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Sr. Àngel García Bonafé
Sr. Francisco José Verdejo Pérez
Sr. Antelm Ferretjans Llompart
Sr. Gori Ferrà Frau
Sra. Antonia Triguero Salamanca
SECRETARI ACCIDENTAL:
Sr. Guillem Corró Truyol
INTERVENTOR:
Sr. Antoni Cànaves Reynés
TRESORERA ACCIDENTAL:
Sra. Miquel Batle Vallori

A la sala de sessions de la casa
consistorial de l’Ajuntament d’Inca (Illes
Balears), essent les 19.30 hores del dia
31 de enero de 2019, es reuneix
l’Ajuntament en ple, en primera
convocatòria, amb convocatòria prèvia a
l’efecte, per tal de realitzar la sessió
ordinària sota la Presidència del Sr.
Virgilio Moreno Sarrió, i amb l’assistència
dels regidors que es relacionen al marge.
El Sr. Felip Jerez Montes s'incorpora en
el moment en què s'indica a l'acta.
Actua com a secretari accidental Sr.
Guillem Corró Truyol, qui dóna fe de
l’acte, i hi assisteixen l’interventor Sr.
Antoni Cànaves Reynés i 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 20 DE DESEMBRE
DE 2018.
El Sr. Batle demana als assistents si hi ha cap observació per formular a l'Acta
esmentada.
Se sotmet a votació ordinària l’aprovació de l’Acta de data 20 de desembre de 2018, que
s’aprova per unanimitat dels regidors presents (20).
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 2077 AL 2224 DE
2018 I DEL NÚM. 1 AL 24 DE 2019.
Es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 2077 al 2224 de 2018 i del núm. 1 al 24
de 2019.
Els assistents es donen per assabentats dels decrets de la Batlia.
3. DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS MUNICIPALS CONTRARIES A LES
OBJECCIONS EFECTUADES DE CONFORMITAT AMB EL DISPOSAT A L'ART. 218
DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS.
Es dóna compte de resolucions municipals contraries a les objeccions efectuades de
conformitat amb el disposat a l'art. 218 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, que transcrit textualment diu:
" Inclusió a l'ordre del dia de la propera sessió plenària de 31 de gener de 2019 de les
Resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades.
L'article 218 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març per qual s'aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb la nova redacció donada per l'article 2 de
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració
local, estableix:
El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen
de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá
únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin
incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden
día de la correspondiente sesión plenaria.

del
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El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su
actuación.
Sin perjuicio de lo anterior, cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad
Local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la materia
de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera.
El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y
acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la
Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales
anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación deberá
acompañar, en su caso, los informes justificativos presentados por la Corporación local.
Amb tal finalitat es presenten les següents resolucions per a ser incloses en l'ordre del
dia.
AJUNTAMENT
Número Decret
2018001882
2018002011
2018002093
2018002154
2018002204
2018002217
2018002218
TONINAINA
Número
Resolució
39/2018
42/2018
43/2018
47/2018

Data
07/11/2018
26/11/2018
03/12/2018
18/12/2018
21/12/2018
28/12/2018
28/12/2018

Observació
Factures
Factures
Factures
Factures
Factures
Factures
Factures

Documentació
(6 pàgines)
(5 pàgines)
(5 pàgines)
(5 pàgines)
(4 pàgines)
(29 pàgines)
(11pàgines)

Data

Observació

Documentació

04/12/2018
20/12/2018
21/12/2018
28/12/2018

Factures
Factures
Factures
Factures

(1 pàgina)
(1 pàgina)
(1 pàgina)
(1 pàgina)

Observació

Documentació

Factures
Factures

(1 pàgina)
(1 pàgina)

EMM ANTONI TORRANDELL
Número
Data
Resolució
29/2018
12/12/2018
33/2018
08/12/2018
"

Una vegada debatut aquest punt, els regidors se’n donen per assabentats.
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4. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER APROVAR
DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE
PREUS PÚBLICS DEL ORGANISME AUTÒNOM DE MÚSICA ANTONI
TORRANDELL DEL COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL SEGON
TRIMESTRE DE 2018.
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar
definitivament la modificació de l’ordenança reguladora de preus públics del Organisme
Autònom de Música Antoni Torrandell, que transcrit textualment diu:
"INFORME-PROPOSTA QUE EMET LA TÈCNICA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL EN
RELACIÓ A L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA
DELS PREUS PUBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE L'ORGANISME
AUTÒNOM DE MÚSICA ANTONI TORRANDELL
Antecedents de fet.En data 4 de juliol de 2018 la Junta de Govern, en compliment de l'establert a l'article 133
de la Llei 39/2015 de 1 d'octubre, va acordar sotmetre a consulta pública per un termini de
quinze dies la proposta per la modificació de l'ordenança reguladora dels preus públics
per la prestació de serveis a l'Organisme Autònom de Música Antoni Torrandell, publicantse en la página web municipal en data 4 de juliol de 2018 i finalitzant el termini d'exposició
en data 25 de juliol de 2018, sense que cap ciutadà u organització representativa hagüés
manifestat la seva opinió,
En data 25 d'octubre de 2018 el Plenari de la Corporació va aprovar inicialment la
modificació de l'ordenança que regula la prestació de serveis a l'Organisme Autònom de
Música Antoni Torrandell, havent-se publicat en el BOIB núm. 138 de 3 de novembre de
2018, l'aprovació inicial de la modificació del preu públic per la prestació de serveis a
l'Organisme Autònom Antoni Torrandell, concedint un termini de trenta dies hàbils a partir
de la publicació del present edicte per la presentació d'al·legacions o reclamacions.
Dins el termini d'exposició pública, en data 28 de novembre de 2018, es va presentar en
el Registre d'Entrades de l'Escola Municipal de Música Antoni Torrandell amb número 34
al·legació de la Sra. Ana Blesa Guerrero.
En l'al·legació presentada la Sra. Blesa sol·licitada que li sigui aplicat el descompte del
50% per familia nombrosa de conformitat amb l'establert a l'article 12. punt 2, de la Llei
40/2003 de 18 de novembre de protecció de les famílies nombroses que estableix:
"2. En el ámbito de la educación se establecen los siguientes beneficios.
a) En todos los regímenes, niveles y ciclos tendrá lugar una exención del 100 por ciento a
los miembros de las familias numerosas clasificadas en la categoría especial y una
bonificación del 50 por ciento para los de categoría general de las tasas o precios
públicos que se apliquen a los derechos de matriculación y examen, por expedición de
títulos y diplomas académicos, docentes y profesionales, y cualesquiera otras tasas o
precios públicos en el citado ámbito".
En quant a l'al·legació presentada s'ha emès el següent informe en data 21 de gener de
2019;
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"Antecedents de fet.En data 25 d'octubre de 2018 el Plenari de la Corporació va aprovar inicialment la
modificació de l'ordenança que regula la prestació de serveis a l'Organisme Autònom de
Música Antoni Torrandell, havent-te publicat en el BOIB núm. 138 de 3 de novembre de
2018, l'aprovació inicial de la modificació del preu públic per la prestació de serveis a
l'Organisme Autònom Antoni Torrandell, concedint un termini de trenta dies hàbils a partir
de la publicació del present edicte per la presentació d'al·legacions o reclamacions.
Dins el termini d'exposició pública, en data 28 de novembre de 2018, es va presentar en
el Registre d'Entrades de l'Escola Municipal de Música Antoni Torrandell amb número 34
al·legació de la Sra. Ana Blesa Guerrero.
En l'al·legació presentada la Sra. Blesa sol·licitada que li sigui aplicat el descompte del
50% per família nombrosa de conformitat amb l'establert a l'article 12. punt 2, de la Llei
40/2003 de 18 de novembre de protecció de les famílies nombroses que estableix:
"2. En el ámbito de la educación se establecen los siguientes beneficios.
a) En todos los regímenes, niveles y ciclos tendrá lugar una exención del 100 por ciento a
los miembros de las familias numerosas clasificadas en la categoría especial y una
bonificación del 50 por ciento para los de categoría general de las tasas o precios
públicos que se apliquen a los derechos de matriculación y examen, por expedición de
títulos y diplomas académicos, docentes y profesionales, y cualesquiera otras tasas o
precios públicos en el citado ámbito".
Fonaments de dret.La Disposició Final 1ª de la Llei 40 /2003, de 18 de novembre de Protecció a les famílies
nombroses estableix;
"Esta ley , que, de acuerdo con lo previsto en los arts. 39 y 53 de la Constitución, define
las condiciones básicas para garantizar la protección social, jurídica y económica de las
familias numerosas, resulta de aplicación general al amparo del art. 149.1.1ª, 7ª y 17ª de
la Constitución. Se exceptúan de lo anterior los arts. 11 a 16, ambos inclusive, que
resultan sólo de aplicación directa en el ámbito de la Administración General del Estado."
Els articles que menciona la Sra. Blesa en el seu escrit no son d'aplicació a l'Administració
Local, tal i com estableix la disposició final 1ª.
Per altre part, l'article 9.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix
"1. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los
tratados internacionales.
No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que las entidades locales establezcan en sus ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente previstos por
la ley...."
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L'article 24 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix la possi bilitat d'establir taxes d'import diferenciat en funció de criteris genèrics de capacitat econòmica dels subjectes obligats a abonar-les.
En la mateixa conclusió es pot arribar respecte dels preus públics quan l'article 44.2 del
TRLRHL, estableix que;
"2. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo
aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite previsto en el apartado anterior. En estos casos deberán consignarse en los presupuestos de la entidad las
dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera"
Concretament, respecte de les famílies nombroses, la única bonificació que es contempla
en el TRLRHL esta a l'article 74.4 respecte de l'IBI, i encara en caràcter potestatiu, sense
que es mencioni respecte a les taxes i preus públics cap bonificació o exempció de les famílies nombroses.
Per tant, concedir bonificacions en les taxes a les famílies nombroses es una opció que té
la Corporació sempre que consideri que aquestes tenen menor capacitat econòmica que
la resta de famílies, en quant als preus públics de l'Escola de Música es poden basar en
que existeixen raons socials que aconsellen bonificar a les famílies nombroses, però es a
la Corporació la que en l'àmbit de la seva autonomia li correspon reconèixer aquesta situació.
En conseqüència, no es obligatòria establir bonificacions a les famílies nombroses pels
preus públics de l'Escola Música, i la Tècnica que subscriu informa desfavorablement l'estimació de l'al·legació presentada a la modificació de l'ordenança fiscal reguladora dels
preus públics per la prestació de serveis a l'Escola de Música."
Fonaments de dret.- Articles 41 al 47 i 127 del Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Local,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
- Articles 24 al 27 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril de Taxes i Preus Públics.
- Articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
Atès l'establert, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
legislació aplicable, havent de procedir a la seva aprovació pel Plenari de conformitat amb
l'article 47 del Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
Per tot l'exposat, i de conformitat amb l'establert a l'article 175 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, la qui subscriu eleva la següent Proposta de
Resolució;
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades per la Sra. Ana Blesa Guerrero, en
relació a l'expedient de modificació de l'ordenança reguladora de preus públics per la
prestació de serveis de l'Organisme Autònom de Música Antoni Torrandell, de conformitat
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amb l'informe emès per la Tècnica d'Administració General de data 21 de gener de 2019 i
que es transcriu en el present Acord.
SEGON.- Aprovar definitivament la modificació de l'ordenança reguladora de preus
públics per la prestació de serveis de l'Organisme Autònom Antoni Torrandell d'Inca, una
vegada resoltes les al·legacions presentades, el qual tindrà el següent contingut literal:
"Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis de
l’Organisme Autònom de Música Antoni Torrandell
Article 1r. Fonament legal
De conformitat amb el que preveu l'article 127 en relació amb l'article 41, ambdós de l’RD
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, l'Ajuntament d'Inca continua exigint el preu públic per la prestació de
serveis de l’Organisme Autònom de Música Antoni Torrandell, que es regularà mitjançant
la present Ordenança.
Article 2n. Fet imposable.
El fet imposable del preu públic son els serveis i les prestacions motivats per l'assistència
a les activitats realitzades.
Article 3r. Subjecte passiu.
1. Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui es
beneficiïn de l'ús i dels serveis existents a l’Organisme Autònom de Música Antoni
Torrandell.
2. Estan obligades al pagament les persones sol·licitants de la prestació del servei o
utilització.
Article 4r. Quota tributària.
Les quotes a pagar pels serveis de l'Organisme Autònom de Música Antoni Torrandell es
fixarà amb l'aplicació del següent quadre de tarifes:
Taxes per matrícula: 40 € (cada alumne pagarà una única matrícula).
A. DEPARTAMENT DE MÚSICA LOMQE
Grau

Assignatura

Hores

Quota mensual

GRAU INICIAL
Primer
Aproximació a la música
Segon
Música I
Moviment I

1,50

36,76 €

0,75
0,75

18,38 €
18,38 €
36,76 €
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Tercer
Música II
Moviment II
Taller d’orientació instrumental

0,75
0,75
1,00

15,32 €
15,32 €
15,32 €
45,96 €

GRAU PREPARATORI
Primer
Llenguatge
Instrument individual
Conjunt coral
Expressió corporal

0,75
0,50
0,75
0,75

19,40 €
19,40 €
19,40 €
19,40 €
77,60 €

GRAU ELEMENTAL
Primer
Instrument individual
Llenguatge
Instrument col·lectiu
Segon
Instrument individual
Llenguatge
Instrument col·lectiu
Tercer
Instrument individual
Llenguatge
Instrument col·lectiu
Conjunt coral
Quart
Instrument individual
Llenguatge
Instrument col·lectiu
Conjunt coral

1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00

Altres
Assignatura pendent d’acord art.13.2
Decret 23/2011 (BOIB núm.53 09-04-2011)

51,05 €
25,53 €
25,53 €
102,11 €
51,05 €
25,53 €
25,53 €
102,11 €
51,05 €
25,53 €
25,53 €
10,21 €
112,32 €
51,05 €
25,53 €
25,53 €
10,21 €
112,32 €
preu de l’assignatura pendent més un 10%

GRAU MITJÀ
Primer
ARPA, VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX, GUITARRA, ORGUE, CLAVECÍ,
PERCUSSIÓ, PIANO, VENT FUSTA, VENT METALL
Instrument individual

1,00

42,88 €
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Llenguatge musical
Conjunt/Orquestra
CANT
Cant
Repertori
Llenguatge musical
Cor
Italià aplicat al cant
Francès aplicat al cant

2,00
1,50
1,00
1,00
2,00
1,50
1,00
1,00

27,57 €
20,42 €
90,87 €
39,82 €
20,42 €
26,55 €
24,50 €
20,42 €
20,42 €
152,13 €

Segon
ARPA, VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX, GUITARRA, PERCUSSIÓ,VENT
FUSTA, VENT METALL
Instrument individual
Llenguatge musical
Conjunt/Orquestra
Piano complementari

1,00
2,00
1,50
0,50

42,88 €
27,57 €
20,42 €
15,32 €
106,19 €

PIANO, ORGUE, CLAVECÍ
Instrument individual
Llenguatge musical
Conjunt
CANT
Cant
Repertori
Llenguatge musical
Cor
Italià aplicat al cant
Francès aplicat al cant
Piano complementari

1,00
2,00
1,50

1,00
1,00
2,00
1,50
1,00
1,00
0,5

42,88 €
27,57 €
20,42 €
90,87 €
39,82 €
20,42 €
26,55 €
24,50 €
20,42 €
20,42 €
15,32 €
167,45 €

Tercer
ARPA, VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX, PERCUSSIÓ, VENT FUSTA, VENT
METALL
Instrument individual
Harmonia
Conjunt/Orquestra
Piano complementari
Música de cambra

1,00
2,00
2,00
0,50
1,00

42,88 €
27,57 €
35,74 €
15,32 €
15,32 €
136,83 €
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PIANO, ORGUE, CLAVECÍ
Instrument individual
Harmonia
Cor
Música de cambra
GUITARRA
Instrument individual
Harmonia
Cor
Música de cambra
Piano complementari
CANT
Cant
Repertori
Harmonia
Música de cambra
Alemany aplicat al cant
Piano complementari

1,00

42,88 €
27,57 €
27,57 €
15,32 €
113,34 €

1,00

42,88 €
27,57 €
27,57 €
15,32 €
15,32 €
128,66 €

2,00
1,50
1,00

2,00
1,50
1,00
0,50
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
0,5

39,82 €
20,42 €
27,57 €
15,32 €
20,42 €
15,32 €
138,87 €

Quart
ARPA, VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX, PERCUSSIÓ,VENT FUSTA, VENT
METALL
Instrument individual
Harmonia
Història de la música
Conjunt/Orquestra
Piano complementari
Música de cambra
PIANO
Instrument individual
Harmonia
Història de la música
Cor
Música de cambra
Acompanyament
ORGUE I CLAVECÍ
Instrument individual
Harmonia
Història de la música
Cor

1,00
2,00
1,00
2,00
0,50
1,00
1,00
2,00
1,00
1,50
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,50

42,88 €
27,57 €
15,32 €
35,74 €
15,32 €
15,32 €
152,15 €
42,88 €
27,57 €
15,32 €
27,57 €
15,32 €
26,55 €
155,21 €
42,88 €
27,57 €
15,32 €
27,57 €
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Música de cambra
Baix Continu/Improvisació
GUITARRA
Instrument individual
Harmonia
Història de la música
Cor
Música de cambra
Piano complementari
CANT
Cant
Repertori
Harmonia
Història de la música
Música de cambra
Alemany aplicat al cant
Piano complementari

1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,50
1,00
0,50
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
0,5

15,32 €
26,55 €
155,21 €
42,88 €
27,57 €
15,32 €
27,57 €
15,32 €
15,32 €
143,98 €
39,82 €
20,42 €
27,57 €
15,32 €
15,32 €
20,42 €
15,32 €
154.19

Cinqué
ARPA, VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX, PERCUSSIÓ,VENT FUSTA, VENT
METALL
Instrument individual
Història de la música
Orquestra
Música de cambra
Opció 1
Anàlisi
Assignatura optativa

1,50
1,00

53,60 €
15,32 €
35,74 €
15,32 €

1,50
1,00

20,67€
15,32€
155,97€

2,00
1,00

Opció 2
Fonaments
Piano complementari

2,50
0,50

34,46€
15,32€
169,76€

1,50
1,00

53,60 €
15,32 €
15,32 €
26,55 €

Opció 1
Anàlisi
Assignatura optativa

1,50
1,00

20,67€
15,32€
146,78€

Opció 2

2,50

PIANO
Instrument individual
Història de la música
Música de cambra
Acompanyament

Fonaments

1,00
1,00

34,46€
145,25€
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ORGUE I CLAVECÍ
Instrument individual
Història de la música
Música de cambra
Baix Continu/Improvisació
Opció 1
Anàlisi
Assignatura optativa
Opció 2

1,50
1,00
1,00
1,00
1,50
1,00

Fonaments

2,50

53,60 €
15,32 €
15,32 €
26,55 €
20,67€
15,32€
146,78€
34,46€
145,25€
155,21 €

GUITARRA
Instrument individual
Història de la música
Música de cambra
Opció 1
Anàlisi
Assignatura optativa

Opció 2
Fonaments
Piano complementari

53,60 €
15,32 €
15,32 €

1,50
1,00

20,67€
15,32€
120,23€

1,00

Opció 2
Fonaments
Piano complementari
CANT
Cant
Repertori
Història de la música
Música de cambra
Alemany aplicat al cant
Opció 1
Anàlisi
Assignatura optativa

1,50
1,00

2,50
0,50

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

34,46€
15,32€
134,02€
39,82 €
20,42 €
15,32 €
15,32 €
20,42 €

1,50
1,00

20,67€
15,32€
147,29€

2,50
0,50

34,46€
15,32€
161,08€

Sisé
ARPA, VIOLÍ, VIOLA, VIOLONCEL, CONTRABAIX, PERCUSSIÓ,VENT FUSTA, VENT
METALL
Instrument individual
Història de la música

1,50
1,00

53,60 €
15,32 €
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Orquestra
Música de cambra
Opció 1
Anàlisi
Assignatura optativa

2,00
1,00

35,74 €
15,32 €
1,50
1,00

20,67€
15,32€
155,97€

2,50
0,50

34,46€
15,32€
169,76€

1,50
1,00

53,60 €
15,32 €
15,32 €
26,55 €

Opció 1
Anàlisi
Assignatura optativa

1,50
1,00

20,67€
15,32€
146,78€

Opció 2

2,50

34,46€
145,25€

1,50
1,00

53,60 €
15,32 €
15,32 €
26,55 €

Opció 2
Fonaments
Piano complementari
PIANO
Instrument individual
Història de la música
Música de cambra
Acompanyament

Fonaments

ORGUE I CLAVECÍ
Instrument individual
Història de la música
Música de cambra
Baix Continu/Improvisació
Opció 1
Anàlisi
Assignatura optativa
Opció 2

1,00
1,00

1,00
1,00

Fonaments

1,50
1,00

20,67€
15,32€
146,78€

2,50

34,46€
145,25€
155,21€

GUITARRA
Instrument individual
Història de la música
Música de cambra
Opció 1
Anàlisi
Assignatura optativa
Opció 2
Fonaments
Piano complementari

1,50
1,00

53,60 €
15,32 €
15,32 €

1,50
1,00

20,67€
15,32€
120,23€

2,50
0,50

34,46€
15,32€
134,02€

1,00
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CANT
Cant
Repertori
Història de la música
Música de cambra
Alemany aplicat al cant
Opció 1
Anàlisi
Assignatura optativa

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Opció 2
Fonaments
Piano complementari

39,82 €
20,42 €
15,32 €
15,32 €
20,42 €

1,50
1,00

20,67€
15,32€
147,29€

2,50
0,50

34,46€
15,32€
161,08€

B. DEPARTAMENT DE MÚSICA MODERNA
Grau

Assignatura

Primer
Instrument individual
Taller d'ensemble
Llenguatge musical

Hores

Quota mensual
0,75

1,00
1,00

Segon
Instrument individual
Taller d'ensemble
Llenguatge musical
Harmonia/improvisació

1,00

Tercer
Instrument individual
Taller d'ensemble
Llenguatge musical
Harmonia/improvisació

1,00

0,75
1,00
1,00
0,75
1,00
1,00

56,16 €
26,55 €
26,55 €
109,26 €
51,05 €
26,55 €
26,55 €
26,55 €
130,70 €
51,05 €
26,55 €
26,55 €
26,55 €
130,70 €

Quart
Instrument individual
Taller d'ensemble
Llenguatge musical
Harmonia/improvisació

0,75
1,00
1,00
1,00

51,05 €
26,55 €
26,55 €
26,55 €
130,70 €

C. ALTRES
Grau
Big Band

Assignatura

Hores

Quota mensual

1,50

35,74 €
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Informàtica musical
Tècniques d’enregistrament

2,00
1,00

PERFECCIONAMENT
Instrument/Veu
Master class
Taller

1,00

45,95 €
45,95 €
132,73 €
35,74 €
15,32 € sessió
76,58 € setmanals
255,25 € mensuals

D. ENSENYAMENTS NO REGLATS
Grau

Assignatura

Hores

Quota mensual

MÚSICA
Música tradicional

1 sessió setmanal 71,47 €

Instrument individual
Llenguatge musical

0,50
1,00

49,01 €
24,50 €
73,51 €

Instrument individual
Llenguatge musical

0,75
1,00

71,47 €
24,50 €
95,97 €

Instrument individual
Llenguatge musical

1,00
1,00

95,97 €
24,50 €
120,47€

CANT
Cant
Corepetició
Llenguatge musical

0,50
0,50
1,00

DANSA
Iniciació (4 a 6 anys)
Assignatura complementària

2,00
1,00

Bàsic (7 a 9 anys)
Assignatura complementària

2,00

Intermedi
Assignatura complementària

3,00

49,01 €
49,01 €
24,50 €
122,52€

43,90 €
24,50 €
68,40 €

1,00

43,90 €
24,50 €
68,40 €

1,00

65,34 €
24,50 €
89,84 €
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Article 5è.- Bonificacions.
1. Les reduccions de quotes i l'exempció de pagament s'aplicaran d'acord amb el
Reglament de prestacions no tècniques de serveis socials vigent. Els serveis socials
municipals informaran prèviament sobre la conveniència d'àplicació, en els supòsits
derivats de causes econòmiques.
2. Podran gaudir d'una bonificació del 25 % de la quota resultant d'aplicar, els subjectes
passius que d'acord amb la normativa vigent tinguin la condició de familia nombrosa de
conformitat amb els requisits regulats en la Llei 40/2003, de 18 de novembre (BOE
277/2003), de protecció a les famílies nombroses, havent d'aportar la següent
documentació:
a) Que els subjectes passius acreditin estar en possessió del títol oficial de família
nombrosa emès pel CIM, vigent a l'1 de gener de l'exercici pel qual es demana la
bonificació.
d) Certificat de convivència, de que tots els membres que figuren en el títol oficial de
família nombrosa conviuen en el mateix domicili.
3. En el cas de matriculació d'un segon germa/germana, les tarifes es redueixen en un
25% a partir del segon germa o germana. El descompte del 25% s'aplicarà sobre la tarifa
de major quantia.
4. Els alumnes matriculats d'una família monoparental (constituïda per un sol progenitor
amb el qual convisqui el fill consaguini o adoptat i que constitueixi el seu sustentador únic)
gaudiran d'una bonificació d'un 25% del preu públic en les tarifes descrites a l'article 4,
havent-se d'acreditar mitjançant documentació que acrediti que es tracta d'una família
monoparental i certificat de convivència.
5. Les víctimes d'un delicte de violència de gènere, així com els menors que estiguin sota
la seva pàtria potestat o guàrda i custòdia, gaudiran d'una bonificació d'un 25% en les
tarifes descrites a l'article 4. L'acreditació es farà mitjançant la presentació de la sentència
ferme que acrediti que ha estat víctima d'un delicte de violència de gènere i el certificat de
convivència.
6. Les persones que tenguin la consideració legal de discapacitat en grau igual o superior
al 33% gaudiran d'una bonificació del 25% del preu públic en les tarifes descrites a l'article
4, havent d'acreditar, la condició de minusvàlidesa, mitjançant la presentació del certificat
de discapacitat expedit per l'òrgan competent.
7. Els subjectes passius que pertanyen a una altre entitat musical d'Inca tindrà dret a un
bonificació del 10 % havent de presentar la documentació de acrediti tals extrems als
efectes de poder acollirse a la bonificació.
8. Totes les bonificacions anteriorment esmentades s'han d'aprovar per resolució del
president del patronat de l'OAAT i informades al Consell d'Administració de l'EMMAT,
havent de realitzar en tots els casos, la petició/sol·licitud d'exempció a l'EMMAT.
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9. Les bonificacions dels punts 2, 3, 4, 5 i 6 d'aquest article no es poden simultaneijar i,
per tant, s'aplicarà la que més beneficiï a la unitat familiar.
Article 6è. Normes de gestió.
1. El pagament de matrícula es farà efectiva mitjançant un ingrés al compte bancari de
l’Organisme Autònom Antoni Torrandell abans de formalitzar la corresponent matriculació i
serà irreductible
2. La recaptació del preu públic la realitzarà l'EMMAT mitjançant domiciliació de rebuts.
En el supòsit de que es procedeixi a retornar els rebuts que hagin estat domiliciats, les
despeses que es generin seran degudament assumides per l'usuari del servei, informantse a l'usuari del deute pendent, el qual s'haurà de liquidar abans de la finalització de la
data d'emissió del rebut.
En el cas de que no es faci l'ingrés dins el termini establert s'aplicarà un recàrrec d'un 5%,
iniciant-se el procediment de constrenyiment corresponent.
Una vegada transcorregut el termini d'un mes comptat a partir de la data d'emissió dels
rebuts no abonats es procedirà en el mes següent a donar de baixa l'usuari del servei, i
perdent els drets que li correspondrien sobre aquesta plaça, iniciant-se el procediment de
constrenyiment corresponent de les quantitats pendents.
3. Les matriculacions que es produeixin una vegada iniciat el curs escolar, i sempre que
siguin conformades per l'Escola de Música en funció de la prestació del servei, seran
objecte de prorrateig, i completades amb el pagament íntegre de la matrícula.
4. Una vegada realitzades les liquidacions seran presentades al cobrament mitjançant
càrrecs de nou períodes mensuals (període 1 correspondrà al mes d'octubre i així fins al
període 9 que correspondrà al mes de juny).
5. Les baixes i les altes que es produeixin en el curs escolar s'hauràn de formalitzar per
escrit per part dels usuaris i/o dels seus responsables legals. Una vegada comprovades
per la direcció de l'escola i tramitada la documentació escaient, es remetrà informe al
Departament de Gestió Tributària i es donarà lloc a la baixa o alta de la quota de les
mensualitats restants del curs escolar.
Si la baixa de l'alumne matriculat, es per motius aliens a l'Organisme Autònom, no tindrà
dret a la devolució de la tarifa abonada, llevat de que la renúncia a la prestació del servei
(baixa) hagi estat notificada abans de l'inici de l'activitat.
6. En cas de què la prestació del servei no es realitzi per causes imputables a
l'Administració, els usuaris podran sol·licitar la devolució de l'import de la matrícula o
quota pertinent.
Article 7è. Infraccions i sancions tributàries
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació al preu públic
regulat en aquesta Ordenança, resultin procedents, s'aplicarà el que disposa la Llei
General Tributària, el Reglament General de Recaptació, i l'ordenança general de gestió,
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recaptació, inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic locals o norma que les
derogui o substitueixi.
Disposició final. Vigència.
Aquesta Ordenança, una vegada aprovada, tindrà efectes des el moment de la seva
publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i continuarà en vigor
fins que s'aprovi la seva derogació o la seva modificació."
TERCER.- Publicar l'acord definitiu i el text íntegre de l'ordenança de preus públics en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, entrant en vigor de conformitat amb l'establert a l'article 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Aquest es el parer de la qui subscriu, no obstant el Ple de la Corporació acordarà el més
adient als interessos municipals."
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, Independents d'Inca i Proposta per les Illes i MÉS per Inca, i
cinc (5) vots en contra del grup municipal del PP.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Hisenda per aprovar definitivament la modificació de l'ordenança reguladora de preus
públics del Organisme Autònom de Música Antoni Torrandell.
5. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA PER APROVAR LES
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITAS
VEÏNALS.
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda per aprovar les
bases reguladores de la convocatòria de subvencions a entitats veïnals, que transcrit
textualment diu:
" DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA
_
Vista la Providència de Batlia de data 14 de gener de 2019 i de conformitat amb allò
establert a la Llei general de subvencions, 38/2003, i examinats els següents
_
ANTECEDENTS
Vist el Pressupost municipal per al 2019, que contempla crèdit pressupostari per a la línia
de subvenció que a continuació es descriu:
Denominació: Projectes d'entitats Veïnals de la Ciutat d'Inca
Òrgans competents: Quant a l'aprovació de les bases reguladores d'aquesta subvenció
correspon a l'Ajuntament en Ple. Quant a l'aprovació de l'atorgament de la subvenció
correspon a la Junta de Govern, previ informe de la Comissió avaluadora.
Sector a què es dirigeixen els ajuts: entitats veïnals.
Objectius i efectes pretesos: promocionar les activitats a les entitats veïnals pel foment de
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la participació ciutadana, cobrint aquelles despeses derivades de les activitats realitzades
i per la celebració de les festes de Barriada.
Terminis necessaris per a la seva consecució: entre el dia 2 al 16 de setembre de 2019
ambdós inclusos s'haurà de sol·licitar la concessió de la subvenció. Posteriorment, entre
els dies 15 al 31 d'octubre de 2019 s'haurà de justificar la subvenció.
Fonts de finançament: ordinari
Pla d'acció: de 1 de gener de 2019 al 15 d'octubre de 2019.
Considerant 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 18 de gener de 2019 es va incorporar a l'expedient el corresponent certificat
d'existència de crèdit (RC) per import de 10.000 euros de la partida pressupostària
000.924.48917 del pressupost per a l'exercici 2019, i es practicà l'oportuna retenció de
crèdit a l'esmentada partida.
S'acompanya a aquesta proposta el corresponent projecte de convocatòria de
subvencions en règim de concurrència competitiva, 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 òrgan competent per
a això, que s'haurà d'efectuar amb caràcter previ a la convocatòria, d'acord amb allò
disposat a l'article 34.1 de la Llei general de subvencions.
L'aprovació de despesa exigeix la prèvia fiscalització de la corresponent proposta de
despesa, tal com exigeix l'article 9.4.d) de la Llei general de subvencions, en relació amb
l'article 214.2 del Text refós de la Llei d'hisendes locals.
Segons la disposició addicional 13a de la Llei general de subvencions, la competència per
exercir el control financer de les subvencions concedides per les corporacions locals i els
organismes públics d'elles dependents correspondrà als òrgans o funcionaris que tinguin
atribuït el control financer de la gestió econòmica de les esmentades corporacions, que es
refereixen als articles 215 i següents del Text refós de la Llei d'hisendes locals.
_
Es pot entendre que l'esmentada funció correspon als funcionaris amb habilitació de
caràcter estatal, pertanyents a les subescales d'Intervenció-Tresoreria o de 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 corresponent a l'atorgament de subvencions en matèria de Projectes d'entitats
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Veïnals de la Ciutat d'Inca per import de 10.000 euros, amb càrrec a la partida
000.924.48917 del Pressupost Municipal per a l'exercici 2019, i es practicarà així mateix el
corresponent document comptable.
Vist l'informe favorable de la Intervenció i la Secretaria Municipal, d'acord amb allò
establert a l'article 69 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 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 previ de la Comissió Informativa d'Hisenda de data 24 de gener
de 2019 l'adopció dels següents
ACORDS
Primer. Aprovar la proposta de bases reguladores de la convocatòria de subvencions en
matèria de Projectes d'entitats Veïnals de la Ciutat d'Inca que s'adjunten a l'annex 1.
Segon. Aprovar la convocatòria de la línia de subvencions objecte d'aquesta proposta.
Tercer. Aprovar l'autorització de la despesa (A) per import de 10.000 euros de la partida
pressupostària 000.924.48917 del pressupost per a l'exercici 2019; es practicarà
l'oportuna autorització del crèdit a l'esmentada partida.
Quart. Procedir a publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears."
Durant el debat entra el Sr. Felip Jerez.
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, Independents d'Inca i Proposta per les Illes i MÉS per Inca, i
sis (6) vots en contra del grup municipal del PP.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Hisenda per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions a entitas
veïnals.

6. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER APROVAR LES
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS TEMPS
LLIURE 2019.
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per aprovar les
bases reguladores de la convocatòria de subvencions Temps Lliure 2019, que transcrit
textualment diu:
" DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA
_
Vista la Providència de Batlia de data 14 de gener de 2019 i de conformitat amb allò
establert a la Llei general de subvencions, 38/2003, i examinats els següents
_
ANTECEDENTS
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Vist el Pressupost municipal per al 2019, que contempla crèdit pressupostari per a la línia
de subvenció que a continuació es descriu:
Denominació: Temps Lliure 2019 Organitzades per les Entitats i les Associacions Locals
Òrgans competents: Quant a l'aprovació de les bases reguladores d'aquesta subvenció
correspon a l'Ajuntament en Ple. Quant a l'aprovació de l'atorgament de la subvenció
correspon a la Junta de Govern, previ informe de la Comissió avaluadora.
Sector a què es dirigeixen els ajuts: Entitats i les Associacions Locals.
Objectius i efectes pretesos: promoció d’activitats d’oci i ocupació del temps lliure per a
nins i joves realitzades entre l'1 de gener al 15 d'octubre de 2019, dedicades al foment de
la música, dansa, teatre, arts gràfiques, esports i altres activitats relacionades amb la
promoció o difusió de l’oci, l’esport i el temps lliure.
Terminis necessaris per a la seva consecució: entre el dia 2 al 16 de setembre de 2019
ambdós inclusos s'haurà de sol.licitar la concessió de la subvenció. Posteriorment, entre
els dies 15 al 31 d'octubre de 2019 s'haurà de justificar la subvenció.
Fonts de finançament: ordinari
Pla d'acció: activitats realitzades entre els dies 1 de gener al 15 d'octubre 2019.
Considerant 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 16 de gener de 2019 es va incorporar a l'expedient el corresponent certificat
d'existència de crèdit (RC) per import de 6.000 euros de la partida pressupostària
000.339.48914 del pressupost per a l'exercici 2019, i es practicà l'oportuna retenció de
crèdit a l'esmentada partida.
S'acompanya a aquesta proposta el corresponent projecte de convocatòria de
subvencions en règim de concurrència competitiva, 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 òrgan competent per
a això, que s'haurà d'efectuar amb caràcter previ a la convocatòria, d'acord amb allò
disposat a l'article 34.1 de la Llei general de subvencions.
L'aprovació de despesa exigeix la prèvia fiscalització de la corresponent proposta de
despesa, tal com exigeix l'article 9.4.d) de la Llei general de subvencions, en relació amb
l'article 214.2 del Text refós de la Llei d'hisendes locals.
Segons la disposició addicional 13a de la Llei general de subvencions, la competència per
exercir el control financer de les subvencions concedides per les corporacions locals i els
organismes públics d'elles dependents correspondrà als òrgans o funcionaris que tinguin
atribuït el control financer de la gestió econòmica de les esmentades corporacions, que es
refereixen als articles 215 i següents del Text refós de la Llei d'hisendes locals.
_
Es pot entendre que l'esmentada funció correspon als funcionaris amb habilitació de
20

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 corresponent a l'atorgament de subvencions en matèria de Temps Lliure 2018
Organitzades per les Entitats i les Associacions Locals per import de 6.000 euros, amb
càrrec a la partida 000.339.48914 del Pressupost Municipal per a l'exercici 2019, i es
practicarà així mateix el corresponent document comptable.
Vist l'informe favorable de la Intervenció i la Secretaria Municipal, d'acord amb allò
establert a l'article 69 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 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 previ de la Comissió Informativa d'Hisenda de data 24 de gener
de 2019, l'adopció dels següents
ACORDS
Primer. Aprovar la proposta de bases reguladores de la convocatòria de subvencions
Temps Lliure 2019 Organitzades per les Entitats i les Associacions Locals que s'adjunten
a l'annex 1.
Segon. Aprovar la convocatòria de la línia de subvencions objecte d'aquesta proposta.
Tercer. Aprovar l'autorització de la despesa (A) per import de 6.000 euros de la partida
pressupostària 000.339.48914 del pressupost per a l'exercici 2019; es practicarà
l'oportuna autorització del crèdit a l'esmentada partida 000.339.48914.
Quart. Procedir a publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears."
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, Independents d'Inca i Proposta per les Illes i MÉS per Inca, i
sis (6) vots en contra del grup municipal del PP.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Hisenda per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions Temps
Lliure.
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7. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER APROVAR LES
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER EL
FOMENT DE L'OCUPACIÓ.
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per aprovar les
bases reguladores de la convocatòria de subvencions per el foment de l'ocupació, que
transcrit textualment diu:
" DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA
Vista la Providència de Batlia de data 21 de gener 2019 i de conformitat amb allò establert
a la Llei general de subvencions, 38/2003, i examinats els següents
_ANTECEDENTS
Vist el Pressupost municipal aprovat per a l’any 2019, que contempla crèdit pressupostari
per a la línia de subvenció que a continuació es descriu:
Denominació: Foment de l’activitat empresarial i del treball.
Òrgans competents: Ple i Junta de Govern Local.
Sector a què es dirigeixen els ajuts: Emprenedors, PYMES i comerços.
Objectius i efectes pretesos: Foment de l’ocupació, l' autoocupació i ajuts als comerços.
Terminis necessaris per a la seva consecució: des de 01/01/2019 fins 31/12/2019.
Fonts de finançament: Ordinaris.
Pla d'acció: Foment de l’activitat empresarial i del comerç.
Considerant acord plenari de data 31 de març de 2016, es va acordar l'aprovació de
l'Ordenança general de subvencions. L' esmentada Ordenança es va publicar al Butlletí
Oficial de les Illes Balears el 7 d'abril de 2016, i aquest acord s'elevà a definitiu en data 26
de maig de 2016.
Amb data 22/01/2019 es va incorporar a l'expedient el corresponent certificat d'existència
de crèdit (RC) per import de 40.000,00 euros de la partida pressupostària 430.48916 del
pressupost aprovat per a l'exercici 2019, i es practicà l'oportuna retenció de crèdit a l'
esmentada partida.
S'acompanya a aquesta proposta el corresponent projecte de bases i 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 òrgan competent per
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a això, que s'haurà d'efectuar amb caràcter previ a la convocatòria, d'acord amb allò
disposat a l'article 34.1 de la Llei general de subvencions.
L'aprovació de despesa exigeix la prèvia fiscalització de la corresponent proposta de
despesa, tal com exigeix l'article 9.4.d) de la Llei general de subvencions, en relació amb
l'article 214.2 del Text refós de la Llei d'hisendes locals.
Segons la disposició addicional 13a de la Llei general de subvencions, la competència per
exercir el control financer de les subvencions concedides per les corporacions locals i els
organismes públics d'elles dependents correspondrà als òrgans o funcionaris que tinguin
atribuït el control financer de la gestió econòmica de les esmentades corporacions, que es
refereixen als articles 215 i següents del Text refós de la Llei d'hisendes locals.
Es pot entendre que l' esmentada funció correspon als funcionaris amb habilitació de
caràcter nacional, 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 corresponent a l'atorgament de subvencions en matèria d’entitats socials per
import de 40.000,00 euros, amb càrrec a la partida 430.48916 del Pressupost Municipal
aprovat per a l'exercici de 2018, i es practicarà així mateix el corresponent document
comptable.
Vist l'informe favorable de la Intervenció i la Secretaria Municipal, d'acord amb allò
establert a l'article 58 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, en relació amb l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, es proposa a l'Ajuntament en Ple, amb el dictamen
previ de la Comissió Informativa d'Hisenda de data 24/01/2019, l'adopció dels
següents:
ACORDS
Primer. Aprovar la proposta de bases reguladores de la convocatòria de subvencions per
al foment de l'ocupació que s'adjunten a l'annex.
Segon. Aprovar la convocatòria de la línia de subvencions objecte d'aquesta proposta.
Tercer. Aprovar l'autorització de la despesa (A) per import de 40.000,00 euros de la
partida pressupostària 430.48916 del pressupost aprovat per a l'exercici de 2019; es
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practicarà l'oportuna autorització i disposició del crèdit a l' esmentada partida 430.48916.
Quart. Procedir a publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears."

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 aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Hisenda per aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per el
foment de l'ocupació.
Després de la votació surt la Sra. Antonia Triguero.
8. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER APROVAR
INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DEL CEMENTERI
I SANITAT MORTUÒRIA.
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per aprovar
inicialment la modificació de l'ordenança municipal del cementeri i sanitat mortuòria, que
transcrit textualment diu:
" DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA
El Ple de l’Ajuntament en data 11/05/1992 va aprovar l’ordenança municipal del cementeri i
policia sanitària mortuòria, la qual va ser posteriorment modificada en data de 31/03/2016.
La principal finalitat de la modificació de l’any 2016 va ser facilitar l’actualització de la titularitat de les sepultures, instaurant un règim transitori de inscripció provisional a favor d’aquells
titulars que, baix determinades condicions, podien acreditar sols una part dels drets funeraris
i no la totalitat. També en aquesta modificació es va reglamentar la cessió de transmissió de
sepultures propietat de l'Ajuntament, amb la finalitat de tenir una llista d'espera permanent
i transmetre les sepultures que en cada moment estesin disponibles.
Durant aquest temps de vigència de la modificació, s’ha pogut constatar que la introducció
de la inscripció provisional ha estat de molta utilitat i ha permès actualitzar moltes titulari tats. Es considera adient que aquest règim s’incorpori definitivament a l’ordenança, però
en certes modificacions:
A l’any 2016 aquest règim es va pensar per sepultures que duien molts d’anys fora actualitzar, però si es mantén ara amb la mateixa redacció ens podem trobar que a inscripcions
de titularitat relativament recents ja es pugui fer ús d’aquest règim excepcional, perjudi cant els drets d’altres titulars que no han tingut mai cap intenció d’abandonar els seus
drets damunt la sepultura. De fet el fonament jurídic d’aquest règim excepcional és el de
presumir que, desprès dels anys transcorreguts durant els qual sols una o varies de les
persones en drets legítims han usat la sepultura i abonat les taxes, les altres han abando nat els seus drets.
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Per aquest motiu ara, a la proposta de modificació, s’exigeix que en el moment de la sol·licitud s’hagin abonat les taxes durant els 4 anys anteriors i que les persones que constin
com a titulars en el registre municipal duguin mortes, en el moment de la sol·licitud del
canvi de titularitat, al manco quinze anys (termini que s’assimila a la usucapió ordinària del
Codi Civil), per considerar que si durant aquests anys ningú s’ha interessat per la sepultura més que aquella o aquelles persones que han anat abonant les despeses i taxes, es
pot interpretar que s’ha produït un abandó per part d’aquelles altres que podrien tenir-hi
drets. Així i tot la inscripció estarà sempre condicionada de forma que si qualque persona
reclama drets damunt la sepultura i ho acredita s’hauran de reconèixer aquests drets.
Per altre banda en data 28 d’abril de 2018 es va publicar el Decret de la CAIB nº 11/2018,
de 27 d’abril, pel qual es regula l’exercici de la sanitat mortuòria de les Illes Balears. En el
apartat primer de la disposició transitòria es disposa que les ordenances municipals i els
reglaments interns dels cementeris s’han d’adaptar al contingut d’aquest Decret en el ter mini de dos anys. Per part dels serveis tècnics municipals dins aquesta labor d’adaptació
es proposen determinades modificacions de l’ordenança municipal.
L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques -LPACAP-, amb l'objectiu de garantir la participació dels
ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang reglamentari, estableix que
s'ha de substanciar una consulta pública prèvia per recaptar l'opinió dels ciutadans i de
les organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectats pel
mateix, sobre una sèrie d'aspectes com són els problemes que es pretenen solucionar
amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma
i les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.
En compliment d’aquest precepte legal, en data de 19 de desembre de 2018 la Junta de
Govern municipal va sotmetre a consulta pública prèvia durant el termini de quinze dies la
memòria de modificació, mitjançant publicació a la pàgina web municipal, i sense que dins
aquest termini s’hagi presentat cap opinió, al·legació o suggeriment sobre la modificació
que es pretén, talment com consta a l’expedient, per la qual cosa procedeix aprovar
inicialment la modificació de l’ordenança. Amb aquesta finalitat la Comissió Informativa
d’Hisenda a la seva sessió de dia 24 de gener de 2019 va dictaminar favorablement la
modificació i va acordar elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament les següents
PROPOSTES D’ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment l’ordenança municipal del cementeri i sanitat mortuòria.
Segon.- Exposar al públic aquest Reglament pel termini de trenta dies, mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis.
Tercer.- En el cas de que no es presentin reclamacions s’entendrà aprovat
definitivament el reglament sense necessitat de nou acord exprés, de conformitat amb el que
disposa l’art. 102 de la Llei Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, si bé no entrarà
en vigor fins que no s’hagi publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i fins
que no hagi transcorregut el termini que assenyala l’art. 113 de l’esmentada llei.

ORDENANÇA MUNICIPAL DEL CEMENTIRI I SANITAT MORTUÒRIA
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TITOL I
DISPOSICIONS GENERALS
OBJECTE I AMBIT D'APLICACIO
Art 1. El present Reglament té com a objecte l’ordenació, el règim jurídic i el
funcionament del Cementiri Municipal, en el marc de les competències que, en matèria de
sanitat mortuòria, té l’Ajuntament, conformement al que estableixen la Llei de Bases de
Règim Local, la Llei General de Sanitat, el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria, el
Decret 11/2018, de 27 d’abril, pel qual es regula l’exercici de la sanitat mortuòria de les Illes
Balears i la resta de la normativa d’aplicació.
Tot això sense perjudici de les competències que siguin o puguin esser atribuïdes
d’altres organismes de l’Administració Central o Autonòmica en matèria de policia sanitària
mortuòria. En aquest cas, s’establirà la necessària coordinació entre les Administracions
Públiques interessades.
Art.2. El cementiri municipal constitueix, als efectes prevists en aquest Reglament,
una unitat definida i delimitada que comprèn la totalitat de les instal·lacions i els serveis que
s'hi integren o s'hi desenrotllen.
El cementiri municipal te la qualificació de bens de domini i servei públic. Com a tal,
són inembargables, imprescriptibles i inalienables.
CAPITOL II
COMPETENCIES I FUNCIONS MUNICIPALS
Art.4. Constitueixen competències i funcions municipals respecte del servei del
cementiri municipal:
D'índole estructural:
a) La construcció, l'ampliació, la reforma, la suspensió o la clausura del cementiri municipal.
b) La construcció d'unitats d'enterrament, de la tipologia i en nombre adequat la demanda
existent i a les possibilitats tècniques, infrastructurals i pressupostàries.
c) La conservació i el manteniment de les instal·lacions i els serveis que integren el cementiri
municipal, independentment de les obligacions que corresponen a les persones titulars de
drets funeraris sobre unitats d'enterrament, en la forma que es determina en aquest
Reglament.
d) El foment i la conservació de l'ornament del cementiri municipal amb les mateixes
excepcions indicades a l'apartat anterior.
De sanitat i seguretat:
e) La prestació de serveis funeraris.
f) La neteja, la recollida i l'eliminació de residus sòlids.
g) Complir i fer complir les mesures higiènico-sanitàries d'aplicació.
h) La vigilància i la seguretat del recinte, les seves instal·lacions i els seus serveis.
D'administració i gestió:
i) L'ordenació i la reglamentació del servei.
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j) L'adjudicació de drets funeraris sobre unitats d'enterrament i el reconeixement de les
transmissions "inter-vivos", i "mortis-causa".
k) La caducitat i la revocació de drets funeraris.
l) La implantació, la regulació i la recaptació dels drets, arbitris, taxes i d'atres exaccions
municipals que pertoquin com a conseqüència de l'adjudicació de drets funeraris i les seves
modificacions, la prestació de serveis de la mateixa naturalesa, la cobertura de la
conservació, el manteniment i la neteja d'aquests, les llicències d’obra i qualsevol altres
activitats que puguin constituir base imponible de tramitació municipal.
ll) L'administració dels serveis i la seva integració en l'estructura municipal.
m) La prestació del servei d'informació al públic en matèria de competència del servei.
n) La correcció de les infraccions que es cometin en relació amb les prescripcions d'aquest
Reglament i la seva normativa complementària.
En matèria de personal:
ñ) La confecció de la plantilla orgànica i el catàleg dels llocs de treball, amb determinació de
les seves funcions.
o) El manteniment de la seguretat, la higiene i d'altres condicions de treball.
D'assistència i col·laboració:
p) Amb les autoritats, els organismes i els serveis públics de policia sanitària mortuòria i
medicina legal.
q) Amb les empreses funeràries i entitats asseguradores del ram de decessos.
r) Amb les entitats, les congregacions i les confessions religioses, per tal de facilitar la
celebració d'actes de culte, sense discriminació per raó de religió.
s) I, en general, qualssevol altres funcions o competències que li encomani la normativa
general o autonòmica aplicable o que el mateix Ajuntament estableix, per acord corporatiu o
per disposició de l’alcaldia, per a una millor prestació del servei de cementiri o qualssevol
altres de policia sanitària mortuòria de competència municipal.
Corresponen a l'Ajuntament Ple les competències i funcions que li pertoquin segons Llei i les
que li atribuesqui el present Reglament.
CAPITOL III
FUNCIONAMENT
Art.5. El cementiri municipal, es dotarà de les instal·lacions i els serveis generals
necessaris per al millor compliment de les funcions que te assignades.
Constitueixen serveis generals mínims d'implantació obligatòria al cementiri municipal.:
- Local destinat al dipòsit i la custòdia de cadàvers abans de la seva inhumació.
- Unitats d'enterrament, o almenys terreny suficient per a la seva construcció o per a la
pràctica d'inhumacions.
- Fossa i ossera comunes.
- Local per a serveis administratius i atenció al públic.
- Capella o lloc per a la pràctica del culte.
- Forn, instal·lació o espai adequat per a la destrucció de robes i altres objectes que
procedeixin de la pràctica de serveis funeraris.
- Lavabos.
- Vestuari i lavabo de personal.
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- Magatzem, per al dipòsit de material i utillatge de manteniment, neteja i prestació de
serveis funeraris.
- Tauler d'anuncis municipal i bústia de suggeriments.
- Farmaciola bàsica per a primeres cures.
- Zona delimitada de reserva d'espai i estacionament exterior.
- Servei de neteja, conservació i manteniment; de vigilància i seguretat; de desratització,
desinfecció i desinsectació.
- Subministrament de servei elèctric, d'aigua, d'evacuació de residuals i telefònic.
- Capelles per al dipòsit de cadàvers.
- Cambres frigorífiques de conservació de cadàvers (ordinaris, judicials).
- Local d'embalsamament.
- Dipòsit judicial.
- Zona d'espera per al públic, protegida del mal temps.
- L'Ajuntament instal·larà, quan ho cregui necessari, un crematori de cadàvers, restes
cadavèriques i momificats.
Art.6. El cementiri estarà obert al públic tot l'any el mati de 9 a 13 hores, per la tarda
durant l'estiu de 15 a 19 hores, i l'hivern de 15 a 18 hores. Aquest horari podrà esser
modificat per resolució de l'Alcaldia i figurarà senyalitzat als accessos del cementeri.
La limitació d'horari no afectarà l'entrada de cadàvers judicials.
Art.7. En la dependència principal destinada al públic, i en un lloc visible, es col·locarà
un tauler d'anuncis municipals, en el qual s'exposaran les disposicions i les normes de règim
interior de caràcter general que es dictin respecte al cementeri. Es considerarà que persones
visitants i usuàries han estat legalment notificades d'aquestes disposicions i normes, sense
altre requisit que aquesta fixació.
Art.8. L'Alcaldia podrà suspendre l'accés al cementiri o a determinades zones o
serveis d'aquest, o la prestació dels serveis, quan ho aconsellin circumstàncies especials per
greus alteracions de les condicions mínimes de sanitat o seguretat del servei, tant derivades
de causa fortuïta com d'actuacions responsables.
En cas d'extrema urgència o perillositat, podrà exercir aquesta facultat el/la Cap del Servei
Municipal del Cementiri, a iniciativa pròpia o a requeriment de l'autoritat sanitària.
Haurà d'assabentar immediatament l'Alcaldia de les mesures adoptades i de la seva causa.
Art.9. Al cementiri municipal hi haurà una bústia per tal que el públic o les persones
usuàries hi puguin dipositar les reclamacions o els suggeriments que considerin convenients.
La persona interessada haurà d'indicar les seves dades personals i el seu domicili. En tot
cas, se li facilitarà la informació adient en relació amb el contingut de l’al·legació formulada.
TITOL II
DEL CEMENTIRI
CAPITOL I
CONSTRUCCIO, AMPLIACIO, SUSPENCIO I CLAUSURA
Art.10. L'Ajuntament d'Inca, assumeix l'obligació de dotar la ciutat amb un Cementiri
Municipal adequat, en cada cas, a la densitat i el moviment natural de la població, amb un
desenrotllament ajustat a les disponibilitats pressupostàries.
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L'Ajuntament determinarà al Pla General d'Ordenació Urbana les zones reservades per a
l'ampliació del cementiri.
A l’annex 1 s’adjunta la delimitació del recinte actual del cementeri municipal d’acord
amb Pla General d’Ordenació Urbana d’Inca i dels elements protegits pel Catàleg
d’elements d’interès artístic, històric, ambiental i patrimoni arquitectònic del terme
municipal d’Inca, aprovat definitivament el 26 d’octubre de 2012 (BOIB Núm. 176, 27
de novembre de 2012)
Art.11. L'ampliació del cementiri s'ajustarà, en tot cas, pel que fa a la seva ubicació i
estructura, al que preveu la legislació aplicable sobre Policia Sanitària Mortuòria, el Pla
General d'Ordenació Urbana, aquest Reglament i la resta de normativa complementària
aplicable. L’article 24 del decret 11/2018, de 27 d’abril, pel qual es regula l’exercici de la
sanitat mortuòria de les Illes Balears, defineix els requisits pels cementiris de nova
construcció i ampliació:
1. S’entén per ampliació de cementiris tota modificació que comporti l’augment
de la superfície, l’ampliació del nombre total d’unitats d’enterrament existents o
l’ampliació d’instal·lacions pròpies de la pràctica funerària. La resta de modificacions
tenen el caràcter de reforma.
2. Els cementeris de nova construcció i qualsevol ampliació d’un cementeri ja
existent han de complir les condicions que detalla aquest article.
D’acord amb la Disposició transitòria quarta del decret 11/2018, de 27 d’abril, pel qual
es regula l’exercici de la sanitat mortuòria de les Illes Balears, les unitats
d’enterrament existents a l’entrada en vigor d’aquest Decret no s’hi han d’adaptar,
llevat d’aquelles en què s’hagin de fer reformes estructurals.
Art.12. Quan calgui realitzar obres generals o sectorials que afectin unitats
d'enterrament que contenguin cadàvers o restes aquests es traslladaran a unitats de lloguer.
Una vegada finalitzades les obres, es procedirà a la seva reinhumació a la unitat
d'enterrament de procedència.
La utilització de drets funeraris temporals i la prestació de serveis que comportin aquestes
actuacions no meritaran taxes ni drets.
Quan les característiques de les obres que s'hagin de realitzar impliquin la impossibilitat de
procedir a la reinhumació de cadàvers o restes a la mateixa unitat d'enterrament,
l'Administració Municipal facilitarà, per via de bescanvi, una unitat d'enterrament similar.
Aquest bescanvi serà exempt de drets i d'altres exaccions municipals.
Art.13. L'Ajuntament es reserva el dret de suprimir unitats d'enterrament per tal de
facilitar el replanteig, la reordenació i la millora de l'estructura, la distribució, la vialitat i el
servei del cementiri municipal. En aquest cas, hi serà d'aplicació el que disposen els articles
anteriors.
Art.14. Al marge de les disposicions d'aplicació general, en els projectes de
construcció d'unitats d'enterrament al cementiri municipal, s'observaran les normes del
Decret 11/2018, de 27 d’abril, pel qual es regula l’exercici de la sanitat mortuòria de les
Illes Balears.
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a) El disseny de les unitats d'enterrament, tret de les osseres, serà d'estructura rectangular,
tant pel que fa a les dimensions com a la boca d'accés, la qual podrà esser quadrada en el
cas dels nínxols.
b) Les boques d'accés a les sepultures permetran, com a mínim, l'accés del fèretre en
posició horitzontal.
La dels nínxols s'ajustarà a l'establert al Reglament de la Policia Sanitària Mortuòria.
c) Els parterres, les jardineres i d'altres elements complementaris de caire funerari
s'adequaran a les següents normes:
1.-No han d'estar fixos a l'estructura del panteó o la unitat d'enterrament, de forma que
dificulti la pràctica dels serveis funeraris.
2.-No podran ultrapassar- en la seva projecció vertical- la zona delimitada de terreny
assignada a la unitat d'enterrament.
3.-No podran situar-se fora dels marcs de les façanes dels ninxols, de forma que impedeixin
o dificultin l'obertura de la unitat d'enterrament i la pràctica de serveis funeraris.
d) Els elements constructius i complements funeraris (lloses, plaques i semblants) que hagin
de ser manipulats tendran unes dimensions i un pes que permetin el seu maneig per part
del personal encarregat dels serveis funeraris de forma manual i individual, o plural si fos
realitzable de forma usual.
Seran fabricades amb material resistents a la rotura i els subsegüents danys al personal com
a conseqüència de la pràctica de serveis funeraris.
Els materials s'ajustaran a les característiques que l'Ajuntament hagi normalitzades, amb
caràcter general o sectorial.
e) Els vials, els accessos, les vorades, les rampes, etc.. permetran la pràctica dels serveis
funeraris, asseguraran l'accés i la maniobrabilitat en funció dels mitjans i les tècniques de
treball utilitzades.
f) Les escales d'accés a criptes seran de material resistents a l'acció del medi ambient i
abatibles o movibles.
Les instal·lades a capelles i a d'altres construccions d'unitats d'enterrament múltiples
s'ajustaran al que estableix la normativa de seguretat i higiene en el treball.
g) A les criptes i capelles, l'espai intermedi entre grups de nínxols serà suficient ample com
per permetre la pràctica de serveis funeraris.
h) L'estructura de les unitats d'enterrament haurà de garantir que no es produeixin
emanacions d'olors o filtracions de líquids cap a l'exterior.
Art.15. Queda prohibida la construcció d'osseres a nínxols.
Els actualment habilitats com osseres no seran utilitzats si la seva ubicació o estructura
impedeix o dificulta notablement la pràctica d'inhumacions.
La ubicació d'osseres a sepultures o a d'altres unitats d'enterrament, queda condicionada a
que no modifiqui la distribució de places de tal forma que impedeixi o dificulti la pràctica
d'inhumacions.
Art.16. Tot projecte de construcció d'unitats d'enterrament d'iniciativa municipal o
particular comportarà l'establiment de les normes complementàries d'ornament que
assegurin una homogeneització mínima de l'entorn urbanístic, i la normalització de les
característiques dels materials objecte d'una futura substitució, amb motiu de rotura o
deteriorament (lloses, plaques, o similars) que hauran de seguir els originals emprats en
la seva construcció.
En tot cas, les diferents unitats d'enterrament s'ajustaran, pel que fa a les seves
característiques constructives i dimensions, al que estableixen el Reglament de Policia
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Sanitària Mortuòria, la normativa complementària de caire general o autonòmic i al que es
preveu en aquest Reglament.
Art.17. Correspon a l'Ajuntament Ple, exclusivament, la determinació de la toponimia
del cementiri, les seves zones i vials, i la identificació i numeració de les unitats
d'enterrament.
CAPITOL II
DE LES UNITATS D'ENTERRAMENT
Art.18. L'Ajuntament Ple planificarà la creació d'unitats d'enterrament o, si s'escau,
l'afecció de terrenys per a la seva construcció en funció de la demanda existent i de l'espai
disponible.
Les unitats d'enterrament es classifiquen en:
a) Nínxols.
b) Sepultures.
c) Criptes.
d) Capelles.
e) Columbaris.
f) Fosses comunes.
g) Osseres comunes.
Art.19. Nínxols i edificis de nínxols
Nínxol: cavitat d’una construcció funerària, construïda artificialment, que pot ser
subterrània o aèria, tancada amb una llosa o envà, destinada a inhumar un cadàver,
una resta humana o unes restes cadavèriques.
Edificis de nínxols:
Són unitats d'enterrament integrades en edificis d'estructura vertical, a les quals seran
aplicables les següents normes:
a) A partir de l'entrada en vigor d'aquest Reglament no es construiran ninxols de places
múltiples. No obstant, això podran agrupar-se uns quants nínxols si les places d'enterrament
es conserven individualment aïllades.
b) Els nínxols es construiran en projecció vertical a partir de la rasant del terreny.
Art.20.Sepultures:
Són unitats d'enterrament constituïdes per nínxols que, partint de la rasant del terreny, es
projecten en profunditat, en les quals las inhumacions es realitzen superposades i sobre les
quals es poden situar túmuls o d'altres elements constructius de caire funerari.
Les de nova construcció tendran una ossera o habitacle destinat al dipòsit de restes.
Tendran trams de separació que permetin l'existència de compartiments independents que
en permetin el segellament. Cada tram o nivell tendrà una única plaça d'enterrament, o dues
si son compartimentades.
Art.21. Criptes:
Cripta: lloc d’una església que serveix de sepultura i que comprèn un nínxol o més.
Són unitats d'enterrament de la mateixa projecció que les anteriors, dotades de nínxols
individualitzats adossats a les parets i amb un espai o buit central que permet l'accés a
través d'una escala i sobre les quals es poden situar túmuls o d'altres elements constructius
de caràcter funerari.
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Les unitats d'enterrament integrades seran dotades de numeració inalterable, llevat de
autorització expressa de l'administració del cementiri.
Art.22. Capelles:
Són unitats d'enterrament construïdes per l'Ajuntament o pel titular del dret funerari, a
superfície delimitada.
Podran estar formades per instal·lacions subterrànies i/o elevades sobre la rasant del
terreny, en les quals es distribueixen un nombre de nínxols individualitzats i d'altres elements
constructius complementaris de caràcter funerari. Si existia projecció subterrània de la
construcció, haurà de disposar d'un element o buit que hi permeti l'accés a través d'una
escala.
Les unitats d'enterrament integrades seran dotades de numeració inalterable, llevat de
l'autorització expressa de l'administració del cementiri.
Art.23. Columbaris:
Columbari: construcció funerària per dipositar les urnes amb cendres.
Són unitats d'enterrament integrades en edificis d'estructura vertical, destinades a la
inhumació de restes cadavèriques o cendres mortuoris procedents de la incineració de
cadàvers i restes.
La capacitat màxima de cada unitat de columbari serà la que permeti la identificació de les
inhumacions de forma visual, sense la pràctica d'altres manipulacions.
Les urnes o dipòsits de restes i cendres estaran identificades de forma inconfusible.
Art.24. Fosses comunes:
Són unitats d'enterrament que l'Ajuntament destina a la inhumació de cadàvers, fetus, restes
humanes procedents de mutilacions, intervencions quirúrgiques, etc. No hi existeixen
necessàriament unitats d'enterrament individualitzades.
Art.25. Osseres comunes:
Són espais fixats i delimitats prèviament, en les quals es dipositen les restes cadavèriques
procedents d'unitats d'enterrament, per desig exprés de la família o parents o per haver
transcorregut el termini per al qual fou concedit un dret funerari temporal, o procedents de la
neteja de les fosses comunes i de les efectuades en relació amb la reversió a favor de
l'Ajuntament d'unitats d'enterrament, si la família o els parents no disposaven una altra
eventualitat.
Art.26. El caràcter de "comunes" de les fosses i les osseres a què fan referència els
articles anteriors suposa la no prestació de serveis funeraris diferents a la inhumació o la
neteja d'ofici, llevat de disposició judicial, sigui quina sigui la seva estructura.
Art.27. Als efectes d'aquest Reglament, les parcel·les destinades a la construcció
futura de qualsevol tipus d'unitats d'enterrament, sobre les quals s'otorguin drets funeraris
perpetus, tendran la consideració d'unitat d'enterrament, fins i tot abans que es realitzi la
construcció. La tipologia d'aquesta es qualificarà en funció de la destinació final de la
parcel·la.
Art.28. Les unitats d'enterrament, seran perfectament delimitades mitjançant elements
constructius definits i establerts independentment de quin sigui el seu caràcter.
CAPITOL III
OBRES I CONSERVACIO
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Art.29. Les persones titulars de drets funeraris perpetus sobre unitats d'enterrament
podran realitzar les obres de condicionament i millora que considerin necessàries, prèvia
sol·licitud de la corresponent llicència municipal.
La tramitació dels expedients de llicències d'obres s'ajustarà al que estableix aquest
Reglament, al Pla general d’Ordenació Urbana d’Inca, al Catàleg de Catàleg d’elements
d’interès artístic, històric, ambiental i patrimoni arquitectònic del terme municipal
d’Inca; i a la normativa urbanística de les Illes Balears.
Art.30. Tota llicència d'obres de millora, conservació o de reforma, quedarà
condicionada a l'adopció de les mesures necessàries per a l'adaptació de la unitat
d'enterrament a les prescripcions d'aquest Reglament.
Amb aquesta finalitat, la persona interessada podrà sol·licitar, amb caràcter previ, informe
municipal sobre les característiques concretes que s'hi hagin d'adoptar.
En tot cas es respectaran els materials exteriors originals de la seva construcció així
com les prescripcions per l’element en cas d’estar protegit pel Catàleg d’elements
d’interès artístic, històric, ambiental i patrimoni arquitectònic d’Inca.
Es denegarà la certificació de fi d'obra si es comprova que no han estat realitzades les
mesures d'adaptació esmentades.
Art.31. Sense perjudici de la normativa urbanística i del que estableix el Capítol I
d'aquest Títol, constitueixen condicions generals normalitzades de les llicències d'obres a
què fa referència l'article anterior, les següents:
a) L'Ajuntament no assumirà cap relació de caire jurídico-laboral o administrativa amb el
personal dependent del/de la contractista durant el període de realització de les obres ni
quan s'acabin.
b) L'Ajuntament no assumirà cap responsabilitat respecte de la custòdia de materials,
utillatge i d'altres elements de la construcció durant l'execució de les obres.
c) En tot cas, les obres s'ajustaran al que estableix aquest Reglament, el de Policia Sanitària
Mortuòria i les seves disposicions complementàries, generals o autonòmiques.
d) L'Ajuntament es reserva el dret de denegar un projecte o proposar-ne la modificació d'un
de nova construcció i/o obres de conservació i millora, si considera que altera la imatge de
conjunt del cementiri, el seu decor i la seva serietat, o atenta la seguretat o la vialitat del seu
servei municipal.
e) Els/les promotors/es, el/la contractista o el/la tècnic-director/a, si s'escau, hauran
d'assabentar a la persona encarregada del cementiri de la data d'inici i finalització de les
obres. Hauran de disposar, a l'obra mateixa i al llarg de la seva execució, de la
documentació acreditativa de la llicència i les seves circumstàncies, a disposició de l'autoritat
municipal i el personal funcionari competent.
f) Mentres duri l'execució de les obres, el/la contractista, el/la promotor/a o e/lal
tècnic-director/a de les obres haurà de complir les instruccions que rebi de la persona
encarregada del cementiri municipal, sota la seva responsabilitat, per tal d'assegurar una
adequada prestació dels serveis municipals, la protecció dels drets individuals i l'exercici dels
que corresponguin al públic en general incloent-hi la suspensió dels treballs amb caràcter
temporal, quan ho requereixi l'interès del servei.
g) L'apilament o la col·locació d'aquests materials i utillatge es realitzarà de forma que no
impedeixi la circulació del públic ni dificulti la prestació dels serveis funeraris. En tot cas, no
han d'invadir altres unitats d'enterrament , vials o zones ajardinades.
h) Les restes de materials de construcció i altres residus sòlids procedents de treballs de
neteja, manteniment, millora o ornament han de ser retirats immediatament en acabar les
obres.
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i) L'horari d'execució de treballs, del caràcter que sigui, s'ajustarà al d'obertura i tancament
del cementiri, tret d'autorització especial de la Regidora o Regidor Delegat del cementiri.
j) Finalitzades les obres o els treballs, Les persones titulars de les corresponents llicències o
autoritzacions estan obligats a realitzar una neteja total de la unitat d'enterrament i de la
zona immediata que n'hagués resultat afectada.
k) Mai no es podrà suprimir o alterar la numeració o la identificació de la unitat d'enterrament
establerta per l'Ajuntament ni modificar-ne el format o el disseny. Aquesta ha de quedar
perfectament visible.
l) Es podrà denegar la llicència d'obres de construcció, conservació o millora, quan per la
seva ubicació, les places d'inhumació estiguin - per excés o defecte en la seva alçària,
profunditat, embocadura o accessos- fora de la possibilitat de serveis funeraris pels mitjans
ordinaris del servei, llevat que el titular de dret funerari hi aportàs les oportunes mesures
correctores o els mitjans tècnics per a la seva pràctica.
ll) Els particulars no podran iniciar la construcció d'unitats d'enterrament si els serveis tècnics
municipals no han replantejat ni partionat prèviament la parcel·la.
m) No s'autoritzaran obres o la col·locació d'elements complementaris de caràcter funerari
que abracin dues o més unitats d'enterrament, llevat que la totalitat de les persones titulars
de drets funeraris donin la seva conformitat i justifiquin la petició.
n) L'Alcaldia podrà, mitjançant resolució, ordenar la retirada d'elements complementaris
funeraris i la substitució d'esteles o epitafis que alterin les condicions de serietat i respecte
pròpies de les instal·lacions i els serveis mortuoris. Aquests elements es posaran a
disposició de les persones titulars de la unitat d'enterrament.
Art.32. No es realitzaran serveis funeraris a unitats d'enterrament en les quals s'hagin
efectuat obres fins que no se n'acrediti el corresponent certificat de finalització, de les que
s'estendrà diligència al títol corresponent.
Art.33. La persona encarregada del cementiri informarà de les obres que es realitzin
sense acreditar la disponibilitat de l'oportuna llicència municipal. Podrà ordenar-ne la
paralització o la suspensió com a mesura preventiva, en les mateixes condicions que
exerciten els serveis d'inspecció a vies municipals i obres particulars, donant compte
immediatament a aquests serveis municipals.
Art.34. Les persones qui siguin titulars de drets sobre parcel·les destinades a la
construcció d'unitats d'enterrament hauran de realitzar les obres, després d'obtenir-ne la
corresponent llicència municipal, en el termini de dos anys comptats des de l'adjudicació del
dret funerari. Un cop transcorregut aquest termini, es notificarà a les persones interessades
que disposen del termini d'un mes, comptat des de la data de la comunicació, per al·legar el
que considerin convenient. Podran sol·licitar-ne pròrroga per un termini no superior a un any
si justifiquen la petició. Si no realitza les obres de construcció en el termini inicial o en la seva
pròrroga, la parcel·la revertirà a l'Ajuntament i caducarà el dret funerari atorgat, sense dret a
cap compensació o indemnització.
Art.35. La llicència d'obres serà substituïda per l'autorització de la Regidora o Regidor
Delegat del cementiri en els següents supòsits:
- Col·locació de creus, fites i altres elements funeraris similars, de caràcter complementari.
- Gravació a làpides existents de noves inscripcions o epitafis.
- Neteja d'unitats d'enterrament, si no implica deixar al descobert fèretres o dipòsits de
cadàvers o restes.
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Aquestes autoritzacions són condicionades al manteniment dels criteris de normalització
respecte a les característiques del materials i les normes d'ornament a què fa referència
l'art.16 d'aquest Reglament, aplicables en cada cas.
Art.36. Les persones titulars de drets funeraris perpetus tendran l'obligació de realitzar
obres que resultin necessàries per a la conservació de les unitats d'enterrament en perfectes
condicions de seguretat, sanitat i ornament. Si s'incomplia l'ordre d'execució dictada per
l'Alcaldia - sense perjudici de la sanció que pertoqui- l'Ajuntament procediria per via
d'execució subsidiària a la seva realització, en la forma prevista a l'art.156-b) d'aquest
Reglament.
Art.37. Les persones titulars de drets funeraris perpetus seran responsables dels
danys que causin amb motiu de la realització de qualsevol tipus d'obres o treballs, o com a
conseqüència de l'estat deficient de conservació de les serves unitats d'enterrament, tant
respecte d'altres unitats com de la generalitat dels béns, les instal·lacions i els serveis públics
municipals, i també dels causats a persones.
Estaran obligats a la reparació dels danys directament o, si s'escau, els realitzarà
l'Administració Municipal a compte seu i per via d'execució subsidiària.
TITOL III
DELS SERVEIS
CAPITOL I
DELS SERVEIS FUNERARIS
Secció 1ª Classificació
Art.38. Correspon als serveis municipals, del cementiri, la prestació dels següents
serveis funeraris:
a) Custòdia de cadàvers i restes.
b) Inhumacions.
c) Exhumacions.
d) Trasllats.
e) Neteges de restes.
f) Obertura d'unitats d'enterrament.
La cremació de cadàvers, si s'escau, tendrà la consideració de servei funerari.
Art.39. Cadàver és tot cos humà fins el cinquè any després de la mort real, la qual es
computarà des de la data i l'hora que figurin a la inscripció de la defunció al Registre Civil.
Són restes cadavèriques el que queda del cos humà una vegada finalitzats els fenòmens de
destrucció de la matèria orgànica, després d'haver transcorregut els cinc anys següents a la
mort real, i les cendres procedents de la cremació de cadàvers.
Art.40. Custòdia: El servei de custòdia d'un cadàver es considera realitzat durant el
període comprès entre l'entrada d'aquest al cementiri i la data de la seva inhumació o el seu
trasllat.
Aquest servei es prestarà a les sales o dependències del cementeri o dels tanatoris
que, habilitades a tal efecte, compleixin amb la normativa en vigor.
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Les corones i les flors podran esser dipositades a les capelles o als tanatoris si la seva
quantia o volum ho permet. Si no, es dipositaran a magatzems i depòsits comuns a
disposició de la família i parents.
El període de custòdia s'ajustarà al sol·licitat per la família o parents, sempre que les
disponibilitats i les necessitats del servei i la normativa que resulti d’aplicació ho
permetin. Igualment s’actuarà amb les restes o cendres respecte del període comprès
entre la seva entrada al Cementiri Municipal i la seva subsegüent inhumació.
Art.41. Inhumacions: El servei consistirà en el trasllat de cadàvers, fetus, restes
humanes o cendres des del depòsit fins a la unitat d'enterrament, l'obertura d'aquesta, la
inhumació, el tancament i el segellament de la unitat.
Cap cadàver no serà inhumat abans de les vint-i-quatre hores de la seva defunció.
El personal municipal procedirà al trasllat de les corones i les flors, si ho permet la seva
quantia i el seu volum. En cas contrari, la família o parents col·laboraran en aquest trasllat.
Art.42. Exhumacions: L'exhumació implica l'obertura de la unitat d'enterrament,
l'extracció del cadàver o les restes cadavèriques per a la seva posterior reinhumació o el seu
trasllat, amb el tancament i el segellament de la unitat.
Les restes momificades procedents d'exhumacions tendran el mateix tractament que els
cadàvers pel que fa a la seva reinhumació o incineració posterior. Això no obstant, si es
detectaven signes de descomposició en el cadàver, es procedirà a la seva immediata
inhumació, tot avisant-ne prèviament la persona interessada.
Art.43. Trasllats: Es produeix aquest Servei amb motiu del transport d'un cadàver o de
restes cadavèriques, una vegada practicada la seva exhumació, per al seu posterior dipòsit
en una unitat d'enterrament diferent, del mateix cementiri o d'un altre.
Art.44. Neteges de restes: Consisteix en les operacions necessàries per a la neteja
d'unitats d'enterrament i redistribució de les inhumacions: obertura de la unitat d'enterrament,
el seu buidat, neteja, dipòsit de les restes en la ossera si n'hi ha, reinhumacions, tancament i
segellament de la unitat i dels seus trams o nivells si hi ha cadàvers, retirada dels materials
sobrants, i trasllat als dipòsits establerts per a la seva destrucció i/o eliminació.
Art.45. Obertura d'unitats d'enterrament: S'entén prestat aquest servei quan, sense
que hi concorri cap dels restants serveis funeraris a què fan referència els articles anteriors,
a requeriment de les persones titulars d'unitats d'enterrament, es procedeix a la seva
obertura, a l'objecte de comprovar visualment, sense cap altra manipulació, la seva situació, i
al seu posterior tancament i segellament.
Tindrà igual consideració la realització dels treballs preliminars a la prestació d'altre
servei funerari quan sigui d'aplicació el que disposa l'art.56 del present Reglament.
Secció 2ª Disposicions comunes
Art.46. No es pot exhumar cap cadàver ni cap resta humana abans dels dos
anys de la inhumació, llevat dels casos en què hi hagi una intervenció judicial.
Es podran fer inhumacions dins la mateixa sepultura abans dels dos anys
quant les places d'inhumació siguin individualitzades o independents i estiguin
segellades. A les col·lectives també es podrà inhumar abans dels dos anys sempre
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que les condiciones en que es trobi el cadàver de l’anterior inhumació ho permetin,
prèvia comprovació i informe favorable del fosser i autorització de l’Alcaldia.
Art.47. El trasllat de fèretres s'efectuarà conforme preveu la normativa
d’aplicació. El transport a coll per part de familiars o parents, es podrà fer sempre i
quant aquests assumeixin la responsabilitat i únicament dins el recinte del cementeri.
Art.48. En el cas d'exhumacions, trasllats i neteja de restes, serà requisit necessari la
presència del sol·licitant o de la persona que acrediti la seva representació.
Art.49. La prestació de serveis funeraris s'efectuarà dins de l'horari que amb aquesta
finalitat estableixi l'Alcaldia; sense perjudici dels serveis extraordinaris que dimanin de
catàstrofe o calamitat pública, problemes sanitaris o altra causa d'urgència.
No es realitzaran exhumacions, trasllats ni neteja de restes entre el dia 1 de juny i el
30 de setembre, exceptuant resolució judicial i les que siguin estrictament
necessàries perquè la família de la persona difunta no disposi d’una altra unitat
d’enterrament dins el cementeri.
Art.50. Si, amb motiu de la pràctica de l'exhumació de cadàvers, s'apreciava
deteriorament notable del fèretre, qualsevol que en sigui la causa, es procedirà a la seva
substitució per un altre, llevat que hi concorri alguna de les circumstàncies de l'art.53 del
present Reglament. El cost serà a compte i càrrec de la persona sol·licitant del servei
funerari.
Art.51. La Regidora o Regidor Delegat del Cementiri Municipal es reserva el dret a
comprovar l'estat de les unitats d'enterrament en les qual s'hagues sol·licitat la prestació de
serveis funeraris; en el cas que consideràs que aquelles no reuneixen les condicions de
seguretat o sanitat mínimes exigibles, podrà suspendre la prestació del servei mentre les
persones titulars de la unitat no hagin adoptat les mesures correctores oportunes. Aquesta
circumstància es notificarà, per la via més ràpida, a la persona sol·licitant.
Art.52. Si, amb motiu de la prestació de serveis funeraris, es produïa la rotura de
plaques, tapes de nínxols o altres elements de construcció o materials funeraris, seran
reposats per compte i a càrrec de l'Administració Municipal.
Aquesta responsabilitat serà assumida per la persona titular del dret funerari quan la rotura o
deteriorament tengui el seu origen en:
a) El mal estat de conservació dels materials o de la pròpia unitat d'enterrament.
b) La inadaptació de l'estructura de la unitat d'enterrament o dels materials utilitzats a les
prescripcions del present Reglament.
En tal cas i si disposava el Servei dels materials adequats, es procedirà, si no incideix en el
normal desenvolupament de la prestació dels serveis funeraris programats, a la seva
reposició per compte i càrrec de la persona titular de la unitat d'enterrament.
Art.53. No es realitzaran serveis funeraris quan la seva prestació impliqui l'exhumació
de més de dos cadàvers o quan la inspecció sanitària disposi la suspensió del servei per raó
del seu estat.
En el cas que, iniciada la prestació de serveis funeraris, es comprovi que les unitats o unitat
d'enterrament no reuneixen les condicions esmentades a l'article anterior, el/la fosser/a
disposarà la suspensió dels treballs i en donarà compte immediatament al seu superior o
superiora, fins que les persones titulars no adoptin les mesures correctores oportunes.
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Igualment, es procedirà a la suspensió del servei quan es comprovi la falta de capacitat
suficient per a la pràctica de la inhumació.
La mateixa actuació suspensòria escaurà si es comprova que els nínxols individuals no
disposen de les dimensions adequades per a la introducció del fèretre, si la situació i
l'estructura de les osseres o el columbaris no permeten la introducció de la urna o la caixa.
Si es comprova la destrucció del fèretre i l'embolcall del cadàver i que aquest no pot esser
col·locat en un nou dipòsit si no se l'extreu a la superfície a causa de les característiques de
la unitat d'enterrament, se suspendrà el servei.
També se suspendrà el servei de neteja de restes, quan un cop iniciat, es comprovi que no
ha finalitzat el procés de descomposició de la matèria orgànica, cosa que fa improcedent la
qualificació de restes.
Art.54. La prestació de serveis funeraris s'haurà de sol·licitar per escrit, dirigit a la
Regidora o Regidor Delegat i presentar-se al registre General de Secretaria del Cementiri
Municipal. A la sol·licitud es farà constar, com a mínim:
a) Servei sol·licitat.
b) Identificació de la persona sol·licitant.
c) Acreditació del seu dret a disposar del cadàvers i les restes que són objecte del servei, la
identificació dels cadàvers i les restes.
d) Unitat o unitats d'enterrament afectades.
e) Conformitat de les seves persones titulars i autoritzacions reglamentàries.
La Regidora o Regidor Delegat del Cementiri autoritzarà i ordenarà la prestació del servei. Si
aquest fos denegat, ho notificarà a la persona sol·licitant, expressant la causa i les anomalies
que han d'esser reparades i concedint-li un termini de quinze dies perquè les repari. Si,
transcorregut aquest termini, no s'haguessin reparat, es procedirà a la cancel·lació i l'arxiu de
la sol·licitud, sense cap tràmit.
Es comunicarà a la persona peticionari la data i l'hora prevista per a la pràctica del servei
funerari, i si s'escau, a l'entitat asseguradora que hi pogués resultar interessada per tenir la
titularitat del dret funerari perpetu sobre la unitat o les unitats d'enterrament afectades.
Les persones usuàries dels serveis funeraris podran exigir de l'Administració del Cementiri
Municipal cèdula acreditativa del servei prestat, amb la identificació de la unitat
d'enterrament en la qual s'ha practicat.
Art.55. A la Secretaria de l'Ajuntament es duran els registres dels serveis funeraris. Als
registres es farà constar, com a mínim:
a) Dades de la persona sol·licitant.
b) Naturalesa del servei.
c) Liquidació de les exaccions municipals aplicables i altres circumstàncies que, en cada cas,
figurin als impresos normalitzats de sol·licitud del servei.
L'estructura, el format i el suport tècnic dels registres seran els que, en cada cas, s'adaptin a
l'organització, la racionalització i la tecnificació administratives.
Cada suport de registre s'iniciarà amb l'oportuna diligència i els seus fulls aniran numerats
correlativament i segellats.
Art.56. La prestació dels serveis funeraris es farà per rigorós ordre de sol·licitud si es
disposa de les corresponents autoritzacions administratives i no hi concorre cap causa que
impliqui la suspensió del servei, d'acord amb el que disposa aquesta Secció.
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Constitueixen excepcions a aquest principi:
1.-En el cas d'inhumacions:
a) L'apreciació de signes de descomposició en un cadàver subjecte a règim de custòdia.
b) Els cadàvers que presentin un risc per la salut pública o estiguin afectats per
contaminació radioactiva (cadàvers grup I del Decret 11/2018, de 27 d’abril de, pel qual
es regula l’exercici de la sanitat mortuòria de les Illes Balears)
2.-En els casos d'exhumacions, trasllats i neteja de restes:
a) Quan aquests serveis s'hagin de realitzar en unitats d'enterrament sobre les quals hagi
transcorregut el termini de concessió de drets funeraris temporals o les que siguin integrades
en construccions, la titularitat de les quals sigui en poder de les entitats asseguradores,
d'acord amb el que estableix el Capítol IV del Títol VI d'aquest Reglament.
b) Els que siguin necessaris en funció de la urgència respecte de la previsió d'inhumació.
c) Aquells per als quals s'hagi sol·licitat i/o se n'hagi obtingut llicència d'obres.
d) Els supòsits a què es refereixen els articles 12 i 13 del present Reglament.
3.-En el cas de qualsevol servei funerari:
a) Quan hi concorrin circumstàncies de catàstrofe o calamitat públiques o altres
circumstàncies d'especial incidència sobre la sensibilitat de la comunitat, d'acord amb les
instruccions dictades per l'Alcaldia.
b) Els serveis requerits per disposició judicial.
El reconeixement d'aquestes excepcions al principi general correspondrà a la Regidora o
Regidor Delegat.
La Regidora o Regidor Delegat del Cementiri podrà suspendre la pràctica de serveis
funeraris, durant el termini que cregui oportú i d'acord amb les possibilitats del servei, quan hi
concorrin especials condicions climatològiques que, per la naturalesa del servei i per
l'estructura de la unitat d'enterrament, dificultin l'execució del servei, i haurà d'assenyalar
data i hora per a la seva posterior execució.
L'ajornament del servei d'inhumacions només afectarà l'hora prevista i es respectarà la data,
exceptuant causes de força major.
Art.57. L'Ajuntament no assumirà cap responsabilitat sobre les joies, els elements de
vestuari i els complements que figurin incorporats al cadàver, excepte si, un cop presentada
la seva relació, és constada per la Regidora o Regidor Delegat i si el fèretre i el cadàver no
són objecte d'accés o manipulació per terceres persones.
Art.58. Qualsevol anomalia, incidència o suspensió del servei funerari serà
immediatament comunicada a les persones sol·licitants per la via més ràpida, indicant-ne la
naturalesa i les mesures correctores a adoptar, sense perjudici de la seva consignació per
escrit.
Art.59. Per a la prestació dels serveis funeraris es requerirà la presentació de la
documentació reglamentària i, en concret:
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A) Custòdies:
1.-De cadàvers:
- Judicials : Ordre judicial
- Procedents d'altres localitats del territori nacional: Llicència d'enterrament i autorització
sanitària de trasllat.
- Procedents de l'estranger: Certificació consular o de la representació diplomàtica
espanyola al país de procedència.
- Procedents del terme d'Inca: Resum de les dades de defunció, on ha de constar, com a
mínim:
a) Identificació i domiciliació de la persona difunta.
b) Causa de la defunció.
c) Nom i número de la persona col·legiada que subscriu el certificat de defunció. Aquest
document es presentarà signat i segellat per l'agent de l'empresa funerària que hagi disposat
el trasllat.
2.-De restes: Autorització sanitària.
3.-De cendres: Certificat de cremació del centre o servei d'incineració que l'hagi realitzat.
B) Inhumacions: Llicència d'enterrament del Registre Civil i, si s'escau autorització judicial.
C) Exhumacions, trasllats i neteja de restes:
- Autorització sanitària, i si s'escau, autorització judicial.
- En tot cas, el Títol que empara el dret funerari o l'autorització prevista a l'art.85 del present
Reglament.
Art.60. L'Administració del Cementiri disposarà en magatzem d'una previsió a termini
mitjà, dels materials següents:
- Urnes de restes.
- Plaques i/o materials de picapedrer imprescindibles per a la pràctica de serveis funeraris.
Es destinaran a fer possibles els serveis funeraris quan, amb motiu de la seva prestació, es
detectin mancances o anomalies de fàcil correcció que, si no son reparades, poden implicar
la suspensió del servei.
El cost dels dipòsits fúnebres o dels materials serà a compte i càrrec de la persona
sol·licitant del servei.
Art.61. A tots els efectes que preveu aquest Capítol, tindrà la consideració de persona
interessada, a efectes de notificació i altres comunicacions administratives, aquella persona
que hagi sol·licitat la prestació del servei funerari.
CAPITOL II
DELS SERVEIS GENERALS
Recollida, dipòsit i eliminació de residus
Art.62. La recollida de residus sòlids que es produeixin als cementiris municipals
correspondrà:
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a) A les persones particulars:
Substitució o retirada de corones, flors, esteles o altres elements funeraris que hagin posat
pel seu compte, i dels materials resultants o sobrants de les obres de construcció,
conservació o ornament de les unitats d'enterrament sobre les quals tenen drets funeraris.
No obstant això alguns elements podran esser retirats pel servei del cementiri quan hi hagui
notificació expresa de les persones particulars, o aquells mostrin senyals evidents de
deteriorament i deslluicin el conjunt.
b) Als serveis municipals:
Els existents a les vies i els espais lliures públics, a les zones, instal·lacions i dependències
comunes o de serveis, els procedents de la prestació de serveis funeraris i els derivats de la
neteja d'instal·lacions i serveis extramunicipals i integrats al cementiri municipal.
Art.63. El dipòsit de residus sòlids s'efectuarà:
1.-En tot cas, als recipients o les zones habilitades a l'efecte. La capacitat dels recipients i la
freqüència de la retirada dels residus que hi són depositats serà la adequada per garantir
l'eficàcia del servei de recollida i eliminació.
2.-Els procedents de la realització de serveis funeraris es dipositaran als recipients que
s'establesquin amb aquesta finalitat.
Art.64. L'eliminació de residus sòlids es realitzarà:
1.-Els procedents de la prestació de serveis funeraris, mitjançant la seva incineració, i si hi
manca aquest servei, per enterrament a zona prefixada a l'efecte. En cap cas, podran sortir
aquests residus de l'espai delimitat del cementiri municipal.
2.-Els restants, a través dels serveis de sanejament i neteja municipals.
Art.65. Neteja i manteniment. Correspon a l'Ajuntament l'assegurament dels serveis
de neteja i manteniment de les dependències, les instal·lacions, els serveis, les vies i els
espais lliures públics del cementiri municipal.
L'Ajuntament podrà prestar aquests serveis be directament o be mitjançant contracte o
conveni amb tercers.
Art.66. El control de l'estat de conservació, manteniment i ornament de les
instal·lacions, els serveis i els mitjans per realitzar-los correspondrà a la Regidora o Regidor
Delegat del Cementiri, amb aquesta finalitat podrà requerir l'assistència i l'informe de les
unitats i serveis competents que cregui convenient, amb caràcter previ a la formulació de les
propostes de mesures correctores, i l'elevarà a l'Alcaldia.
Art.67. Correspon a l'Ajuntament la vigilància i la seguretat del cementiri municipal, las
seves instal·lacions, dependències, serveis, espais i vies públiques.
Aquests serveis comprenen:
a) L'ordre públic.
b) El control d'obres.
c) El control de l'estat de conservació i ornament.
d) El control de l'ús i comportament de persones usuàries i visitants.
e) La protecció de les persones i els béns.
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Art.68. L'Ajuntament no es responsabilitzarà dels danys que puguin sofrir les unitats
d'enterrament o els elements de construcció complementaris de naturalesa funerària, com a
conseqüència de força major o actuacions negligents, culpables o doloses de terceres
persones.
TITOL IV
DELS DRETS FUNERARIS
CAPITOL I
CONCEPTE I CLASSIFICACIO
Art.69. L'Ajuntament d'Inca, podrà concedir drets funeraris sobre les unitats
d'enterrament del cementiri municipal que, com a béns de domini públic, s'integren en el
patrimoni municipal.
El dret funerari es limita a l'ús de la unitat d'enterrament, exclòs de tota transacció mercantil.
Art.70. El dret funerari podrà adoptar les següents modalitats:
a) Perpetu:
Conferirà les facultats d'inhumació, exhumació i trasllat, neteja de restes i neteja i la
realització d'obres de construcció, conservació, millora i ornament, sense més limitacions
que les establertes en aquest Reglament i normativa general o autonòmica en matèria de
policia sanitària mortuòria.
b) Temporal:
Atorgarà l'ús d'unitat d'enterrament per inhumacions i custòdia de cadàvers i restes per un
període determinat.
Aquest dret podrà atorgar-se sobre unitats d'enterrament de propietat municipal o, en el cas
de no disposar-ne i de mutu acord amb les entitats asseguradores, sobre unitats concedides
a aquestes. En últimes circumstàncies les condicions determinants del dret funerari temporal
seran les que estableix el Capítol III del present Títol, sense perjudici de les actuacions que
convenguin a les compensacions econòmiques i si, l'Ordenança Fiscal d'aplicació no haguès
estat objecte de revisió en el termini dels dos anys anteriors a la data del conveni.
c) Comú:
Implica el dret d'inhumació en unitats d'enterrament comunes (fosses i osseres).
El dret funerari quedarà garantit mitjançant inscripció en el llibre -registre municipal
corresponent i pel títol nominatiu que, per a cada unitat d'enterrament, expedirà l'Alcaldia.
CAPITOL II
DRETS FUNERARIS PERPETUS
Seccio 1ª Adjudicació
Art. 71. Les persones interessades en l'adjudicació de drets funeraris perpetus sobre
unitats d'enterrament ho hauran de sol·licitar mitjançant escrit que es presentarà al Registre
General de l'Ajuntament, on es farà constar el tipus d'unitat d'enterrament que sol·liciti, i que
podran ser: panteons, sepultures antigues baix terra, sepultures antigues en superfície, sepultures formades per nínxols individuals i columbaris.
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Art. 72. Amb aquesta finalitat, l'Ajuntament durà un registre especial de sol·licituds o
llista d'espera per cada un del tipus d'unitat d'enterrament abans descrits, on constarà, com a
mínim:
a) Número i data d'entrada en el Registre General.
b) Nom de la persona peticionari i data d'empadronament a Inca.
c) Resolució corresponent.
S'hi inscriuran, per rigorós ordre de presentació, les sol·licituds corresponents.
El suport de registre serà informàtic i signat digitalment per la/el funcionari/ària encarregat/da
del cementeri.
Art. 73. L'adjudicació de drets funeraris perpetus per cada tipus d'unitat d'enterrament es realitzarà seguint les següents normes:
1) La Junta de Govern en cada moment acordarà la incorporació d'aquelles sepultures o unitats d'enterrament que hagin de ser transmeses. També determinarà el cànon a percebre per
l'Ajuntament a canvi de la transmissió i la forma de pagament.
2) Quant existeixi una sepultura disponible es notificarà a la persona que li correspongui per
ordre de llista d'espera, per que dins el termini de deu dies hàbils a comptar des del següent
al de la notificació comparegui a l'Ajuntament en els efectes de manifestar si li interessa o no
l'adquisició. Si no compareix dins aquest termini se la tindrà per desistida de la petició, sent
eliminada de la llista d'espera. Si compareix i manifesta que està conforme amb l'adquisició,
dins el termini dels deu dies hàbils següents a la seva comparacència haurà de formalitzar la
transmissió i abonar el canon o la part del mateix, en atenció a les condicions de pagament
aprovades per la Junta de Govern. Si no compareix en aquest termini també se la tindrà per
desistida de la seva petició.
3) En el cas de que la persona que per torn li correspongui no accepti adquirir cap sepultura
de les que en aquell moment tengui l'Ajuntament disponibles, serà exclosa de la llista, sense
perjudici de que es pugui tornar apuntar passant a ocupar el darrer lloc.
4) El torn es podrà cedir a aquelles mateixes persones a que es refereix l'art. 88 del present
reglament.
5) Les persones empadronades a Inca amb una antiguitat d'un any anterior a la seva sol·licitud tindran preferència en l'adquisició.
Art. 74. Quan l'Ajuntament disposi d'unitats d'enterrament de nova construcció podrà
aplicar les anteriors normes o altres que pel cas concret aprovi el Ajuntament en ple, respectant en tot cas la llista d'espera que existeixi en aquell moment i la preferència a favor de les
persones empadronades a Inca amb una antiguitat d'un any anterior a la seva sol·licitud.
Art.75. En els casos de reconeguda necessitat, podran atorgar-se drets funeraris
perpetus a títol individual, prescindint del que estableix l'article anterior.
A l'efecte, es formalitzarà el corresponent expedient d'urgència on, de forma inqüestionable,
es justificarà l'excepcionalitat en funció de la causa al·legada. No es considerarà el motiu
d'urgència quan la persona difunta o la família que vivien amb ella i en depenien disposin
d'una unitat d'enterrament en el cementiri municipal.
Són casos de reconeguda necessitat els compresos als articles 12 i 13 del present
Reglament.
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Per atendre les causes de necessitat es reservarà com a mínim i inicialment, un deu
per cent (10%) de la capacitat de cada bloc o illeta d'unitats d'enterrament de nova
construcció. Per atendre els casos d'urgència, el Ple Municipal podrà acordar reservar-ne un
percentatge més gran o la totalitat quan les previsions de disponibilitat d'unitats
d'enterrament, a curt o mitjà termini, ho aconsellin.
Art. 76. En els casos de catàstrofe o calamitat públiques o altres circumstàncies
d'especial incidència en la sensibilitat de la comunitat, l'Alcaldia adoptarà les mesures que
creurà oportunes.
Art.77. Correspon a l'Alcaldia l'atorgament de drets funeraris perpetus sobre unitats
d'enterrament.
Art.78. Les persones adjudicatàries de drets funeraris perpetus disposaran d'un
termini d'un mes, comptat des de la data de l'adjudicació, per formular les al·legacions o les
reclamacions que creguin pertinents en relació amb l'estructura i l'acabat de la unitat
d'enterrament assignada per tal que s'adoptin les mesures correctores oportunes. Tot això
sense perjudici de la responsabilitat que es derivi del sanejament per vicis o defectes ocults
de la construcció o els materials.
Art.79. Podran sol·licitar l'adjudicació de drets funeraris perpetus totes les persones
físiques o jurídiques públiques o privades. En el cas de persones jurídiques s'haurà de fer
constar a la sol·licitud la destinació de la unitat d'enterrament i l'ús previst dels drets
funeraris. Aquestes condicions no podran esser alterades sense l'autorització prèvia de
l'autoritat municipal.
Art.80. Del dret funerari perpetu sobre unitats d'enterrament en quedarà constància
mitjançant la seva inscripció en el registre municipal corresponent. Un cop inscrit el dret en el
registre, se n'estendrà el títol a la persona interessada. Aquest títol contindrà, com a mínim:
identificació de la unitat d'enterrament sobre la qual s'atorguen els drets funeraris, dades de
la persiona titular o cotitulars, espai reservat per consignar-hi les inhumacions, les
exhumacions i la neteja de restes realitzades i per a la diligència a què es refereix l'art.31 del
present Reglament, extracte de les disposicions a què es refereixen les seccions 2º i 3º
d'aquest Capítol i altra normativa que es considerin oportuna.
Art.81. No s'expedirà més d'un títol original per unitat d'enterrament i se'n deixara
matriu o còpia al corresponent arxiu municipal. En el cas de cotitularitat, el títol s'entregarà a
la primera de les persones titulars que hi figurin relacionats, a la resta de les persones
cotitulars s’expedirà còpia del títol. L'ordre d'inscripció s'adaptarà a la manifestada per la
persona sol·licitant. En el cas de successió "mortis causa", i de no existir acord entre les
persones cotitulars, es respectarà la voluntat testamentària. En el cas de successió
intestada, s'aplicarà, entre les persones hereves forçoses, el criteri de prioritat per graus,
d'entre els quals tendrà preferència el que s'atorga per més edat.
Art.82. Si algun títol, per qualsevol motiu, es deteriorava, s'extraviava o era sostret, se
n'expedirá un altre original. Es notificarà la sol·licitud de duplicat a les persones cotitulars
que no ho haguin sol·licitat per tal que, en el termini de quinze dies, puguin al·legar el que
creguin oportú. Si transcorregut el termini no s'ha formulat cap al·legació ni presentat cap
reclamació, o s'han solucionat les que s'hagin pogut presentar, es procedirà a l'expedició del
duplicat, que s'entregarà a la persona interessada o a la primera persona titular si són
diversos, o a la persona representant que aquests hagin designat. En el cas d'expedició de
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duplicat per deteriorament del títol original, aquell es canviarà per aquest. Al duplicat del títol
es farà constar la seva naturalesa de duplicat i les dades que figuraven a l'original i s'hi
constatarà la darrera inhumació realitzada.
Art.83. Els títols, en tot moment, han de figurar actualitzats pel que fa a la titularitat del
dret funerari. Les persones titulars o cotitulars estan oblidades a donar compte dels seus
canvis de domicili a l'Ajuntament per escrit o mitjançant compareixença al departament
municipal corresponent. Els perjudicis que es puguin derivar de l'incompliment de la present
norma seran a càrrec de les persones interessades.
Art.84. Caldrà la presentació del títol de la unitat d'enterrament per sol·licitar la
prestació de qualsevol servei funerari al cementiri municipal. El/la fosser/a farà constar en els
títols les successives inhumacions, exhumacions i neteja de restes realitzades en la unitat
d'enterrament corresponent.
Art.85. Es podrà autoritzar la pràctica d'inhumacions en unitats d'enterrament malgrat
que les persones interessades no aportin el Títol que empara els drets funeraris perpetus
que hi tenen en els casos següents:
a) Pèrdua, sostreta o no localització del títol.
b) Trobar-se en curs la tramitació de la transmissió,qualsevol que en sigui la causa.
c) Qualsevol altra circumstància similar que impossibiliti o dificulti la presentació del títol.
L'autorització correspondrà a la Regidora o Regidor Delegat, desprès de la comprovació de
la condició del peticionari de la persona titular legítima.
L'autorització municipal establirà el termini que es concedeix per a la reparació de l'anomalia:
sol·licitud d'expedició de duplicat o presentació del títol al Cementiri Municipal corresponent a
l'efecte d'anotar la inhumació practicada.
Art.86. Si es detectava qualsevol situació il·legal o anòmala al títol presentat, el/la
funcionari/ària encarregat/da de fer les anotacions, el retendrà i el remetrà a la Regidora o
Regidor Delegat i entregarà document o cèdula acreditativa de tal circumstància a la
persona a qui ha estat retingut el títol, expressant-li la causa o les causes en què es
fonamenta l'actuació preventiva i el termini per a la reparació de les anomalies.
Secció 3ª De la seva transmissió
Art. 87. El dret funerari perpetu sobre unitats d'enterrament serà transmissible per actes entre persones vives o per causa de mort, després de l'autorització municipal. Fora dels
casos establerts en aquesta Secció, no es reconeixeran altres causes de transmissió de
drets funeraris d'ús perpetu sobre unitats d'enterrament, excepte resolució judicial.
Art. 88. La transmissió per actes entre persones vives només es podrà realitzar a títol
gratuït i a favor de:
a) Ascendents i descendents en línia directa, col·laterals fins al quart grau per consanguinitat o segon grau per afinitat i cònjuge de la persona titular.
b) Altres cotitulars del mateix dret funerari.
c) Les transmissions deferides a favor d'entitats religioses o beneficoassistencials.
La cessió s'haurà de sol·licitar mitjançant escrit presentat al Registre General de
l'Ajuntament, en què s'acreditarà la concurrència d'algun dels casos descrits.
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Posteriorment, la persona interessada es ratificarà mitjançant compareixença davant
l'Administració municipal amb els documents que l'acreditin fefaentment. A l'expedient administratiu haurà de constar l'acceptació de les persones cessionaris i la comunicació a les altres persones cotitulars, si n'hi hagués, a l'efecte del simple coneixement de la cessió realitzada.
Art. 89. La transmissió per causa de mort es regirà per les següents normes:
1a.- Les persones hereves o legatàries disposaran d'un termini de dos anys, comptats
a partir del dia de la mort de la persona titular, per formular la sol·licitud de transmissió. La
sol·licitud de transmissió es formularà per escrit al Registre General de l'Ajuntament i s'haurà
d'acreditar, per qualsevol dels mitjans admesos en dret, la defunció del o la causant i la condició d'hereva o legatària de la persona sol·licitant. Tot això sense perjudici dels drets que puguin correspondre a les persones usufructuàries.
2a.- Constitueixen, entre d'altres, mitjans probatoris:
- Successió testada:
a) Certificat de defunció.
b) Certificat del registre general de darreres voluntats i còpia del testament.
L'anterior documentació podrà esser substituïda per la presentació de l'escriptura de
manifestació i acceptació d'herència.
- Successió intestada:
a) Certificat de defunció.
b) Certificat del registre general de darreres voluntats.
c) Acreditació de la condició d'hereus (llibre de família, informació testifical, etc.), respectant l'ordre de successió previst en el Codi civil.
L'anterior documentació podrà esser substituïda per la presentació de l'acta de declaració judicial d'hereus abintestat
3a. En el cas de la impossibilitat d’acreditar la titularitat íntegra de la concessió
amb els termes que exigeix el anterior precepte, podran sol·licitar la titulació al seu
favor aquelles persones que, acreditant part de drets legítims sobre la concessió,
també acreditin:
a) La defunció de totes les persones que constin en el registre municipal com a
titulars de la sepultura, i sempre que la defunció hagi ocorregut al manco quinze
anys abans a la data de sol·licitud del canvi de titularitat. La defunció s’haurà
d’acreditar mitjançant certificació del Registre Civil, no obstant s’eximirà de la
seva presentació quant els titulars constin enterrats en el cementeri municipal o
quant degut al temps transcorregut des de la darrera inscripció de titularitat es
pugui presumir que no sobreviu cap titular.
b) Haver abonat la taxa de conservació de forma ininterrompuda durant els
quatre anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud del canvi.
Aquesta adjudicació de la concessió quedarà condicionada a que si en
qualsevol moment sorgeix una controvèrsia amb altres persones que acreditin tenir
drets legítims sobre la sepultura, l’Ajuntament, sense necessitat de revisar el acte
administratiu d’adjudicació, i únicament concedint audiència a les persones
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interessades, reconeixerà les titularitats i les seves proporcions segons correspongui
en dret.
4a. En el cas en que es declari la caducitat dels drets funeraris per no
formalitzar la transmissió de la titularitat per successió mortis causa en el termini
establert, es podrà optar a l’adquisició de la concessió dels drets funeraris de les
sepultures afectades, en preferència sobre les persones de la llista d’espera, aquelles
que acreditin haver tingut drets legítims sobre aquestes, però que no complien amb la
totalitat dels requisits del primer apartat d’aquest article. En el cas que hi hagi més
d’una persona interessada, podran adquirir la seva totalitat en proporció als drets que
acreditin.
Quan es declari la caducitat es farà constar l’anterior possibilitat a la notificació
a l’interessat o interessada.
Art.90. Els cessionaris o concessionàries se subrogaran plenament en els drets i les
obligacions del cedent o causahavent. Les transmissions de drets funeraris es consideren
sempre atorgades sense perjudici de tercers.
Art. 91. Els drets funeraris perpetus sobre unitats d'enterrament revertiran a la corporació de forma gratuïta, i sense dret a indemnització ni cap compensació, quan es produeixi
la renúncia de la persona titular o titulars.
Secció 4ªDrets i obligacions de les persones titulars
Art.92. Constitueixen facultats de les persones titulars de drets funeraris perpetus
sobre unitats d'enterrament:
a) El lliure accés a la unitat d'enterrament.
b) Exigir la prestació dels serveis de competència municipal de conservació,
manteniment,neteja, vigilància, seguretat i salubritat, sense perjudici del que estableixen els
articles 94, 139 i altres concordants del present Reglament.
c) Exigir la prestació dels serveis d'inhumació, exhumació, neteja de restes i trasllat de
cadàvers i restes respecte de la unitat d'enterrament, d'acord amb les possibilitats del servei
municipal i conformement al que estableix el present Reglament.
d) Exigir la informació i l'assistència administratives.
e) Exigir que l'Ajuntament adopti les mesures oportunes per tal d'assegurar el lliure i pacífic
exercici dels seus drets.
f) Realitzar les obres de conservació, manteniment, millora o ornament que creguin
convenients, prèvia obtenció de la llicència o autorització municipal.
g) Els altres drets establerts en el present Reglament i normativa complementària.
Art.93. En tot cas, la persona titular o cotitulars tindrà dret que siguin inhumats a la
seva unitat d'enterrament, els cadàvers de les persones que cregui convenients, excepte si
concorre alguna de les circumstàncies següents:
a) No disposar la unitat d'enterrament de places lliures.
b) No haver transcorregut el termini que es preveu a l'art.46 del present Reglament.
47

Art.94. Constitueixen obligacions de les persones titulars:
a) Tenir a disposició de l'Administració Municipal el títol acreditatiu del dret funerari.
b) Usar adequadament la unitat d'enterrament.
c) Adoptar les mesures per a la conservació, el manteniment i la neteja de la unitat
d'enterrament, de forma que no afecti negativament la seguretat, la sanitat, el medi ambient
o l'ornament del servei municipal i coadjuvar amb l'Administració Municipal a aquest efecte.
d) Abonar l'import dels drets, taxes, arbitris i altres exaccions municipals que corresponguin
com a conseqüència de la titularitat del dret i de la prestació dels serveis funeraris
municipals.
e) Facilitar-se mutuament els/les cotitulars l'ús pacífic, normal i total dels drets funeraris.
f) Limitar l'exercici dels seus drets a la zona de la unitat d'enterrament adjudicada.
g) Qualsevol altra obligació que estableixi el present Reglament i normativa d'aplicació.
Art.95. En el cas que la titularitat d'un dret funerari s'atorgui o recaigui per dret a favor
de diverses persones, aquestes hauran de designar un/a representant davant l'Administració
Municipal a l'efecte de notificacions i realització de tràmits administratius, sense perjudici de
la responsabilitat solidària de totes elles. Si aquesta designació no s'efectua formalment,
s'entendrà que la representació correspon a la primera persona cotitular que figura al títol o
registre corresponent o als qui la succeeixin en el cas que aquella no fos localitzada.
CAPITOL III
DRETS FUNERARIS TEMPORALS
Art.96. Les persones qui estiguin interessades en l'adjudicació de drets funeraris
temporals sobre unitats d'enterrament, faran la sol·licitud a l'Ajuntament .
Art.97. Podran sol·licitar l'adjudicació de drets funeraris temporals les persones que
acreditin la seva condició de familiars o estiguin interessades en la inhumació d'un cadàver o
restes i si hi concorre alguna de les circumstàncies següents:
a) No disposar la persona difunta o la família que amb ella convivien i en depenien d'unitat
d'enterrament al cementiri municipal i no escaure la incoació d'expedient d'urgència, a què
es refereix l'art.75 del present Reglament, per no tenir formalitzada la sol·licitud d'adjudicació
o no existir unitats d'enterrament disponibles.
b) No poder practicar la inhumació a la unitat d'enterrament de la qual era titular la persona
difunta o en són titulars la família que amb ella convivien per no haver transcorregut el
termini previst des de la darrera inhumació realitzada o qualsevol altra causa prevista al
present Reglament que la impossibiliti.
c) Tenir la condició de transeünt al terme municipal.
L'Alcaldia podrà limitar la concessió de drets funeraris temporals a les persones residents al
terme municipal d'acord amb la disponibilitat, a termini mitjà, d'unitats d'enterrament
destinades a aquest servei.
Art.98. Correspondrà a la Regidora o Regidor Delegat del cementiri municipal
l'adjudicació dels drets funeraris temporals desprès d'acreditar prèviament el dret i segons el
que estableix l'article anterior.
A l'efecte, l'Administració del cementiri durà un registre especial, on constarà, com a mínim:
a) Adjudicatari/ària del dret funerari.
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b) Inhumació practicada.
c) Unitat d'enterrament assignada.
d) Data inicial del dret funerari i data de la seva expiració.
L'efectivitat del dret funerari temporal queda condicionada a l'abonament de l'import dels
drets corresponents al període de la seva adjudicació.
S'entregarà a la persona titular del dret funerari temporal document o cèdula acreditativa de
la seva condició de titular, on, com a mínim, constarà: unitat d'enterrament assignada, dades
de la persona titular, inhumació practicada, data inicial i data final del dret funerari i extracte
de les disposicions a què fa referència aquest Capítol.
Art.99. Els drets funeraris es concediran per un termini de cinc anys improrrogables,
llevat que hi concorrin alguna de les circumstàncies a què fan referència els paràgrafs quart i
cinquè de l'art.53 del present Reglament i fins que es reparin les anomalies.
Si el dret recau sobre columbaris, el termini d'adjudicació serà almenys d'un any i cinc com a
màxim, a voluntat de la persona sol·licitant .En tot cas, el termini serà improrrogable.
Finalitzat el termini, la persona titular o cotitulars estan obligats a l'exhumació i al trasllat de
les restes.
En el cas que aquest trasllat no es realitzàs, se'ls concedirà un termini de quinze dies perquè
reparin l'anomalia. Si, transcorregut aquest termini, no s'ha realitzat el trasllat, llevat que es
concedeixi pròrroga per raó de causa major, els serveis municipals traslladaran i dipositaran
les restes a l'ossera o fosses comunes. Les despeses que se'n derivin aniran a compte i
càrrec de les persones titulars del dret funerari extingit.
El que disposa el paràgraf anterior no s’aplicarà quan la persona titular del dret funerari
temporal acrediti haver sol·licitat l'adjudicació d'un dret perpetu amb dos anys d'antelació,
com a mínim, a la finalització del termini fixat per al dret temporal. El termini del dret temporal
es prorrogarà fins a l'adjudicació del dret perpetu.
En casos degudament justificats (momificacions,etc..) l'Alcaldia podrà acordar la pròrroga
dels drets funeraris temporals per un any, ampliable al mateix període si perduren les causes
d'excepcionalitat. Aquesta excepció no serà aplicable quan l'ocupació de la unitat
d'enterrament correspongui a restes de cadàvers.
Art.100. Les persones titulars de drets funeraris temporals estan obligades a
comunicar a l'Ajuntament els canvis de domicili, per escrit o mitjançant compareixença. En
el cas de defunció, les persones hereves estan obligades a comunicar aquesta
circumstància i indicar la/es persona/es que assumeixen la titularitat del dret. Els perjudicis
que es derivin de l'incompliment d'aquesta norma seran a compte de les persones
interessades.
Art.101. Queda prohibida la situació de plaques, epitafis o altres elements funeraris a
unitats d'enterrament destinades al servei de lloguer, sense l'autorització expressa de la
Regidora o Regidor Delegat del cementiri municipal, la qual n'ordenarà la retirada o que
aquesta es faci per via subsidiària. No s'autoritzarà a les persones titulars de drets funeraris
temporals sobre unitats d'enterrament que hi realitzin obres de conservació, millora i
ornament.
CAPITOL IV
DRETS FUNERARIS COMUNS
Art.102. Tothom pot sol·licitar la inhumació de cadàvers i restes a les fosses comunes
del cementiri municipal desprès d'acreditar la seva personalitat i els seus drets.
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No es prestaran altres serveis funeraris en aquestes unitats, exceptuant si hi ha disposició
judicial.
Art.103. Seran inhumats d'ofici a la fossa comuna:
a) Els cadàvers de persones indigents.
b) Els cadàvers no identificats o que no tenguin parents o persones interessades ni disposin
de drets funeraris d'ús perpetu al cementiri municipal.
c) Les restes procedents d'inhumacions practicades a unitats d'enterrament de lloguer, de les
quals s'hagin extingit, els drets funeraris temporals, conformement al que estableix l'art.99
del present Reglament.
d) Les restes procedents de reversions d'expedients de caducitat o expropiació de drets
funeraris d'ús perpetu, els deutoris dels quals no compareguessin a l'expedient o no
indicassin la unitat d'enterrament on volen que siguin reinhumades.
Art.104. Correspondrà a la Regidora o Regidor Delegat del cementiri ordenar
aquestes inhumacions o reinhumacions. Quan aquestes siguin a instància de part,
s'entegrarà al sol·licitud cèdula acreditativa de la prestació del servei, on s'indicarà la data de
la prestació del servei, la identificació de la fossa o ossera en què ha estat practicat i
l'extracte de les disposicions del present Capítol.
Les inhumacions i les reinhumacions es faran constar en un registre especial, en el qual com
a mínim, figurarà:
Identificació del cadàver o restes, causa de la inhumació en aquestes unitats, unitat
d'enterrament de procedència si s'escau, data del servei i localització de la fossa o ossera
comunes.
Art.105. La inhumació en les fosses i osseres comunes implica la renúncia de la
família i persones deutores a la recuperació del cadàver o les seves restes, exceptuant si hi
ha disposició judicial.
CAPITOL V
INCIDENCIES DE LES ADJUDICACIONS
Art.106. Els drets funeraris s'extingiran per alguna de les causes següents:
a) Reversió per finalització del termini d'adjudicació.
b) Renúncia de la persona titular.
c) Caducitat.
Art.107. La reversió per finalització del termini d'adjudicació escaurà exclusivament
sobre drets funeraris temporals, en la forma que preveu el Capítol III del present Títol.
Art. 108. La renúncia implica l'expressió de voluntat de la persona titular de cessar en
l'exercici dels seus drets funeraris, sense dret a indemnització o compensació, i aquests
drets retornaran a l'Ajuntament de forma gratuïta.
La renúncia no extingeix les responsabilitats en què haguessin incorregut la persona titular o
cotitulars.
En el cas de cotitularitat, la renúncia d'una de les persones titulars incrementarà el dret de
les persones titulars restants, llevat que expressament vulgui cedir la seva part a l'Ajuntament.
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Art.109. Es produirà la caducitat en el cas de:
a) L'estat ruïnós o d'abandonament de la unitat d'enterrament.
b) La no-realització de les obres en els terminis que preveu l'art. 34 del present Reglament.
c) No fer efectiu l'import dels drets, taxes i altres exaccions municipals durant el termini de
cinc anys des de la seva meritació.
d) No formalitzar la transmissió del títol en el cas de successió per causa de mort en el termini que estableix l'article 89 del present Reglament.
e) La concurrència d'alguna de les infraccions a què es refereix l'article 151 del present Reglament.
Perquè la caducitat tengui efecte, haurà de ser declarada.»
Art.110. La incoació de l'expedient de caducitat s'adaptarà al que preveu el
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals i a les normes següents:
1r. S'haurà de notificar a les persones interessades la incoació i se'ls concedirà un termini de
quinze dies hàbils, comptats a partir del següent al de la incoació, perquè al·leguin el que
creguin adient.
2n. Declarada la caducitat, es concedirà a les persones titulars, familiars o deutors un termini
de quinze dies hàbils, comptats a partir del següent al de la notificació de la resolució,
perquè optin a la reinhumació de cadàvers i restes que ocupen la unitat d'enterrament
afectada be en una altra unitat que designin, be a les fosses o osseres comunes, segons
pertoqui.
3r. Les despeses d'exhumació, trasllat i reinhumació aniran a compte de les persones titulars
del dret funerari caducat.
Art.111. Els bescanvis d'unitats d'enterrament, d'acord amb el que preveu l'article 13
del present Reglament, no cosntitueixen causa d'extinció del dret funerari ni d'atorgament
d'un altre, sinó modificació física de la unitat d'enterrament sobre la qual opera el dret.
Art.112. En el cas d'extinció dels drets funeraris, la persona titular o cotitulars tindrà
dret a retirar, al seu compte i càrrec, els elements complementaris de caràcter o ornament
funeraris, desprès de l'autorització de l'autoritat municipal.
TITOL V
DRETS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES USUÀRIES I PUBLIC
Art.113. Les persones usuàries i el públic en general que concorren al cementiri
municipal estan obligats a:
a) La utilització del mobiliari urbà i instal·lacions de manera adequada.
b) No envair les zones enjardinades.
c) Circular exclusivament per les vies o zones de vianants i no accedir als espais destinats a
unitats d'enterrament, excepte els seus titulars.
d) Dipositar els residus sòlids als recipients, contenidors o espais habilitats a aquesta
finalitat.
e) Observar la normativa, senyalització i altres indicacions en matèria d'ordenació i
funcionament dels serveis.
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f) No accedir, excepte requeriment o autorització del personal del servei, a les zones, serveis
o dependències prohibits al públic.
g) No treure del recinte del cementiri cap element o material sense l'autorització expressa de
la seva Administració.
h) Observar en tot cas les instruccions i recomanacions que els formulin els responsables del
servei.
El públic en general tendrà dret a accedir als serveis i usar-los en la forma que preveu el
present Reglament, a formular les reclamacions i queixes que cregui pertinents i a rebre la
informació i assistència administrativa que pertoqui.
Als efectes prevists al present Títol, tindran la consideració d'usuaris les persones que
posseeixin la titularitat de drets funeraris i les que hagin demanat la prestació de serveis del
mateix caràcter.
Art.114. Les persones visitants i usuàries dels serveis del cementiri municipal s'hauran
de comportar amb el respecte que mereix la destinació del recinte; altrament, es procedirà a
l'expulsió dels qui pertorbin la seva tranquil·litat i el seu ordre, sense perjudici de les sancions
administratives que els poguessin correspondre, o si escau, passar el tant de culpa a
l'autoritat competent.
Art.115. Queda prohibida l'entrada i la circulació de tota classe de vehicles i
carruatges al cementiri municipal, exceptuant els propis serveis municipals, els de les
empreses funeràries, Area Municipal de Protecció Ciutadana i Forces de Seguretat de
l'Estat, en exercici de les seves funcions.
Això no obstant, en casos concrets i justificats (disminuïts, companyies de decessos), el
encarregat del Cementiri podrà expedir autorització especial.
Art.116. Queda prohibit l'accés i circulació d'animals acompanyats o no per les seves
persones propietàries o posseïdores pels cementiris municipals.
En aquest cas, la persona encarregada del cementiri també en podrà expedir autorització
concreta en les mateixes condicions a què es refereix l'article anterior.
Els cans acreditats com a guies de persones disminuïdes visuals podran circular sense cap
autorització.
En tot cas, els animals circularan amb collar, subjectes mitjançant cadena o corretja i
conduïts per la persona propietària o posseïdora.
Art.117. Sense perjudici de la sanció administrativa que pugui correspondre, les
persones visitants del cementiri municipal i usuàries de les seves instal·lacions i serveis
seran responsables dels danys que hi ocasionin i hauran de procedir a la seva reparació,
directament i d'acord amb les indicacions de l'Administració Municipal; si s'escau, la
reparació serà efectuada per via d'execució subsidiària i les despeses que se'n derivin aniran
a compte i càrrec de les persones responsables.
Art.118. L'obtenció de reportatges fotogràfics, cinematogràfics o televisius i la
realització de dibuixos, pintures o altres pràctiques similars al cementiri municipal
necessitaran autorització expressa de l'Alcaldia.
Art.119. El control de l'ús i el comportament de les persones usuàries i visitants
correspondrà a la Regidora o Regidor Delegat del Cementiri, la Policia Municipal i els
serveis d'inspecció competents en matèria de sanitat mortuòria.
Els informes, actes i denúncies que poguessin deduir-se d'actuacions contràries a la
normativa d'aplicació seran comunicats a la persona encarregada del cementiri municipal, el
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qual els trametrà al departament i la valoració dels fets, a l'efecte d'incoació de l'expedient
sancionador que correspongui.
Art.120. Per a la percepció dels deutes que, per qualsevol concepte, derivin
d'execucions subsidiàries administratives serà d'aplicació la via de constrenyiment.
TITOL VI
FUNCIONS D'ASSISTENCIA I COL.LABORACIO
CAPITOL I.
DEL CULTE
Art.121. L'Ajuntament assegurarà que els serveis funeraris s'efectuin al cementiri
municipal sense cap discriminació per raó de religió.
Art.122. Els actes de culte o ritus religiosos seran els que resultin de la voluntat de la
persona difunta o els que la família o persones deutores decideixin, sempre que les
persones interessades disposin de ministre de la confessió religiosa el culte de la qual
pretenen practicar.
Art.123. Els actes de culte podran realitzar-se abans o després de la inhumació o
exhumació, sobre la unitat d'enterrament o a les capelles o llocs destinats al efecte en el
cementiri municipal, segons convengui a les persones interessades.
La realització dels ritus funeraris s'adaptarà a les normes següents:
a) Adequació als horaris de prestació de serveis al cementiri municipal.
b) No pertorbar ni dificultar la prestació dels serveis al cementiri municipal.
c) La pràctica de cultes que excedeixi el simple panegíric, respons o pràctica similar, o
impliqui l'ocupació de llocs comuns destinats al culte s'haurà de comunicar, amb la deguda
antelació, a la Regidora o Regidor Delegat del Cementiri Municipal, a l'efecte d'assegurar la
necessària coordinació i el funcionament dels serveis.
Art.124. L'Ajuntament facilitarà la pràctica de cultes o ritus religiosos de qualsevol
naturalesa, habilitant els espais o locals adequats, tot procurant que resultin d'utilització
comuna per a les distintes confessions religioses. Això sense perjudici de continuar
mantenint les capelles destinades al culte catòlic.
CAPITOL II
DE LES EMPRESES FUNERARIES
Art.125. Correspon a les empreses funeràries, amb exclusivitat, la realització dels
serveis de manipulació de cadàvers, del seu dipòsit al fèretre i del seu parentesc trasllat i la
tramitació de la documentació necessària.
La seva constitució, el funcionament i la prestació dels serveis que integren el seu objecte
social s'adaptaran a les prescripcions del Reglament de Policia Sanitària Mortuòria i al que
preveuen el present Reglament i la seva normativa complementària, després de l'obtenció
de la corresponent llicència municipal d'activitat.
Art.126. L'ingrés de cadàvers al cementiri s'adaptarà a les normes següents:
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a) Ingressaran dipositats en fèretres la construcció o fabricació dels quals s'adapti a la
normativa aplicable. Es procedirà al seu trasllat a la zona de custòdia assignada i per cap
raó no es podrà procedir a l'extracció del cadàver i posterior retirada del fèretre.
Si el cadàver es dipositava embolcallat en el fèretre, la naturalesa de l'embolcall no podrà
impedir-ne o dificultar-ne la descomposició.
Els cadàvers subjectes a intervenció judicial podran ingressar sense haver estat prèviament
dipositats al fèretre si són convenientment coberts amb embolcalls no reutilitzables, que
facilitin el maneig i impedeixin la visió directa del cadàver.
b) L'empresa funerària disposarà del personal necessari per a la realització dels treballs a
què es refereix l'apartat anterior.
c) El personal de l'empresa funerària no abandonarà el recinte del cementiri fins que no
informi de l'ingrés del cadàver al Servei Municipal i ompli la cèdula o imprès pertinent.
d) El personal de l'empresa funerària haurà d'entregar el certificat de defunció, i si s'escau,
l'autorització d'inhumació de l'òrgan judicial competent.
Art.127. La pràctica d'embalsamar per a la conservació del cadàver s'adaptarà a les
normes següents:
1.-Correspondrà a l'Ajuntament:
a) L'aportació de les dependències destinades a aquesta pràctica tanatològica: sala
d'embalsamar, cambra de conservació i altres instal·lacions o serveis complementaris.
b) La neteja, la recollida de residus sòlids, la seva destrucció o eliminació i el manteniment
bàsics. L'empresa dipositarà els residus sòlids procedents d'aquests treballs a recipients
convenientment tancats i que o contenguin residus líquids.
c) La vigilància i custòdia de les instal·lacions.
2.-Correspondrà a l'empresa funerària:
a) El trasllat del cadàver des de la zona de custòdia a la sala d'embalsamar i la seva
devolució a la zona de custòdia.
Això no obstant, el personal del Servei Municipal de Cementiri podrà realitzar el trasllat del
cadàver, la seva extracció del fèretre i la seva introducció un cop finalitzada la pràctica
d'embalsamar, després del conveni de l'empresa funerària amb l'Administració Municipal. En
aquest cas, l'empresa haurà d'abonar les taxes corresponents.
b) El personal de l'empresa serà present durant els treballs derivats de la pràctica
d'embalsamar.
c) Informar al Servei Municipal dels treballs d'embalsamar prevists, de la seva execució i de
la destinació del cadàver, omplint el document o imprès pertinent.
d) L'horari per a la realització d'aquests treballs s'adequarà al de funcionament dels serveis
generals del cementiri.
Art.128. Es comunicaran al Servei Municipal, omplint el document o imprès pertinent i
adjuntant-hi les autoritzacions sanitàries o judicials reglamentàries, el trasllat a l'exterior de
cadàvers que són al recinte del cementiri. Els treballs derivats d'aquests treballs aniran
exclusivament a compte de l'empresa funerària interessada.
Art.129. Els usuaris dels serveis de l'empresa funerària no podran accedir a les
zones, instal·lacions o dependències prohibides al públic, excepte si tenen l'autorització
expressa.
Art.130. L'empresa funerària serà l'única responsable dels materials que subministri i
del correcte funcionament del seus serveis.
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Art.131. Les empreses funeràries podran instal·lar capelles ardents, velatoris com a
lloc d'etapa del cadàver, entre el domicili mortuori, hospital o lloc de defunció i el cementiri,
després de la llicència municipal d'activitat.
Hauran d'estar dotades d'instal·lacions adequades per a la prestació dels seus serveis, i en
tot cas, de cambres o túmuls refrigerats.
CAPITOL III
DEL DIPOSIT JUDICIAL
Art.132. El Dipòsit Judicial podrà esser a càrrec de L'Institut Anatòmic Forense,
segons els acords o els convenis existents entre el Ministre de Justícia i la Corporació
Municipal.
Art.133. La conservació, manteniment i neteja de les dependències, instal·lacions i
serveis que integren aquest Institut corresponen al Ministeri de Justícia.
Art.134. Correspondrà al Servei Municipal de Cementiris les funcions de col·laboració
següents:
a) Assegurar, durant les 24 hores, l'accés de cadàvers de procedència judicial.
b) La vigilància i la custòdia dels accessos.
c) La inhumació dels cadàvers un cop acabats els treballs de medicina forense, després del
manament judicial i comunicació de l'empresa funerària; o custòdia prèvia del cadàver a
petició de la família o deutors, d'acord amb el que estableix l'art.43 del present Reglament.
d) El personal del Servei Municipal del Cementiri només accedirà a la cambra judicial en el
cas d'absència del personal de l'Institut, a l'efecte de facilitar el dipòsit de cadàvers.
e) Retirada, destrucció o eliminació dels residus sòlids que, en tot cas, seran dipositats en
recipients convenientment tancats i que no contenguin residus líquids.
Art.135. Les instal·lacions de l'Institut Anatòmic Forense comptaran amb accessos
individualitzats i les seves instal·lacions i dependències seran d'ús exclusiu del servei de
medicina legal.
CAPITOL IV
DE LES ENTITATS ASSEGURADORES
Art.136. L'Ajuntament Ple podrà, excepcionalment, destinar en la forma i amb les
condicions que determini en cada cas, parcel·les prèviament delimitades a la construcció
d'unitats d'enterrament i instal·lacions complementaries per part de les entitats
asseguradores, per a la cobertura dels drets d'inhumació corresponents a les seves
persones assegurades.
Als efectes del present Reglament, tendran la consideració d'entitats asseguradores
únicament les que operin legalment en el ram dels decessos.
En tot cas, les unitats d'enterrament seran individualitzades, del tipus nínxol o columbari.
Podran això no obstant, disposar d'osseres comunes per al dipòsit de les restes procedents
de l'exhumació de les seves pròpies unitats.
Art.137. S'expedirà titulació acreditativa del dret funerari perpetu. Aquesta titulació
podrà esser única i podrà comprendre la totalitat de construcció i de les unitats d'enterrament
que s'hi integrin.
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A instància de l'entitat asseguradora interessada, podran segregar-se del títol original tants
del títols com blocs, edificis o unitats d'enterrament aquell comprengui. En tot cas, els títols
resultants s'expediran a nom de l'entitat asseguradora.
Les unitats d'enterrament figuraran perfectament identificades mitjançant les denominacions
que es considerin convenients (grups, vials ,quadres, etc..) i numerades. No es podran
alterar aquestes denominacions i numeracions sense l'autorització municipal prèvia.
Art. 138. Les entitats asseguradores no podran transmetre el dret funerari perpetu sobre unitats d'enterrament, però sí revertir a favor de l'Ajuntament els seus drets sobre la totalitat o una part d'aquests, de forma gratuïta i sense dret a indemnització o compensació.
Art.139. Les entitats asseguradores titulars de drets funeraris perpetus assumiran els
treballs de neteja, recollida de residus sòlids, el seu dipòsit al lloc que l'Administració
Municipal hi habiliti, conservació i manteniment de les construccions de la seva titularitat.
L'Administració Municipal podrà assumir aquests serveis.
En aquest cas, percebrà les taxes i d'altres exaccions que escaiguin.
Art.140. L'Ajuntament no assumirà cap responsabilitat en relació amb les obligacions
existents, o que poguessin existir, entre les entitats asseguradores i les seves persones
assegurades, clients/es, proveïdors/es, personal i contractes que poguessin establir,
contractar o convenir en relació amb les seves activitats mercantils al cementiri municipal.
L'existència de relació contractual entre particulars i entitats asseguradores no afectarà, en
cap cas, l'exercici ple del drets reconeguts a la generalitat dels ciutadans i ciutadanes.
Art.141. Els serveis funeraris que s'hagin de realitzar a construccions, blocs, sectors o
unitats d'enterrament del dret funerari de les quals sigui titular una entitat asseguradora,
exigiran la presència d'un representant d'aquesta.
Art.142. Les unitats d'enterrament integrades en grups o edificis la titularitat dels quals
sigui d'associacions o congregacions religioses, entitats o organismes públics i semblants,
seran regides pel que es disposa en aquest Capítol.
TITOLVII
DE LES EXACCIONS
Art.143. La utilització dels serveis que es prestin al cementiri municipal, així com
accedir la titularitat de drets funeraris a perpetuïtat o temporal sobre unitats d'enterrament,
restes subjectes, al pagament dels drets, arbitris i d'altres exaccions municipals que hi siguin
aplicables.
Art.144. L'Ajuntament podrà percebre exaccions pels següents conceptes:
a) L'adjudicació de drets funeraris perpetus sobre unitats d'enterrament.
b) L'adjudicació d'aquests drets amb caràcter temporal a:
- ninxols.
- columbaris.
c) Les autoritzacions de transmissions de drets funeraris per qualsevol títol.
d) La prestació dels serveis de:
- Custòdia.
- Inhumacions.
- Exhumacions.
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- Trasllats.
- Neteja de restes.
- Obertura d'unitats d'enterrament.
- Incineració, si s'escau, de cadàvers, momificats i restes, i qualssevol altres de nova
implantació.
e) La utilització de cambres frigorífiques.
f) La utilització de sala d'embalsamament.
g) L'expedició de :
- Títols de drets funeraris a perpetuïtat i llurs duplicats.
- Documents o cèdules acreditatives de drets funeraris temporals.
- Autoritzacions per a la prestació de serveis funeraris en el supòsit de pèrdua o substracció
del Títol, o en els supòsits a què fa referència l'art.85 d'aquest Reglament.
i) Les llicències i les autoritzacions administratives de construcció, conservació, manteniment
i ornament de les unitats d'enterrament.
j) La prestació dels serveis generals.
k) La utilització o la prestació de qualssevol altres serveis que s'implantassin.
Art.145. L'Ajuntament Ple regularà, mitjançant l'Ordenança Fiscal corresponent, el
règim tributari aplicable.
TITOL VIII
DE L'ADMINISTRACIO DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
Art.146. La tasca de dur a terme les funcions comunes a l'exercici de l'activitat de
gestió i els treballs complementaris de tràmit i col·laboració correspondran al negociat que
tengui, en cada cas, assignades competencialment aquestes funcions.
Art.147. Correspondran a aquesta unitat, en concret:
- El control de sol·licituds de concessió de drets funeraris perpetus, la seva adjudicació i
transmissions.
- La pràctica de les diligències prèvies provinents dels processos sancionadors. La seva
resolució correspondrà al negociat que assumeixi la tramitació de les infraccions en matèria
de normativa municipal.
- La tramitació dels expedients d'extinció dels drets funeraris derivats de la concurrència de
supòsits de renúncia, reversió o caducitat.
- Qualssevol altres funcions que s'estableixen al present Reglament.
TITOL IX
DE LES FALTES I LES SEVES SANCIONS
Art.148. Correspon a l'Alcaldia la correcció de les infraccions que es cometin respecte
de les normes contingudes en aquest Reglament i les seves disposicions complementàries.
Les infraccions a què fa referència aquest Títol es classifiquen, per la seva entitat, en: lleus,
greus i molt greus.
Art.149. Són faltes lleus:
a) L'incompliment del que disposa el Títol V del present Reglament.
b) Qualssevol accions o omissions no expressament tipificades en el present Reglament o
en les seves normes complementàries, que impliquin entorpiment de l'actuació
administrativa normal, d'acord amb les normes d'economia, celeritat i eficàcia.
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c) Les infraccions que no figurin classificats com a greus o molt greus.
Art.150. Són faltes greus:
a) L'incompliment del que disposen els articles 30 i 31 (apartats e,f,g,h,j,k,ll) i 36 del present
Reglament.
b) Les infraccions lleus quan hi concorri l'agreujant de reincidència.
Tendrà aquesta consideració quan l'infractor hagi estat sancionat per una o més faltes lleus
durant un mateix any natural.
Art.151. Són faltes molt greus:
a) La falsedat o frau en la documentació, les declaracions, etc.. presentades o formulades
amb motiu de la tramitació d'expedients administratius provinents de la normativa establerta
en el present Reglament.
b) L'incompliment greu del que disposa el present Reglament, quan per la seva entitat o
transcendència, pogués afectar o afecti la sanitat, el medi ambient, la salut o la seguretat
públiques.
c) La cessió no autoritzada o qualsevol altra forma d'atorgament de drets funeraris a terceres
persones a títol onerós.
d) Incòrrer en el supòsit a què fa referència l'art.33 del present Reglament.
e) L'incompliment del que estableix l'art.38 del present Reglament, relatiu a l'exclusivitat
municipal respecte de la prestació de serveis funeraris.
f) Les infraccions greus quan hi concorri l'agreujant de reincidència, en la mateixa forma
prevista a l'apartat b) de l'article anterior.
Art.152. Les infraccions a què fan referència els articles anteriors seran corregides
mitjançant l'aplicació de les següents sancions:
a) Multa de 300 euros
b) Multa de 1.000 euros
c) Multa de 2.000 euros.
Art.153. Les faltes lleus seran sancionades conformement a l'apartat a) de l'article
anterior.
Les faltes greus ho seran d'acord amb l'apartat b)
Les faltes molt greus seran corregides amb la sanció prevista a l'apartat c)
Tot això sense perjudici, si s'escau, de passar el tant de culpa a l'autoritat governativa,
autonòmica o judicial que escaigui.
Art.154. La incoació i la resolució dels expedients sancionadors correspondrà a
l'Alcaldia. Els expedients sancionadors es tramitaran d'acord amb el que estableix la
legislació sobre procediment administratiu.
Art.155. Quan les infraccions comeses estiguin expressament tipificades a la
legislació sobre disciplina urbanística, o en la normativa del Pla General d'Ordenació
Urbana d'Inca, se seguirà, respecte de la seva correcció i el seu procediment sancionador, el
que estableixen aquestes normes específiques.
El mateix criteri regirà respecte de les infraccions en matèria d'Ordenances Fiscals
Municipals d'aplicació, ajustant-se el procediment establert a l'Ordenança Fiscal General i a
la LLei General Tributària.
Art.156. Sense perjudici de les facultats sancionadores a què fa referència el present
Títol, l’Administració Municipal adoptarà les mesures complementàries que siguin
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necessàries per a la correcció de les anomalies que es produïssin , per tal d'assegurar les
condicions mínimes de seguretat i sanitat de les persones , el medi ambient i els béns,
públics i privats.
Constitueixen mesures correctores a aquests efectes:
a) La suspensió de serveis funeraris (inhumacions, exhumacions i neteges de restes)
mentres no es reparin les deficiències.
b) La realització de les obres de reparació i conservació necessàries per part de la titularitat
del dret funerari perpetu sobre unitats d'enterrament. Si en el termini establert no fossin
realitzades, les executarà subsidiàriament l'Administració i aniran a compte de la persona o
persones titulars les despeses que es produeixin.
En aquest sentit, l'Administració Municipal es reserva el dret, sense cap altre tràmit, d'accedir
a les unitats d'enterrament, realitzar els treballs per determinar la causa de les anomalies i
procedir a corregir-les. Les persones titulars, si s'escau, posaran a disposició del Servei de
Cementiri Municipal les claus que permetin l'accés a aquestes unitats, de forma immediata i
a requeriment seu.
c) L'exhumació de cadàvers i restes, si en fos necessari el trasllat i el dipòsit, amb caràcter
provisional, a una altra o a unes altres unitats d'enterrament.
La imposició de mesures complementàries podrà o no tenir el seu origen en un procediment
sancionador, o suposar-ne la incoació, en funció de la concurrència de responsabilitat per
part de les persones titulars d'unitats d'enterrament per frau, culpa o negligència
inexcusable.
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ANNEX 1
D’acord amb Pla general d’Ordenació Urbana d’Inca, aprovat definitivament el 26
d’octubre de 2012 (BOIB Núm. 176, 27 de novembre de 2012), la delimitació del recinte
actual del cementeri municipal qualificat com Sistema General de Comunicacions i
Infraestructures SGCI/FU1 és la següent:

60

D’acord amb el Catàleg d’elements d’interès artístic, històric, ambiental i patrimoni
arquitectònic del terme municipal d’Inca, aprovat definitivament el 26 d’octubre de
2012 (BOIB Núm. 176, 27 de novembre de 2012), els elements protegits del cementeri
municipal són els següents:
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1. Denominació: CEMENTIRI MUNICIPAL
Codi: INC- C010
Grau de protecció: B en general; A1 per a les làpides; A2 per al Via Crucis, les esteles,
els
panteons i per a la capella.
2. Denominació: CAPELLA PÚBLICA DEL CEMENTIRI
Codi: INC- C011
Grau de protecció: A2
3. Denominació: LÀPIDES DEL CEMENTERI
Codi: INC- B013
Grau de protecció: A1
4. Denominació: ESTELES AMB CREU
Codi: INC- B014
Grau de protecció: A2
5. Denominació: ESCULTURA FUNERÀRIA
Codi: INC- B015
Grau de protecció: A2
6. Denominació: CAPELLA NÚM. 2
Codi: INC- B016
Grau de protecció: A2
7. Denominació: PANTEÓ NÚM. 55
Codi: INC- B017
Grau de protecció: A2
8. Denominació: PANTEÓ NÚM. 23
Codi: INC- B018
Grau de protecció: A2
9. Denominació: PANTEÓ MILITAR
Codi: INC- B019
Grau de protecció: A2
10. Denominació: PANTEÓ NÚM. 122
Codi: INC- B020
Grau de protecció: A2
11. Denominació: PANTEONS FUNERARIS
Codi: INC- B021
Grau de protecció: A2"
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: catorze (14) vots a favor dels grups
municipals del PSIB-PSOE, Independents d'Inca i Proposta per les Illes i MÉS per Inca, i
sis (6) vots d'abstenció del grup municipal del PP.
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Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Hisenda per aprovar inicialment la modificació de l'ordenança municipal del cementeri i
sanitat mortuòria.

9. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER APROVAR
INICIALMENT EL REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL D'ACCIÓ SOCIAL.
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda per aprovar
inicialment el reglament del Consell Municipal d'Acció Social, que transcrit textualment diu:
" DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE BON GOVERN
En data 25 de març de 1993 es va publicar al BOCAIB núm. 37 el Reglament del Consell
Municipal d’Acció Social, en aplicació del que disposava l’article 29 de la derogada Llei
9/1987, d’11 de febrer, d’Acció Social de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
En virtut d’aquest reglament, es crea el Consell Municipal d’Acció Social, com a òrgan de
participació democràtica, consultiu, informatiu i d’assessorament en totes aquelles qüestions relacionades amb l’àmbit dels serveis socials del municipi d’Inca.
Ara bé, l’aprovació de successives normatives en aquesta matèria que configuren un nou
marc jurídic i, al mateix temps, la incorporació de noves entitats i associacions de caire social que actuen en el municipi d’Inca, fa que resulti necessari modificar el Reglament, per
tal d’adaptar-lo al nou marc jurídic d’aplicació i donar veu a les noves entitats socials. Al hora, s’aprofitaria per adaptar el llenguatge a la nova normativa lingüística i de gènere que
resulta d’aplicació.
Així mateix, procedeix modificar la denominació d’aquest òrgan, atès que amb la darrera
Llei 4/2009, d’11 de juny, de Serveis Socials de les Illes Balears, aquest òrgan de participació s’ha de denominar Consell Municipal de Serveis Socials que, en el cas del municipi
d’Inca, resulta de constitució obligatòria d’acord amb l’article 58 de l’esmentada Llei.
Per tot l’anterior, es convenient dur a terme una modificació del Reglament del Consell
Municipal d’Acció Social, per tal de dotar d’una nova denominació a aquest òrgan, obrir la
participació a les noves entitats que intervenen en el municipi d’Inca en matèria de serveis
socials, i adaptar-lo a les exigències de la nova normativa, tot això, per poder donar resposta a les noves necessitats, fomentant el treball en xarxa.
L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques -LPACAP-, amb l'objectiu de garantir la participació dels
ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang reglamentari, estableix que
s'ha de substanciar una consulta pública prèvia per recaptar l'opinió dels ciutadans i de
les organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectats pel
mateix, sobre una sèrie d'aspectes com són els problemes que es pretenen solucionar
amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma
i les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.
En compliment d’aquest precepte legal, en data de 19 de desembre de 2018 la Junta de
Govern municipal va sotmetre a consulta pública prèvia durant el termini de quinze dies la
memòria de modificació, mitjançant publicació a la pàgina web municipal, i sense que dins
aquest termini s’hagi presentat cap opinió, al·legació o suggeriment sobre la modificació
que es pretén, talment com consta a l’expedient, per la qual cosa procedeix aprovar
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inicialment la modificació del Reglament. Amb aquesta finalitat la Comissió Informativa de
Bon Govern a la seva sessió de dia 24 de gener de 2019 va acordar elevar a la
consideració del Ple de l’Ajuntament les següents PROPOSTES D’ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament del Consell Municipal
d’Acció Social.
Segon.- Exposar al públic aquest Reglament pel termini de trenta dies, mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’anuncis.
Tercer.- En el cas de que no es presentin reclamacions s’entendrà aprovat
definitivament el reglament sense necessitat de nou acord exprés, de conformitat amb el que
disposa l’art. 102 de la Llei Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, si bé no entrarà
en vigor fins que no s’hagi publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i fins
que no hagi transcorregut el termini que assenyala l’art. 113 de l’esmentada llei.
REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT
D’INCA
Capítol I
Disposicions generals
Preàmbul
S’estableix el present El Consell Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Inca, com
espai per fomentar la participació i col·laboració entre les diferents entitats socials,
presents en el municipi d’Inca. Es configura com a resposta a la necessitat de fomentar el
treballar en xarxa, detectada en la prospecció realitzada en el marc de la intervenció
comunitària. Inca és un municipi ric amb teixit associatiu i soferta associativa pels seus
habitants, cal doncs posar amb contacte aquests ens socials, per donar respostes
holístiques i optimitzades aquelles necessitats que queden encara per cobrir.
Article 1
Objecte de Reglament
L’objecte d’aquest Reglament és regular les funcions, l'organització i el funcionament del el
Consell Municipal de Serveis Socials.
Article 2
Definició
El Consell Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Inca és el màxim òrgan
consultiu de participació comunitària per a l'assessorament i la consulta en matèria de
serveis socials en el municipi d’Inca.
Article 3
Marc legislatiu
1. Constitució espanyola de 1978, en compliment del mandat de l'article 9.2 de la
Constitució, que atribueix als poders públics l'obligació de promoure les condicions
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perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguin reals i
efectives, de remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud, i de
facilitar la participació de tota la ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i
social.
2. Aquest Reglament suposa l'aplicació i el desplegament de l’article 58 de la Llei 4/2009,
d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.1
3. Reglament d'organització o funcionament del departament de Serveis Socials de
l’Ajuntament d’Inca, amb referència a l’article 6, punt 4 "Cooperació social", publicat al
BOCAIB del dia 28/04/1994.
4. Reglament del Consell Municipal d’Acció Social, publicat al BOCAIB núm. 37 de dia
25/03/1993.
5. Pla d’Igualtat 2018-2020 de l’Ajuntament d’Inca, aprovat pel Ple municipal de dia
26/07/2018.
Article 4
Àmbit competencial
El Consell Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Inca no té personalitat jurídica
pròpia, i se li atorga caràcter informatiu, d'assessorament i d’espai per al treball en xarxa
entre les entitats i iniciatives municipals dels sectors d’activitat representats en el Consell.
Article 5
Adscripció
El Consell Municipal de Serveis Socials s’adscriu al departament de Serveis Socials, la
qual cosa garanteix el funcionament administratiu i organitzatiu amb càrrec a les seves
consignacions pressupostàries.
Capítol II
Funcions i composició
Article 6
Funcions
Per part del Consell Municipal de Serveis Socials:
1 Article 58. Els consells de Serveis Socials municipals i mancomunitats
1. Els municipis de més de 20.000 habitants han de constituir un Consell Municipal de Serveis Socials. La resta
d’ajuntaments i les mancomunitats de municipis també poden constituir-ne un opcionalment.
2. Els consells municipals de Serveis Socials són òrgans consultius de participació comunitària per a l'assessorament i la
consulta en matèria de serveis socials en els municipis.
3. És competència del municipi o la mancomunitat determinar la composició i el règim de funcionament dels consells
municipals de Serveis Socials
4. En els consells municipals de Serveis Socials hi ha d’haver representats dels ens locals, de les persones usuàries, de les
entitats representatives dels interessos ciutadans, empresarials, sindicals i professionals, i de les entitats d'iniciativa social del seu
àmbit territorial.
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a. Potenciar la participació ciutadana en l'àmbit social i dels diferents ens socials que es
troben implicats en aquests objectius, així com facilitar el treball conjunt entre tots ells.
b. Analitzar i debatre les necessitats i demandes socials de les entitats i de la ciutadania
d’Inca, per tal de garantir el benestar i la qualitat de vida.
c. Assessorar i fer recomanacions en l'àmbit social, fer-ne difusió entre les entitats
competents en la matèria.
d. Generar propostes d'actuació en l'àmbit social al municipi d’Inca, per al seu posterior
desenvolupament.
e. Promoure el debat, la creació i la transferència de coneixements, la difusió de bones
pràctiques i la innovació en el territori en matèria de polítiques socials, així com
promocionar iniciatives relacionades amb aquesta.
f. Impulsar processos de participació per dur a terme les funcions que li són pròpies i
proposar-ne, promoure’n des de la col·laboració amb la xarxa d’entitats de l'àmbit
social.
g. Coordinar i fer el seguiment dels grups de treball que es creïn en el marc del Consell
Municipal de Serveis Socials.
h. Altres funcions que l'assemblea del Consell Municipal de Serveis Socials acordi dur a
terme i que es corresponguin amb la seva naturalesa i objectius.
Per part del departament de Serveis Socials:
1.
2.

3.
4.
5.

Informar sobre els plans, programes i pressuposts municipals de serveis
socials referits al nostre àmbit territorial.
Coordinar les actuacions de les diferents entitats que treballen en el camp dels
serveis socials i l'acció social al nostre municipi.
Realitzar la convocatòria i l’acta de cada Consell Municipal de Serveis Socials.
Elaborar i presentar la Memòria anual del Consell Municipal de Serveis
Socials.
Impulsar i donar suport a les iniciatives socials, sense afany de lucre per
potenciar la seva presència i actuació en la comunitat, així com la seva participació en la
resolució dels problemes socials detectats al municipi d'Inca.

Per part dels membres del Consell:
Implicar-se amb el coneixement de projectes i accions que es desenvolupen en
l’àmbit social al municipi d’Inca.
2.
Donar a conèixer, les entitats que formen part del Consell, les seves actuacions
concretes en les matèries objecte d’aquest.
3.
Generar propostes d'actuació en l'àmbit social al municipi d’Inca, per al seu posterior
desenvolupament.
4.
Impulsar i donar suport a les iniciatives socials, sense afany de lucre per potenciar la
seva presència i actuació en la comunitat, així com la seva participació en la resolució
dels problemes socials detectats al municipi d'Inca.
1.

Article 7
Composició
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1. Podran formar part del Consell Municipal de Serveis Socials les associacions i entitats
que compleixin els següents requisits:
5.
6.
7.
8.

Que desenvolupin actuacions afins a les competències del Consell.
Que tinguin la seva activitat al terme municipi d’Inca.
Que no tinguin fins lucratius.
Que acceptin les presents normes reguladores i les disposicions que les
desenvolupen.

2. El Consell Municipal de Serveis Socials estarà compost per:
7.
8.
9.

President o presidenta: el batlle o batllessa d'Inca.
Vicepresident o vicepresidenta: el regidor o regidora de Serveis Socials.
Vocals:
 un representant de cada ens social.
 un representant de cada entitat/associació de la tercera edat d’Inca.
 un representant de cada associació de veïns d’Inca.
 Un regidor/a de cada grup o coalició amb representació municipal.

3. Així mateix, podran assistir, amb veu i sense vot, a les reunions del Consell les
persones que es consideri per raó de la seva professió o coneixements en funció de les
matèries que hagin de ser objecte d’exposició, i la ciutadania d’Inca usuària de les entitats
i els programes socials. Les quals seran escollides pels vocals.
4. El batlle o batllessa hi adscriurà un tècnic o tècnica de Serveis Socials i una persona
treballadora de l’Ajuntament, els quals actuaran com a assessor o assessora i com a
secretari o secretària respectivament, amb veu i sense vot. Els correspondrà, així mateix, el
correcte funcionament administratiu que afecta el Consell.
5. Amb referència als punts anteriors d’aquest article, es vetllarà per una composició paritària
entre homes i dones.2
Article 8
Nomenament


El batle o batlessa d'Inca, com a president o presidenta del Consell, nomenarà els
vocals a proposta de les entitats, associacions, institucions i grups polítics
representants al Consell Municipal de Serveis Socials.



Per a l'ampliació del nombre de vocals, caldrà que l'entitat interessada ho sol·liciti al
Consell Municipal de Serveis Socials. Aquest Consell elevarà la proposta d'ampliació i
l'elecció al Ple Municipal per a la seva aprovació.

Article 9
Drets i deures de les persones i entitats participants del Consell Municipal de
Serveis Socials
2. Pla d’Igualtat 2018-2020 de l’Ajuntament d’Inca, objectiu 7: "Garantir la perspectiva de gènere de forma transversal a totes les àrees
de l’Ajuntament."
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a.

Els membres del Consell Municipal de Serveis Socials tindran dret a:

2.

Expressar lliurement les seves idees, postures i propostes dins el marc funcional i
operatiu del Consell.
Assistir a les sessions de l’assemblea i exercir el seu dret a vot, com a membres de
ple dret.

3.
b.

Els membres del Consell Municipal de Serveis Socials tindran el deure de:

1.
2.

Respectar les opinions, postures i propostes de la resta de membres.
Ajustar-se a la normativa del present Reglament, així com de la resta de normativa
vigent aplicable.
Capítol III
Funcionament

Article 10
Convocatòria


El Consell Municipal de Serveis Socials es reunirà en sessió plenària dues vegada a
l'any i extraordinàriament quan el president o presidenta ho consideri pertinent, o quan
ho sol·licitin la meitat més un dels seus membres.



La convocatòria es realitzarà pel secretari o secretària del Consell, per ordre del
president o presidenta, amb una antelació mínima de set dies naturals, i precisarà
d'ordre del dia, lloc, data i hora de la reunió.



En previsió de no arribar al quòrum necessari, es podrà establir la segona
convocatòria del Consell, mitja hora després, en el lloc i la data indicats, i quedarà
vàlidament constituït, en aquest cas, qualsevol quin sigui el nombre d'assistents.

Article 11
Acords


Els acords es prendran per majoria simple dels membres assistents.



El batlle o batllessa decidirà en cas d’empat amb el vot de qualitat.

Article 12
Grups de treball
1. El Consell podrà acordar la constitució de les comissions o grups de treball que
consideri necessaris en matèries pròpies de la seva competència.
2. Formaran part d'aquestes comissions o grups de treball persones representants
d'entitats relacionades amb cada tema o sector de població.
Article 13
Duració del càrrec
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La duració en el càrrec dels membres que formen part del Consell serà de dos anys ,
excepte en el cas dels càrrecs públics, en què serà per l'exercici que duri la legislatura o
càrrec, i podran ser renovats sempre que formin part de les institucions o associacions que
formen el Consell.
Article 14
Modificació
La modificació parcial o total d'aquest Reglament, així com la dissolució del Consell
Municipal de Serveis Socials d'Inca, correspon exclusivament a l'Ajuntament en ple."
Durant el debat entra la Sra. Antonia Triguero.
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 aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Hisenda per aprovar incialment el reglament del Consell Municipal d'Acció Social.
10. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME PER APROVAR
INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº 1 DEL CATÀLEG D'ELEMENTS
D'INTERÈS ARTÍSTIC, HISTÒRIC, AMBIENTAL I PATRIMONI HISTÒRIC.
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme per aprovar
inicialment la modificació puntual nº 1 del Catàleg d'Elements d'Interès Artístic, Històric,
Ambiental i Patrimoni Històric, que transcrit textualment diu:
" INFORME tècnic-jurídic que en forma de PROPOSTA DE RESOLUCIÓ emeten de forma
conjunta el cap de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge i l'arquitecte municipal, en relació a
l’aprovació inicial de la Modificació Puntual núm. 1 del Catàleg d’Elements d’Interès Artístic,
Històric, Ambiental i Patrimoni Històric del terme municipal d’Inca amb l’objecte de la
incorporació de nous elements a protegir; perquè s’elevi a la decisió del PLE DE
L’AJUNTAMENT.
I.- VIST l’expedient a la Modificació Puntual núm. 1 del Catàleg d’Inca, relatiu a la
incorporació d’un nou element a protegir consistent en un bé immoble (casa de pagès); en
resulten els Antecedents de fet següents:
1.- La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca, en
sessió celebrada el dia 26 d’octubre de 2012, va aprovar definitivament la revisió del Catàleg
d’Inca i la seva adaptació al Pla Territorial de Mallorca amb prescripcions. La publicació en el
boib i entrada en vigor del nou planejament va ésser dia 27/10/2012.
El catàleg de protecció del patrimoni històric del terme municipal d’Inca suposa la
protecció d’elements que, pels seus valors singulars o per les seves característiques
urbanístiques o arquitectòniques, han de ser objecte d’una especial protecció.
En el Catàleg s’han procurat introduir edificis representatius dels diferents tipus
arquitectònics existents al municipi, però s’ha de remarcar que el Catàleg ha de ser
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considerat com un
actualitzacions.

document obert a successives revisions, addicions i

En el Catàleg en vigor hi ha un total de 337 fitxes, 204 fitxes urbanes i 133 fitxes en sòl
rústic i fins, a la data, no ha estat objecte de noves revisions i/o modificacions.
2.- Per part de l'Àrea de Cultura i d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Inca, s'ha valorat la
necessitat de la incorporació de dos noves fitxes al Catàleg d’Elements d’Interès Artístic,
Històric, Ambiental i Patrimoni Històric del terme municipal d’Inca, atès el seu caràcter
representatiu, valor patrimonial i arquitectònic i les circumstàncies sobrevingudes que han
donat lloc a aquesta nova incorporació.
Es tracta de l’element i/o bé etnològic del Pou del Teatre amb el codi INC-F075 amb grau
de protecció A1 i de l’element i/o bé d’arquitectura civil, l’habitatge situat al carrer Sant
Bartomeu, núm. 70-72, amb el codi INC-D135 i amb grau de protecció B.
La necessitat de dur a terme aquestes incorporacions al Catàleg és conseqüència de les
obres de reforma del Teatre Principal d'Inca, edifici catalogat amb el codi INC-G015.
El Pou sorgeix durant les obres d’excavació de les obres de reforma i atès el seu valor
patrimonial, es tracta d'un pou del segle XIV, ha implicat adoptar les corresponents
mesures de protecció i iniciar la seva catalogació en el Catàleg com a bé etnològic.
Per altre banda, la protecció i incorporació de la casa situada al carrer Sant Bartomeu,
núm. 70-72, es planteja en el projecte que l'Ajuntament ha iniciat d’esponjament del carrer
Teatre. Entenem que aquesta casa, una vegada que s'ha pogut visita en el seu interior,
mereix la seva protecció.
3.- La redacció de les noves fitxes a incorporar al Catàleg d’Elements d’Interès Artístic,
Històric, Ambiental i Patrimoni Històric, han estat realitzades per la tècnica de patrimoni i
arqueòloga, Magdalena Sastre Morro, amb col·laboració amb els tècnics municipals. En
aquestes fitxes queda motivada la necessitat i oportunitat de la protecció i la seva
incorporació al document de Catàleg.
S'adjunta al present informe les fitxes dels nous elements catalogats.
Fonaments de dret
Primer.- La conveniència, oportunitat i justificació de la modificació puntual.
La seva conveniència, oportunitat i justificació, ha estat explicada als antecedents de fet del
present informe.
Segon.- Normativa d’aplicació al present expedient de Modificació puntual.
1.- Els Catàlegs d’Elements d’Interès Artístic, Històric, Ambiental i Patrimoni Històric, es
troben regulats a l'article 48 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre d'urbanisme de les Illes
Balears (LUIB) i els articles 125 i següents del Reglament general de desenvolupament de la
LOUS.
2.- L'Ajuntament, en l’exercici de les seves competències en matèria de planejament
urbanístic que l’atorga l’article 25.2 a) de la Llei 7/1986, de bases de règim local, ha impulsat
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la present modificació puntual del PGOU, atès que considera que es donen els requisits de
conveniència i oportunitat.
3.- L'article 54 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB)
i l'article 153 del Reglament general de desenvolupament de la LOUS, regula la competència
per a l’aprovació del planejament.
En el cas que ens ocupa atès que es tracta d’una modificació de determinacions no
estructural i detallada, la competència per a la seva aprovació definitiva correspon a
l'ajuntament.
4.- El procediment per a la seva aprovació serà el previst a l’article 55 de la LUIB i els articles
154 i següents del Reglament general. També seran d’aplicació els articles 58, 63, 64, 65, 66
de la llei esmentada i els articles 171 i següents del Reglament, respecte a la seva formació,
conveniència, oportunitat i publicitat, executivitat, obligatorietat i declaració d’utilitat pública.
L’article 59 de la referida LUIB i l’article 171 del RLOUSM, assenyalen que la modificació
de qualsevol dels elements d’un instrument de planejament urbanístic se subjecta a les
mateixes disposicions que regeixen la seva formació. A més, d’acord amb l’apartat
anterior, en l’expedient haurà de figurar la identitat de totes les persones propietàries o
titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades durant els 5 anys anteriors a la
seva iniciació quan, indirecta o directament existeixi increment de paràmetres
d’edificabilitat, densitat o modificació d’usos i, en el mateix sentit, l’article 174 del
RLOUSM.
A l’efecte del seu compliment, s’adjunta en document apart un informe i/o certificat
municipal amb els propietaris afectats per la modificació puntual de Catàleg.
D’altra banda i en aquest cas, d’acord amb l’establert en l’article 59 de la LUIB i 171 del
RLOUSM, es tracta d’una modificació de planejament i no d’una revisió al no constituir
una alteració substancial del model d’implantació urbana, de la classificació de sòl, o de
les determinacions per al seu desenvolupament urbanístic, així com de les disfuncions
derivades de l’esgotament de la capacitat del pla per necessitats reals de sòl per
determinats usos i activitats econòmiques.
Finalment, també serà d'aplicació el previst a la Disposició transitòria primera, apartat
primer, de la LUIB.
5.- Respecte a la suspensió de llicència s’estarà al previst a l’article 51 de la LUIB i articles
138, 139 i 140 del Reglament general.
6.- La tramitació ambiental de la present modificació s’ajustarà al previst a la Llei 12/2016, de
17 d'agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears, modificada per la Llei 9/2018, de 31 de
juliol, així com la normativa bàsica estatal en matèria d’avaluacions ambiental, Llei 21/2013,
de 9 de desembre, d’avaluació ambiental,
En aquests sentit, d'acord amb l'article 9.5 de la Llei 12/2016, modificada per la Llei 9/2018,
es considera que la present modificació del Catàleg no està subjecta al procediment
d'avaluació ambiental estratègica, atès el seu nul efecte ambiental i no està inclòs en cap
dels supòsits que preveu el punt 3 de l'article 9 de la Llei esmentada.
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7.- També és d’aplicació com a normativa bàsica estatal, el Reial decret-legislatiu 7/2015, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, respecte aquells aspectes
que tenen el caràcter de normativa bàsica i tenen efecte sobre els instruments d'ordenació
territorial i urbanístic (art. 22).
8.- 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 que, com a fonaments de dret processal, les disposicions legals i reglamentaries
aplicables són els articles 4.1.c) i e), 22.2.c), 25.2.d) i 47.3.i) de la Llei Reguladora de les
Bases de Règim Local de 2 d'abril de 1985; i els articles 4.1.c) i e), 50.20, 82.3, 123.1, 163 i
següents del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions
Locals de 28 de novembre de 1986, el cap de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge i l’arquitecte
municipal que subscriuen sotmeten el present Informe tècnic-jurídic FAVORABLE, a resultes
del qual es formula la Proposta de Resolució que es sotmet a la consideració del president
de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Habitatge perquè, si és procedent, s’elevi la seva
aprovació a l'Ajuntament en PLE, òrgan competent per resoldre, la següent PROPOSTA
D'ACORD:
1.- APROVAR INICIALMENT, la proposta de Modificació Puntual núm. 1 del Catàleg
d’Elements d’Interès Artístic, Històric, Ambiental i Patrimoni Històric del terme municipal
d’Inca amb l’objecte de la incorporació de nous elements i/o béns a protegir:
- Pou del Teatre amb codi INC-F075.
- Casa urbana situada al carrer Sant Bartomeu, núm. 70-72 amb codi INC-D135.
2.- SOTMETRE a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anuncis que es
publicaran en el butlletí Oficial de les Illes Balears, a un diari de major difusió de la Comunitat
Autònoma i a la seu electrònica de l’Ajuntament, la proposta de Modificació Puntual núm. 1
del Catàleg d’Elements d’Interès Artístic, Històric, Ambiental i Patrimoni Històric del terme
municipal d’Inca; poden examinar l'expedient a l’Àrea d'Urbanisme d'aquest Ajuntament per
formular els suggeriments i allegacions que es considerin oportunes.
3.- ACORDAR no sotmetre a avaluació ambiental estratègica la present Modificació puntual
del Catàleg d’Elements d’Interès Artístic, Històric, Ambiental i Patrimoni Històric del terme
municipal d’Inca, atès les consideracions expressades al present informe tècnic-jurídic.
4.- SUSPRENDRE l’atorgament de llicències de parcel·lació, edificació i demolició en els
casos que pugin contradir les determinacions previstes a la proposta de Modificació Puntual.
5.- SOL·LICITAR els informes corresponents a les Administracions Públiques que es puguin
veure afectades per la present Modificació puntual de planejament.
6.- NOTIFICAR, personalment, el present acord a les persones i/o interessats que com a
conseqüència de la nova aprovació inicial es puguin veure afectats com a conseqüència de
les modificacions introduïdes"
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Intervé el Sr. Antoni Rodríguez per fer una puntualització en unes modificacions del
document original: constant que son matissacions petites però que voldria que constessin
i diu que el Pou sorgeix durant les obres d’excavació de les obres de reforma i atès el seu
valor patrimonial, es tracta d'un pou del segle IB, no, aquí hauria d'haver una rectificació
es un pou del segle VIÍ, esta datat de 1715 com consta a la lapida, en el frontis. I a
l'apartat numero 3 quant parla de la redacció de les noves fitxes a incorporar al Catàleg
d’Elements d’Interès Artístic, Històric, Ambiental i Patrimoni Històric, han estat realitzades
per la tècnica de patrimoni i arqueòloga, Magdalena Sastre Morro, cert, aquesta es la del
pou del Teatre Principal, però la fitxa de la casa del Carrer Sant Bartomeu va estar feta o
elaborada pel Professor d'Història de l'Art Guillem Alexandre Reus, i torna a repetir que li
agradaria que constes en acta aquestes dues puntualitzacions que creu que es matissar.
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació el Dictamen. Prèviament per part del Secretari es manifesta que les rectificacions
apuntades pel Sr. Rodríguez es poden considerar com error material, rectificant el
dictamen en aquest sentit, realitzada la votació n’esdevé el següent resultat: unanimitat
(21).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d'Urbanisme per aprovar incialment la modificació puntual nº 1 del Catàleg d'Elements
d'Interès Artístic, Històric, Ambiental i Patrimoni Històric.
11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES PER A LA
GARANTIA DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC I RECONVERSIÓ DE LA CENTRAL
ES MURTERAR.
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal ratificar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Els reunits consideren la Moció del grup municipal el Pi-Proposta per les Illes per a la
garantia del subministrament elèctric i reconversió de la central Es Murterar, que transcrita
textualment diu:
" MOCIÓ QUE PRESENTA EL Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS PER A LA
GARANTIA DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC I RECONVERSIÓ DE LA CENTRAL
DES MURTERAR
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El sistema elèctric a Mallorca compta en aquests moments amb tres centrals elèctriques:
Es Murterar, Cas Tresorer i Son Reus (570, 476 i 612 MW de potència bruta
respectivament). Disposa’m també de dos enllaços amb la península de 130 MW cada
un, així com, interconnexions amb Menorca i Eivissa. La generació elèctrica amb energies
renovables aporta al sistema uns 160 MW (80 MW de fotovoltaica).
Es Murterar produeix electricitat amb quatre grups de carbó i dues turbines de gasoil per
altra banda Cas Tresorer i Son Reus s'alimenten amb gas natural canalitzat.
Els grups de carbó del Murterar per poder funcionar a partir de l'1 de gener de 2020
requeriran inversions importants per adaptar-se al compliment de la DEI (directiva
2010/75/UE sobre emissions industrials).
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Els darrers enllaços elèctrics entre les illes i amb la península, així com el gasoducte,
representen importants millores per a la garantia del subministrament d’energia a les
Balears.
L'increment de la generació d’electricitat amb energies renovables és un repte en el qual
ens hem d’implicar completament, però per desgràcia, avui en dia no podem confiar que
les renovables puguin compensar la producció de Es Murterar; de fet els darrers anys no
s'ha incrementat de forma significativa la generació a través d'aquest canal.
La darrera punta de consum elèctric a Mallorca ha estat de 1.400 MW nets. Però tenim
demandes sostingudes superiors als 1.000 MW a l’estiu.
S'ha de tenir en compte que la demanda elèctrica no sembla que hagi de minvar a curt
termini, sinó tot el contrari, la recuperació de l’activitat econòmica i la desitjada transició
cap al cotxe elèctric provocaran l’augment d’aquesta demanda.
L’aportació que fa la Es Murterar al sistema elèctric de les nostres illes no es redueix a
l’aportació quantitativa (+ 500 MW), sinó que per la seva posició geogràfica i per les
característiques dels seus equips aporta una millor modularitat al subministrament i
permet la descentralització de la generació. Ja que malgrat l’aportació dels dos cables
amb la península, les nostres illes segueixen sent un sistema aïllat de producció
d’energia elèctrica.
Per tot això és de vital importància que a les nostres illes els criteris de disseny del
sistema de producció d’electricitat contemplin el Criteri N-2, pel qual el sistema ha
d’admetre una fallida simultània de dos grups o enllaços sense afectar a la qualitat del
subministrament.
El tancament de forma precipitada del Murterar provocaria la concentració de la generació
i distribució, complicaria les tasques de manteniment preventiu o reparacions a Cas
Tresorer i Son Reus, i augmentaria la vulnerabilitat del nostre sistema de forma
exponencial, a la vegada que dificultaria l’objectiu prioritari que sempre ha de ser el de
garantir el subministrament elèctric a les nostres illes.
Per tot el que ha estat exposat anteriorment, se sol·licita al ple de la corporació l’adopció
dels següents acords:
Primer. L’ajuntament d’Inca insta al Govern de les Illes Balears a exigir al Govern de
l'Estat i a l'operador del sistema (Red Eléctrica de España) a mantenir en funcionament la
Central del Murterar fins a no tenir garantit amb el criteri N-2 el subministrament elèctric
de Balears.
Segon. L’ajuntament d’Inca insta el Govern de les Illes Balears i el Govern de l'Estat que
adoptin les resolucions que corresponguin perquè Endesa efectiu les modificacions
necessàries en els grups de carbó del Murterar per tal que la central compleixi amb la
directiva 2010/75/UE sobre emissions industrials, especialment aquelles que permetin la
transició cap a la descarbonització de la central. "
Durant el debat surt la Sra. María del Carmen Oses.
Finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a votació la
Proposta i n’esdevé el següent resultat: onze (11) vots a favor dels grups municipals del
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PP, Independents d'Inca i Proposta per les Illes, tres (3) vots en contra dels grup municiapl
de MÉS per Inca, i sis (6) vots d'abstenció del grup municipal del PSIB-PSOE.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció del grup municipal del PiProposta per les Illes relativa a la garantia del subministrament elèctric i reconversió de la
central Es Murterar.

12. MOCIONS URGENTS: A: MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE
L'AJUNTAMENT D'INCA PER PROPOSAR DONAR NOM A LES INSTAL.LACIONS
MUNICIPALS DE LA PISCINA COBERTA AMB EL NOM DE LA NEDADORA INQUERA,
CATALINA (CATA) CORRÓ LORENTE
Atès que aquesta moció no ha estat dictaminada per cap comissió, cal ratificar la seva
inclusió a l’ordre del dia mitjançant votació i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (20).
Els reunits consideren la Moció conjunta dels grups municipals de l'Ajuntament d'Inca
relativa a proposar donar a nom a les instal.lacions municipals de la piscina coberta amb
el nom de la nedadora inquera, Catalina (Cata) Corro Lorente, que transcrita textualment
diu:
"MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT D’INCA PER
PROPOSAR DONAR NOM A LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DE LA PISCINA
COBERTA AMB EL NOM DE LA NEDADORA INQUERA, CATALINA (CATA) CORRÓ
LORENTE.
L’esport com a disciplina es fomentada per les institucions públiques per la quantitat de
valors que se li atribueixen. Impregnar d’aquests valors a tots els membres de la nostra
societat suposa enriquir-la, millorar-la. I aquest hauria d’esser un objectiu comú de tots els
que aspiram a un món millor.
Des de l’Ajuntament d’Inca sempre s’han fet esforços per donar suport a l’esport base i
s’ha de continuar fent feina... oferint espais i instal·lacions públiques que permetin la
pràctica del màxim de disciplines possibles, afavorint la diversitat en la pràctica de
l’esport.
La pràctica de diferents disciplines és possible gràcies a les curolles de moltes persones,
a vegades poc reconegudes, que fan de l’ensenyament de l’esport la seva afició i el sentit
de les seves vides.
També és necessari el compromís personal dels que practiquen l’esport i quan aquests
són infants és indispensable el suport i l’acompanyament de la família.
Creim que l’esport és una eina integradora entre diferents, un aprenentatge a adquirir
compromisos, a fer feina en equip, a iniciar-se en la disciplina, a cercar la superació
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personal, a admetre la derrota com una oportunitat per aprendre a tornar-ho intentar, a
disfrutar de l’èxit i a entendre l’esforç que l’acompanya.
De tant en tant tenim entre els nostres ciutadans exemples de persones nascudes aquí i
de qui coneixem les seves famílies que destaquen en alguna disciplina. I passegen el nom
d’Inca arreu del món. Això ens omple de satisfacció i l’Ajuntament, en nom de la Ciutat,
rep a aquests esportistes a la sala de plens per fer un reconeixement públic.
Altres vegades hem reconegut amb el premi Dijous Bo als esportistes que han aconseguit
fites i premis internacionals.
I és que sentim els seus èxits com a nostres i pensam que aquestes persones són un
referent, un exemple, per la resta de conciutadans.
Amb la intenció de fer encara més visibles aquests èxits i de donar a conèixer a les
generacions actuals i futures les figures d’alguns d’aquests esportistes hem batejat
algunes instal·lacions esportives municipals amb el nom d’aquests esportistes. Així va
succeir amb l’atleta, Mateu Canyelles, que dóna nom al Poliesportiu Municipal.
Fa temps que una altra inquera, Catalina Corró Lorente, destaca com a nedadora. De fet,
la ciutat d’Inca li atorgà el premi Dijous Bo de l’Esport l’any 2010. Durant l’any 2017 un
tumor cerebral amenaçava la seva carrera esportiva però després de la recuperació,
Catalina Corró Lorente ha reprès els seus entrenaments amb més ganes i coratge que
mai. I això li ha suposat èxits i medalles. És campiona del Jocs Olímpics del Mediterrani
de Tarragona 2018 en 400m estils.
Per altre banda, l’art 25 del Reglament municipal d’Honors i Distincions diu que la
Comissió Informativa de Cultura proposarà la concessió de les altres distincions
consistents en denominacions, monuments i plaques commemoratives, i que una vegada
dictaminada favorablement la proposta de concessió, s’elevarà en forma de dictamen a la
consideració de la Ple municipal i es requerirà l’acord favorable de les tres quartes parts
dels membres de la corporació per a la seva aprovació.
Per tot això els grups municipals a l’Ajuntament d’Inca proposen al Plenari el següent
acord
ACORD
Instar a la Comissió Informativa de Cultura per que tramiti el expedient per denominar les
instal·lacions municipals de la Piscina Coberta d’Inca amb el nom de la nedadora inquera
Catalina Corró Lorente o Cata Corró Lorente, en reconeixement dels seus mèrits
esportius. "
Durant la lectura de la moció entra la Sra. Mari Carmen Oses.
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Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació la Moció i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció conjunta dels grups municipals
de l'Ajuntament d'Inca relativa a proposar donar a nom a les instal.lacions municipals de la
piscina coberta amb el nom de la nedadora inquera, Catalina (Cata) Corro Lorente.
MOCIONS URGENTS: B: MANIFEST AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL CONTRA EL
CANCER.
Els reunits consideren el Manifest relatiu al dia Munidial contra el Cancer, que transcrita
textualment diu:
" AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER QUATRE DE FEBRER DE DOS
MIL DINOU,
MANIFEST AECC BALEARS
El càncer és la segona causa de mort al món: 9 milions de morts el 2015. A Espanya, és
la primera causa de mort en homes (65.000) i la segona en dones (41.000). A Mallorca és
la segona causa de mortalitat, després de les malalties cardiovasculars: el 2012 van morir
657 dones per càncer i 1.042 homes.
És per tant evident que el càncer és un problema de salut molt important. Sempre tenint
com a referència d'obligat compliment les recomanacions incloses en el "Codi Europeu
contra el Càncer", subratllem algunes actuacions preferents:
• En prevenció:
✓ El 40% dels càncers es poden evitar amb estils de vida saludables: alimentació
adequada i exercici físic per corregir la tendència a l'obesitat, evitar o eliminar hàbits
tòxics (tabac i abús d'alcohol), adequada cultura del sol. L'educació des de la infància en
aquestes actituds és fonamental.
✓ El diagnòstic precoç dels càncers de mama femenina, còlon-recte i coll d'úter és
altament eficaç i eficient. La participació en els programes en aplicació a la Comunitat
Autònoma és extremadament recomanable i ha de ser promoguda. És prioritari fer un
seguiment dels resultats dels programes i mantindré actualitzada la seva estructura.
• En diagnòstic i tractament. Els procediments diagnòstic - terapèutics disponibles a la
Comunitat Autònoma són d'alta qualitat. Fer-los accessibles sense demores ni esperes a
tots els ciutadans és tasca inexcusable. L'equitat ha de ser incentivada. •
• S'ha de garantir l'accés a les Unitats de Cures Pal·liatives. Accions educatives sobre
les seves funcions i característiques han de ser abordades, tant en població general com
sanitària.
• Que tots els malalts de càncer i les seves famílies comptin amb el suport social i
psicològic que necessitin forma part indispensable del procés d'atenció oncològic.
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Perquè tot això sigui possible i millorable, donar el suport necessari i continuat a la
investigació és condició ineludible. Si no investiguem no millorarem i si no millorem el
càncer continuarà en la primera línia de les amenaces contra la nostra salut."
Una vegada finalitzades les intervencions de tots els portaveus municipals, se sotmet a
votació la Moció i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (21).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció del grup municipal del PSIBPSOE relatiu del dia Munidial contra el Cancer.
13. PRECS I PREGUNTES
A l’inici dels precs i preguntes el Sr. Felip Jerez i la Sra. Margalida Horrach s’absenten de
la sessió.
El Sr. Torres formula els següents:
1. Persones usuàries de les piscines els han fet arribar les seves queixes que aquests
dies han estat tancades per un excés de clor. Demana si els poden informar del que ha
succeït i per què no s'han realitzat els controls pertinents perquè no ocorri aquest fet. A
més, els informa que tenen un depòsit regulador que permet controlar el pH i el clor precisament abans que arribi a la piscina, perquè no succeeixin aquest problemes.
El Sr. Ferrà contesta que el dissabte horabaixa quan varen tancar la piscina varen proce dir a dur a terme una hipercloració perquè s'havia detectat un bacteri que calia erradicar,
com moltes altres vegades, i es va deixar 24 hores fins dilluns de matí i es va procedir a
neutralitzar la hipercloració amb un producte químic que tenen per a aquests casos, ara
bé, no va fer l'efecte desitjat; és a dir, el clorador seguia donant l'ordre que es mantengués
el nivell de pH alt. Llavors, en vista que no reaccionava com havia fet altres vegades i degut que l'horabaixa venien nins, varen decidir tancar la piscina, a pesar que sabien que en
un moment o l’altre s'estabilitzaria i no hi hauria més problemes; però, davant del dubte
que no fos tot allò ràpid que ells esperàvem, varen decidir procedir a tancar la piscina per
seguretat.
2. Han rebut també diferents queixes d'usuaris, en especial de persones majors, perquè la
nova estació d'autobusos que han fet a la plaça dels Germans Sancho no compta amb
serveis públics. Les persones usuàries no entenen com un nou equipament no disposa
d’uns banys públics, a més, tenint en compte que està fora de circuit urbà i que es fa difícil
poder accedir a altres espais públics.
El Sr. Batle recorda que aquesta nova aturada, conjuntament amb un pàrquing de 120 vehicles, ve a substituir l'aturada que tenen a Jaume I i que dins allò que era el projecte eren
inclosos uns banys públics, dels quals, a més, ja s’ha realitzat la licitació perquè no són
uns banys de construcció, sinó dels que venen d'acer inoxidable. Explica que es tracta
d’unes cabines i que són banys antivandàlics, fins i tot es fan nets tots sols. Comenta que,
amb tot plegat, per primera vegada tendran una aturada de bus del transport públic amb
banys; sense cap dubte ja estan fetes les connexions de servei d'aigües brutes i d'aigua
potable, devora l'entrada, allà on estan les zones de motos perquè es puguin ubicar allà
els banys públics a la plaça dels Germans Sancho.
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3. Ja fa mesos que es va acabar la reforma circulatòria a l'avinguda de Jaume I, que ha
suposat un agreujament important a la circulació d'Inca, sobretot es col·lapsa a determinades hores la Gran Via de Colom i l'avinguda dels Reis Catòlics, a sobre hi ha un semàfor
que regula el pas de vianants, el qual va estar dos dies en funcionament i va ser tal el col lapse circulatori que des de llavors està inoperatiu. Demana si hi pensen donar una solu ció definitiva; si no és així, creuen que allò més oportú seria llevar-lo, pintar el pas de vianants, que no està pintat per complet, i instal·lar uns senyals lluminosos de preferència
dels vianants.
La Sra. Triguero informa que aquest semàfor té un problema, l’electrònica és molt antiga,
aleshores estan valorant diferents opcions i, si ho vol, quan tenguin ja la solució els la po den facilitar per escrit.
4. D’altra banda, aquests dies han rebut bastant queixes d'incidències a diferents carres i
zones de la ciutat per falta d'il·luminació pública, per exemple a la Gran Via de Colom, la
plaça del Blanquer, la barriada del Blanquer. Demana si els poden informar de quins són
els motius de totes aquestes avaries i de quin és el pla de manteniment que es du a terme
amb l'enllumenat públic.
El Sr. García, per simplificar la resposta, respon que aquesta seria que bota el tèrmic per
una raó determinada i que aquesta és molt variada. Vol dir que quan plou a vegades s'arriba a detectar que bota el tèrmic perquè hi ha uns fils units de quan es va realitzar la instal·lació amb cinta aïllant, de tal manera que, quan filtra l'aigua, bota. En altres casos per
obres efectuades amb proximitat de segons quins cables a la llarga bota, però creu que la
resposta és bastant ràpida i que els serveis municipals actuen amb promptitud, a les dues
darreres a què fa referència el Sr. Torres, la de Blanquer i la de Reis Catòlics. Comenta
que a la de Gran Via de Colom, precisament quan estava parlant amb un veïnat que li
deia que estava apagat, etc., no havien acabat de parlar i li digué que no sap què havia
fet, però que ja s'havia encès. Però, les avaries esmentades es poden tornar a repetir,
perquè són conseqüència d'aquestes cintes aïllants que s'han posat en les dites connexi ons i que en determinats moments fan que botin els tèrmics. Conclou que quan detecten
aquestes situacions les intenten reparar i que la intenció és que es repeteixin com menys
millor.
5. Voldria que els explicassin per què la brigada de jardineria no utilitza la màquina de capolar les restes de poda.
El Sr. García respon que la intenció de jardineria és col·locar en el Punt Verd de la deixa lleria nova o a l’antiga una màquina de capolar amb potència suficient per triturar tot allò
que no pot aquesta de la qual disposa. Indica que la que tenen és d'una potència limitada
i admet segons quins tipus de branques, i quan hi ha troncs massa gruixats ja no ho pot
capolar; per tant, s'utilitza en les situacions en què dóna per utilitzar-se, en altres no.
6. Han rebut queixes que restes de poda dels arbres de l'avinguda d’Alcúdia han estat al guns dies sense ser retirades, especialment la setmana passada, que va fer molt de vent i
hi havia branques pertot.
El Sr. García respon que això va succeir divendres, el moment en què el camió havia
d’acudir a retirar les restes de poda no dirà que estaven en festes, però estaven amb altres qüestions, i es va retirar tot durant el dissabte. Informa que es va treballar des de les
8 h del matí fins a les 20 h del vespre retirant les restes de poda, perquè consideraven
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que era una qüestió que s’havia de dur a terme, i com que són a principi d’any encara es
podien fer hores extres i es varen fer, i durant el dissabte va quedar tot retirat; com el Sr.
Torres sap, el regidor es va preocupar d’aquesta qüestió i per aquest motiu es van retirar.
Comenta que si no es va retirar quan tocava divendres era perquè no es disposava de ve hicles.
7. El Sr. Torres diu que ja fa més de dos mesos que han passat el Dijous Bo i han observat que encara tenen exposats els programes d’aquesta celebració a l’entrada de l’Ajunta ment. Tenen un dubte, no saben ben bé què passa, si és que varen fer massa programes i
els tenen aquí a fi que s’exhaureixin o bé és que volen promocionar la foto del batle de
cara als nous visitants.
La Sra. Sabater respon que és per falta de temps i que respondrà el Sr. Jaume Tortella,
que és qui porta el tema de la fira.
El Sr. Tortella diu que no són peces de museu, però suposa que és que hi ha hagut un error i no s’han destruït; les fotos del batle no sap si havien quedat tan bé com per guardarles, haurien de fer una enquesta a la població.
8. Hi ha diferents murals decoratius a la ciutat i han observat que no es realitza el seu
manteniment, com és el cas del que hi ha en el pas a nivell soterrat dels vianants a les
vies del tren. Voldrien saber quins són els motius perquè no realitzin el manteniment
d’aquests murals i per què consenten que es degradin, quan entenen que són un embelliment de la ciutat.
El Sr. García contesta que hi ha un pressupost per a la seva reparació que està en tràmit.
9. Vol conèixer el grau de satisfacció de l’equip de govern quant a la Línia Verda d’atenció
al ciutadà.
El Sr. García respon que la satisfacció és gran quant que va ser una eina que ells consideren que és molt important, no la van inventar ells, estava en pràctica en altres llocs.
Quant a posar-la en marxa, manifesta que tenen una gran satisfacció. Ell parla pel seu
grup, però creu que és compartit per tot l'equip de govern...
El Sr. Torres vol que quedi clar que les seves preguntes van dirigides al Sr. Batle.
El Sr. Batle contesta que el Sr. García està més que autoritzat a contestar.
El Sr. García respon que ells quan han de parlar parlen i quan han de callar callen, contestaran si el batle els autoritza. Aleshores com a eina els pareix molt positiva, però no els
han de confondre que només és un eina, perquè les eines han de menester ser emprades
i que se’ls doni un bon fi. En aquest sentit la Línia Verda com tots saben ofereix al ciutadà
una possibilitat de remetre situacions defectuoses del terme d'Inca de qualsevol tipus; es
localitzen, els arriba la localització i l’Ajuntament ha de respondre. Llavors necessiten una
base administrativa per regular tot allò que els arriba de manera suficient i una capacitat
de reacció a nivell de la brigada. El Sr. Oriol va dir que eren no sabia quants, el Sr. García
sempre ha considerat que eren pocs per al whatsapp, i aquesta capacitat de reacció de
vegades la tenen i de vegades no, i la capacitat administrativa la tenen quan a través de
Formació se’ls facilita personal de suport administratiu –a Serveis en tenen dues persones. En un moment determinat per part de l’empresa que gestiona se’ls va advertir que hi
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havia molts d’avisos, i era quan tenien operatives les agents cíviques, que contínuament
els remetien les situacions rellevants; per tant com a eina els pareix molt positiva, com a
gestió bastant positiva, però millorable: han de tenir més capacitat d’anàlisis dels avisos
que arriben i han de tenir més capacitat de resposta immediata, encara que creu que si
van a Facebook i els distints perfils de Facebook sempre han parlat bé de la Línia Verda
com a instrument de resposta immediata.
El Sr. Torres contesta que, com que veuen que l’equip de govern mostra un actitud o una
satisfacció positiva d’aquesta Línia Verda, ells sol·liciten –volen que consti per escrit a l’acta– un informe de la Línia Verda de l’any 2018 en què es reflecteixin les següents dades:
el nombre d’incidències diàries rebudes, el nombre d’incidències diàries solucionades, el
nombre d’incidències diàries pendents de solucionar, el nombre d’incidències no solucionades durant l’any 2018 i el temps mitjà de resolució de les incidències; si el Sr. Secretari
vol, li ho pot repetir: el nombre d’incidències diàries rebudes, el nombre d’incidències diàries solucionades, el nombre d’incidències diàries pendents de solucionar, el nombre d’incidències no solucionades durant l’any 2018 i el temps mitjà de resolució de les incidències.
El Sr. García diu que a la Línia Verda es poden obtenir moltes dades, no sap si exactament allò que està demanant, però sí molts d’aquest factors, fins i tot les estadístiques expressant quines són. Comenta que ells han fet una classificació de tipus d’incidència d’ai gua, de bòries, policia... Exposa que tot això se li pot facilitar sense cap dubte, precisament és una possibilitat que dóna el fet de posar en marxa la Línia Verda, no de resoldre
temes, sinó d’inspeccionar-se a un mateix, coneixent la pròpia capacitat de resposta a les
peticions ciutadanes. Per tant, no hi ha cap inconvenient que es faciliti la informació en
gràfics, en literatura, en la forma que desitja; a més, si hi ha altres coses de què s’ha oblidat i que el programa pot donar doncs no hi ha cap inconvenient a obtenir-ho, es pitja un
botó...
El Sr. Torres contesta que ell fa mesos que no ha entrat en aquest debat, però que si ells
el provoquen ell no té cap problema a entrar-hi. Repeteix que fa mesos que intenta fer
bondat en aquest aspecte, però, si a ells els agrada que els doni branca, ell encantat.
El Sr. García, ara seriosament, comenta que la informació que es pot obtenir és molt completa i que, si la volen conèixer, se’ls pot facilitar.
El Sr. Torres concreta que allò que volen saber és el nombre d’incidències que han rebudes, el nombre d’incidències solucionades, el nombre d’incidències pendents de solucio nar, el nombre d’incidències no solucionades i el temps mitjà, i si afegint a les seves pa raules poden saber quins són els grups d’incidències que ha comentat el Sr. García sobre
aigua, jardineria, mobilitat..., perfecte, però sí que els interessa saber, efectivament, si
com diuen des de l’equip de govern aquest programa de la Línia Verda és tan efectiu, vo len disposar de dades i no volen gràfics, volen valors absoluts; per exemple, cada dia
s’han rebut 3 incidències, se n’han solucionat 2 i 1 ha quedat pendent, cada dia se n’han
rebut 30, se n’han solucionat 25 i n’han quedat 5, temps de resposta immediata 24, 48,
72, 72 en dos mesos, això és el que volen saber.
El Sr. García respon que li facilitaran allò que li puguin donar d’acord amb el programa,
perquè no sap si el tenen cada dia.
El Sr. Torres li contesta que evidentment i que, si ha de pitjar dos botons, que ho faci per què amb un no basta.
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10. Volen sol·licitar una relació de les multes per infracció per fems i de reciclatge que
s’han posat durant l’any 2018. Exposa que l’any 2018 és un any important, han posat en
marxa el tema de recollida selectiva, del reciclatge, ells n’han fet bandera i bé hi ha hagut
tot un temps d’informació als ciutadans, uns monitors mediambientals. Això no obstant,
voldrien saber si han començat a actuar respecte a la situació actual que tenen del fems a
Inca i conèixer una relació de les multes que s’han posat tant del fems com del reciclatge
l’any 2018.
El Sr. Batle contesta que molt bé.
11. La darrera qüestió és que volen donar l’enhorabona al batle, perquè ahir va inaugurar
una plaça que estava planificada en el Plec d'Inca i que va aprovar el PP d'Inca, que era
fruit d’un conveni urbanístic que va firmar el PP d'Inca. Però, li han de comunicar que no
ho podien fer més malament, han instal·lat una placa en commemoració del Sr. Andreu
París i són tan negats que han posat les dades malament, una persona que va morir
abans de néixer. Sense cap dubte són un govern que no sap com qualificar, la veritat és
que si això hagués passat al grup municipal del Sr. Torres, segurament haurien fet alguna
manifestació o tancament municipal, perquè era intencionat, segurament haurien vengut a
dormir a l'Ajuntament, perquè haurien dit que el PP no té cura, no posa interès en les inauguracions que fan. Lli consta que avui dematí ja ho han solucionat, però avui han estat
la riota de tot el poble, perquè la veritat és que és un poc surrealista que aquesta persona
hagués mort abans de néixer, però bé, és anecdòtic. Ho comprenen, però ells no vendran
a dormir a l'Ajuntament perquè afortunadament poden anar a dormir cadascú a casa seva,
però segurament si ells s’haguessin equivocat s’haurien tancat aquí i els haurien fet una
manifestació i un escrache perquè s’havien equivocat en unes dades d’una persona que
representava uns ideals. Com que és anecdòtic, ho deixa així, però a la pròxima demana
que posin més cura a fer plaques i inauguracions, i vol recordar i que quedi clar que a par tir de dia 1 d’abril no poden fer ni fotos, ni inauguracions.
El Sr. Batle respon que una de les diferències d’aquest equip de govern amb el que hi ha via anteriorment és que reconeixen els errors. En aquest cas l’error va ser per part d’una
empresa, perquè evidentment no ho ha fet cap regidor ni cap regidora d’aquest equip de
govern, ni cap funcionari municipal. Comenta que la placa va sortir amb una deficiència i
que automàticament després de l’acte es va esmenar i ja està. Però ho reconeixen, és a
dir, allà mateix ho varen fer, digueren que qui havia fet la placa s’havia equivocat, en
comptes de posar un vuit va posar un nou, però vet aquí que la placa no posa el nom del
batle, perquè a diferència del grup del Sr. Torres en aquesta placa que està posada a l’es tació del tren d'Inca, on posa un camí de 50 anys de vida inquera, dins aquest túnel del
temps que es va fer ben decorat per un artista inquer, es va instal·lar una placa, que esta va plena de faltes ortogràfiques, demana al Sr. Torres si se’n recorda; repeteix que estava
plena d’errades ortogràfiques, i aquí sí que posava que aquell túnel estava inaugurat pel
Sr. Rafael Torres, el túnel que el Sr. Torres va inaugurar. Li ho diu perquè això li pot passar
a qualsevol, però, com que ja ho sabia previsiblement, ja tenia preparat aquí exposar allò
que havia passat amb qualque placa. Esmenta que evidentment el grup del Sr. Torres en
vint anys ha posat moltes de plaques i també s’han equivocat, i no passa res, ho varen re conèixer ahir i ho reconeixen aquí. Qui va fer la placa es va equivocar i els va dir que s’havia equivocat, no li donava temps a rectificar, la posaren i després... Demana què han de
fer si s’han equivocat, s’han equivocat, i així ho varen expressar també a la família en
aquell mateix moment, els digueren que just en acabar l’acte en un parell d’hores vendrien
i la tornarien a instal·lar. Per tant, diu al Sr. Torres per al seu coneixement que la placa ja
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està rectifica que amb tota normalitat aquest fet li pot passar a qualsevol, hi pot haver una
errada i es comunica, no s’amaga; però bé, la propera placa que hagin de posar ja miraran que estigui ben col·locada i prou.
I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les vint-i-una
hores vint-i-cinc minuts (21.25 h) del dia 31 de gener de 2019, de la qual s’estén la
present acta, que jo, el secretari accidental, certific.
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