar-los i es plany que el Sr. Batle no els doni
les bones festes de Nadal, només li parla de l'any que ve. Esperen que el 2019 sigui molt
bo, però ni són capaços de donar la felicitació de Nadal, amb això que són
aconfessionals... –aquesta paraula ara està molt de moda–, no donen ni les bones festes
de Nadal. Comenta que és increïble, però espera que dins la seva segona intervenció
sigui una mica més generós amb el Partit Popular, perquè sens cap dubte els vint anys de
la seva gestió i els anys que varen fer feina des de l'aprovació del PTM van servir perquè
avui siguin aquí, només faltaria, hi insisteix. Que ells han fet molta feina aquesta
legislatura amb aquest assumpte no ho posen en dubte, però, si l’anterior equip de govern
no hagués fet la feina que varen dur a terme abans, ells avui no podrien aprovar això.
El Sr. Batle contesta que quan acabi aquest ple li donaran els molts d'anys i es donaran
les bones festes.
El Sr. Batle continua dient que en aquest assumpte tenien una realitat i que ells l'han
afrontat. Vol que tothom sàpiga d'on venen, on han estat i sobretot cap on van, que quedi
clar a tothom. Esmenta que aquest document, a més, estarà exposat quaranta-cinc dies i
que tothom hi podrà fer al·legacions, però sense cap dubte –i, com deia el Sr. García,
sense acritud– no és qüestió si algun va fer més, no es tracta això. Expressa que la
situació era real i era que a l'any 2015 tenien un panorama en el qual pràcticament estava
paralitzat aquest projecte, que ells varen posar tot el que tenien i molt més perquè pogués
seguir continuant cap endavant. Explica que pràcticament varen haver de canviar de
redactor, de tota la feina que s'havia realitzat hi havia documents i aprovacions que sí han
servit, però gran part del conjunt pràcticament no ha servit de gaire. Això no obstant, tot i
així, avui el que lloen en el Ple és aquesta aprovació inicial i començar el procés, que al
més aviat possible es pugui aprovar, que sigui el Consell de Mallorca qui aprovi
definitivament aquest ART Façana d'Inca i que tots aquest sectors es puguin
desenvolupar, i sobretot que puguin tenir tots els equipaments que hagin de menester per
donar cobertura al futur de la seva ciutat en temes educatius, socials, esportius, que de
ben segur seran molt importants.
Intervé el Sr. Torres. Manifesta que pot coincidir amb una part de la seva exposició.
Evidentment vol que quedi constància que ells han tengut més facilitat que la que varen
tenir ells amb la Comissió Balear de Medi Ambient. En aquest sentit no en té cap dubte. A
més a més, és una cosa claríssima. Ell, que ha viscut –des de la responsabilitat de la
Batlia– reunions amb la Comissió Balear de Medi Ambient, a la qual ja es discutia fins i tot
el color d'un plànol, sap que és cert que l'Ajuntament d'Inca a vegades pot cedir i cedir,
però si quan algú diu és que aquest verd –i li han dit a ell en persona– no és el que
pertoca, evidentment hi ha discrepàncies, està clar o no hi ha voluntat, no hi ha interès
que l'Ajuntament d'Inca pugui desenvolupar aquesta ART; això consta en tots els informes
que el Sr. Batle ha anomenat, aquesta és la realitat. A pesar d'això continuaven escoltant
el Consell i continuaven fent allò que els demanaven, però al final no en varen ser
capaços, evidentment. Ara bé, comenta que sí que és cert que tota aquella feina prèvia
que es va fer serveix. Diu que l’actual equip de govern ho ha aconseguit, els dona
l'enhorabona, n’estan encantats. El Sr. Batle ha afirmat a la seva exposició que no ha
estat fàcil perquè els mateixos tècnics del Consell han tengut problemes, han estat un poc
els pioners. Diu que això és el PTM, que ha passat a molts municipis i que és clar que
n’han pagat les conseqüències. Estaven d'acord que havia d'haver una eina urbanística a
nivell de l’illa de Mallorca que englobàs tota la tramitació urbanística que s’hi vol
desenvolupar, però que aquest document no és la Bíblia, sinó un document que va tenir
moltes errades i el seu desenvolupament ho ha demostrat, i per tal motiu s'ha hagut de fer
30

modificacions. Evidentment, des del seu partit entenen que és una bona notícia per a
Inca, els hauria agradat que ho haguessin pogut desenvolupar amb ells, i en l'única cosa
que coincideix amb el Sr. Batle, o el més important, és que ells han tengut més facilitats
amb la Comissió Balear de Medi Ambient que les que ells varen tenir, però moltíssimes
més; no té cap dubte que hi ha hagut una col·laboració institucional que ells mai varen
tenir i no li sap gens de greu dir-ho ni que en quedi constància. Recalca que va ser
dificilíssim, fins i tot el color a vegades se'ls va discutir. Exposa que no es tracta
d'imposicions, sinó que dues parts han d'arribar a un acord; comenta que una pot
acceptar, però que quan ja els discuteixen el color d'un plànol és que la voluntat política
d'aprovar és zero, i això es pot debatre amb el que sigui. Però, allò més important és que
el duen a aprovació inicial, els desitgen sort, que no surtin entrebancs en el camí, perquè
aquí no ha acabat aquest assumpte i tots són ben conscients i esperen que al final es
pugui tenir desenvolupada aquesta façana d'Inca de la qual fa tants d'anys que parlen.
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen.
7. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER DECLARAR UNES
OBRES D'ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme per declarar
unes obres d'especial interès o utilitat municipal, de data 17 de desembre de 2018, que
transcrit textualment diu:
"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME
I. Vist l'informe emès en data 17 de desembre de 2018 per la tècnica d'Administració
general, en relació amb la sol·licitud formulada pel Sr. Miquel Coll Cañellas, en
representació de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, que té el
següent contingut literal;
‘Antecedents de fet
En data 14 de desembre de 2018 (registre d'entrada núm. 15.573) va tenir entrada a
l'Ajuntament escrit del Sr. Miquel Coll Cañellas, en representació de l'Institut Balear
d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, en la qual sol·licita com entitat promotora
de les obres públiques a executar al centre educatiu municipal CEIP LLEVANT, del terme
municipal d'Inca consistents en ampliació en un gimnàs, essent el pressupost d'execució
material de les obres de 346.954,60 €, l'exempció del pagament de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres i la taxa municipal derivada de l'atorgament de la
llicència.
Fonaments de dret
L'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
aprovada pel Plenari de data 8 de setembre de 2016, i publicada en el BOIB núm. 142, de
data 10 de novembre de 2016, estableix en el seu article 4.2 les bonificacions que es
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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 a l'aplicació
d'una bonificació del 95 % a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, el Ple
municipal ha de declarar expressament que la construcció, instal·lació o obra és
d'especial interès o utilitat municipal.
D’altra banda, l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques,
publicada en el BOIB núm. 164 ext, de data 31/12/1991, estableix en el seu article 7 que
no es concedirà cap exacció ni bonificació en l'exacció de la taxa.
Per tot l'exposat, si l'Ajuntament d'Inca vol atendre la petició formulada per l'IBISEC ha de
presentar la sol·licitud al Plenari i s'ha d'aprovar pel vot favorable de la majoria simple dels
seus membres, i s'ha de declarar expressament que la construcció, instal·lació o obra és
d'especial interès o utilitat municipal.
II. Vist l'informe emès per la tècnica d'Administració general, aquesta Batlia considera que
el projecte d'ampliació en un gimnàs en el centre educatiu municipal CEIP LLEVANT és
d'especial interès o utilitat municipal, ja que es realitza en unes instal·lacions educatives
ubicades a la ciutat d'Inca i redunden en benefici de la Ciutat i dels nins d'Inca que son els
principals usuaris d'aquestes instal·lacions.
III. Per tot l'exposat, aquesta Batlia sotmet a l'aprovació del Ple de l'Ajuntament la següent
PROPOSTA D'ACORD:
PRIMER. Declarar que les obres a realitzar per l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis
Educatius i Culturals, al Col·legi d'Educació Primària Llevant consistents en l'ampliació
d'un gimnàs son d'especial interès o utilitat municipal.
SEGON. Notificar l'anterior acord a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals."
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: quinze (15) vots a favor dels grups
municipals del PSIB-PSOE, MÉS per Inca, Independents d'Inca i Proposta per les Illes, i
cinc (5) vots d'abstenció del grup municipal del Partit Popular.
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Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió d’Urbanisme.
8. MOCIONS URGENTS
No se’n presenten.
9. PRECS I PREGUNTES
No se'n formulen.
El Sr. Batle vol aprofitar aquest moment per felicitar-los. Els desitja que passin unes bones
festes de Nadal, que aprofitin tots aquests dies de final d'any i sobretot d'inici d'un any que
serà molt intents per recuperar piles; que l'any 2019 sigui molt venturós per a tots ells i per
a tota la ciutadania, i també que el progrés que s'està duent en el seu municipi pugui
continuar cap endavant.
Intervé el Sr. Torres. Manifesta que comparteixen les paraules de la Batlia i, a més a més,
les afegeixen des del grup municipal. Volen desitjar a tots els companys de consistori i a
tots els membres de la casa, als funcionaris, al personal i també a la ciutadania que
tenguin unes bones festes de Nadal, que puguin gaudir de la família en aquests dies
d'afecte, de pau i de convivència. Evidentment, un feliç any 2019 per a tots, que tots
tenguin salut i felicitat, i que uns tenguin més sort que d’altres. Esperen que el 2019 sigui
profitós i que els seus desitjos com a grup municipals es compleixin.
I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les tretze hores
(13.00 h) del dia 20 de desembre de 2018, de la qual s’estén la present acta, que jo, el
secretari accidental, certific.
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