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ASSISTENTS

BATLE PRESIDENT
Sr. Virgilio Moreno Sarrió

REGIDORS
Sra. María del Carmen Osés Ramos
Sr. Sebastián Oriol Díaz
Sr. Jaume Tortella Cànaves
Sr. Antoni Peña Mir
Sr. Rafael Torres Gómez
Sra. Rosa Maria Tarragó Llobera 
Sra. Margarida Horrach Beltrán
Sr. Antonio Jesús Aguilar Chicón
Sr. Félix Sánchez Díaz
Sr. Antoni Rodríguez Mir 
Sra. Alice Weber
Sr. Maria Antònia Sancho Tomás
Sr. Àngel García Bonafé
Sr. Francisco José Verdejo Pérez
Sr. Antelm Ferretjans Llompart
Sr. Gori Ferrà Frau
Sra. Antonia Triguero Salamanca

NO HI ASSISTEIXEN
Sra. Antònia Maria Sabater Martorell
Sra. M. José Fernández Molina
Sr. Felipe Jerez Montes

SECRETARI ACCIDENTAL
Sr. Guillem Corró Truyol

INTERVENTOR
Sr. Antoni Cànaves Reynés

TRESORER ACCIDENTAL
Sr. Miquel Batle Vallori

A la  sala  de  sessions  de  la  casa  consistorial  de
l’Ajuntament  d’Inca  (Illes  Balears),  quan  són  les
19.30 hores del dia 28 de març 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.

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 28 DE FEBRER DE 2019

Atès que cap regidor té cap observació a formular, s’aprova l'Acta per unanimitat (18).

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 231 AL 435 DE 2019

Es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 231 al 435.

Els assistents se’n donen per assabentats.

3. DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS MUNICIPALS CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS
EFECTUADES DE CONFORMITAT AMB ALLÒ DISPOSAT A L’ART. 218 DEL TEXT REFÓS DE LA
LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS

Es dóna compte de les resolucions municipals contràries a les objeccions efectuades de conformitat amb allò
disposat a l’art. 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que transcrites textualment
diuen:

«Inclusió a l'ordre del dia de la propera sessió plenària de 28 de març 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:

1. 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  del  día  de  la  correspondiente  sesión  plenaria.  El  Presidente  de  la
Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su actuación.

2. 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.

3. 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.

TONINAINA
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Inca, 28 de març de 2019

El batle, Virgilio Moreno Sarrió»

«Antoni Cànaves Reynés, Interventor de l'Excm Ajuntament d'Inca en virtut d’allò establert als articles 173 i
ss. del Reglament d’Organització, Funcionament i  Règim Jurídic de les Entitats Locals,  aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i 4 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el
Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional s’emet el següent,
INFORME:

ASSUMPTE: Dació de compte al Ple de la Corporació de les resolucions adoptades pel Sr. Batle contràries a
les objeccions efectuades, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos.

PRIMER.- De conformitat amb el que disposa l'article 215 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), si en l'exercici de la
funció interventora l'òrgan interventor es manifestés en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, docu-
ments o expedients examinats,  haurà de formular  les seves objeccions per escrit  abans de l'adopció de
l'acord o resolució.

Afegint l'article 216 de l'esmentat TRLRHL que quan la disconformitat es refereixi al reconeixement o liquida -
ció de drets a favor de les entitats locals o els seus organismes autònoms, l'oposició es formalitzarà en nota
d'objecció que, en cap cas, suspendrà la tramitació de l'expedient.

Si l'objecció afecta la disposició de despeses, reconeixement d'obligacions o ordenació de pagaments, se
suspendrà la  tramitació  de l'expedient  fins que aquell  sigui  solucionat  en els  següents  casos (art.  216.2
TRLRHL): 

a) Quan es basi en la insuficiència de crèdit o en el proposat no sigui adequat.

b) Quan no haguessin estat fiscalitzat els actes que van donar origen a les ordres de pagament.

c) En els casos d'omissió en l'expedient de requisits o tràmits essencials.

d) Quan l'objecció derivi de comprovacions materials d'obres, subministraments, adquisicions i serveis.

Segons l'article 217 del TRLRHL, quan l'òrgan a què afecti l'objecció no estigui d'acord amb aquest, corres-
pondrà al president de l'entitat local resoldre la discrepància, sent la seva resolució executiva. Aquesta facultat
no serà delegable en cap cas.

No obstant allò disposat a l'apartat anterior, correspondrà al Ple la resolució de les discrepàncies quan les ob-
jeccions:

a) Es basin en insuficiència o inadequació de crèdit.

b) Es refereixin a obligacions o despeses l'aprovació de les quals sigui de la seva competència.
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De conformitat amb allò disposat a l'article 218 del TRLRHL, en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, l'òrgan interventor elevarà informe al
Ple de totes les resolucions adoptades pel President de l'Entitat Local contràries a les objeccions efectuades,
així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos. 

El contingut a aquest apartat constituirà un punt independent en l'ordre del dia de la corresponent sessió ple -
nària.

El President de la Corporació podrà presentar en el Ple informe justificatiu de la seva actuació.

Sense perjudici de l'anterior, quan existeixin discrepàncies, el President de l'Entitat Local podrà elevar la seva
resolució a l'òrgan de control competent per raó de la matèria de l'Administració que tingui atribuïda la tutela
financera.

L'òrgan interventor remetrà anualment al Tribunal de Comptes totes les resolucions i acords adoptats pel Pre -
sident de l'Entitat Local i pel Ple de la Corporació contraris a les objeccions formulades, així com un resum de
les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos. A l'esmentada documentació haurà d'acompanyar,
en el seu cas, els informes justificatius presentats per la Corporació Local.

En conseqüència, en compliment d'allò disposat a l'article 218 del TRLRHL, per tal que, per conducte de Bat-
lia, s'eleven al Ple de la Corporació, havent de figurar com un punt independent de l'ordre del dia de la corres -
ponent sessió plenària.

Aquesta Intervenció General Municipal ha realitzat els informes esmentats en exercici de la seva funció fisca -
litzadora, sense que es valorin qüestions d'oportunitat o conveniència de l'actuació fiscalitzada.

Inca, 25 de març de 2019

L'Interventor, Antoni Cànaves Reynés»

Els assistents es donen per assabentats.

4. DACIÓ DE COMPTE DE LA RENÚNCIA DEL SR. FELIPE JEREZ MONTES AL SEU CÀRREC DE
REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE L’AJUNTAMENT D’INCA

Els reunits es donen per assabentats de la renúncia al càrrec de regidor del Sr. Felipe Jerez Montes del grup
municipal del Partit Popular de l’Ajuntament d’Inca.

5. DICTAMEN  DE  LA  COMISSIÓ  INFORMATIVA  D’HISENDA  PER  A  L’APROVACIÓ  DEL
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL EXPEDIENT NÚM. 1/2019

Es dóna compte del Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació del reconeixement
extrajudicial expedient núm. 1/2019, que transcrit textualment diu:

«DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA

Que la Comissió Informativa d'Hisenda , en sessió ordinària celebrada el dia 21 de març de 2019, ha emès el
següent dictamen sobre l'assumpte de referència en compliment del que preveu l'article 20.1.c) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local: 

EXPEDIENT Nº 1/2019: RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
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Vista  la  relació  de  despeses  procedents  d'exercicis  anteriors,  corresponents  a  obres,  serveis  i
subministraments prestats a aquest Ajuntament, per un import total de 277.917,89.- euros.

Vist l'informe emès per la Intervenció Municipal.

Considerant que l'aprovació del present expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits correspon al Ple
de la Corporació per no existir dotació pressupostària específica, tal i com disposa l'article 60 del Reial Decret
500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.

En  virtut  del  que  s'ha  exposat,  la  Comissió  Informativa  d'Hisenda  amb  data  21  de  març  del  2019,  va
dictaminar favorablement i per tant, eleva a l'Ajuntament Ple la següent

PROPOSTA D'ACORD

PRIMER.- Resoldre la discrepància i aixecar l'objecció formulada per la Intervenció Municipal, continuant la
tramitació de l'expedient.

SEGON.- Aprovar el reconeixement extrajudicial, expedient núm. 1/2019, per un import total de 277.917,89.-
euros, dels crèdits que a continuació es detallen:

FACTURES AJUNTAMENT D'INCA
Reg. Data Registre NIF Nom tercer Descripció Núm. Factura D. Factura Import

1 01/01/2019 B57906687 COMTWO SL
MALLORCA  CONFIDENCIAL
ESPECIAL  CAMPANYA
NADAL 2018

143 20/12/2018 363,00

2 01/01/2019 34065642C OLONA KLUNDER JAVIER 
RENOVACIÓ  DOMINI
TEATRE  PRINCIPAL  INCA
PER 2019

AI005 21/12/2018 338,80

3 01/01/2019 34065642C OLONA KLUNDER JAVIER DOMINI  WEB  INCACIUTAT,
INCA.... 28/03/18-2/03/19 AI004 21/12/2018 453,75

4 01/01/2019 34065642C OLONA KLUNDER JAVIER ALLOTJAMENT ANUAL 2018
WEB "INCATURISTICA" AI006 21/12/2018 272,25

5 01/01/2019 B07574544 INCACOLOR S.L. PINTURA VARIA PER BANYS
DEL CP PONENT A5003 10/12/2018 30,49

6 01/01/2019 B07574544 INCACOLOR S.L.
PINTURA  SENYALITZACIÓ
NUMÈRICA  PISTES
DEPORTIVES

A5002 10/12/2018 163,77

7 01/01/2019 G07404114 ASSOCIACIO  DE  COMERCIANTS
D'INCA INCA BUSINESS 04-10-2018 42 17/12/2018 131,99

8 01/01/2019 B07039514 DISTRIBUIDORA ROTGER, S.L. 
INCA  RODA  -  CARPETA
SOLAPA A3.  PLAST,  PAPER
DIN-A4

5549791 21/12/2018 57,72

9 01/01/2019 B07039514 DISTRIBUIDORA ROTGER, S.L. 
INCA  APREN  -  CARPETA
SOLAPA  A3.  PLAST,PAPER
DIN-A4

5549792 21/12/2018 57,72

10 01/01/2019 A08472276 WURTH  ESPAÑA S.A.  (DELEGACIÓ
BALEARS)

ASFALTO  EN FRIO  25  KG -
30/11/2018 1715130 30/11/2018 780,45

11 01/01/2019 B57806762 EDICIONS  PERIODIQUES  ARA-
BALEARS SL

SUBSC.  328029  CAP
SETMANA  ANUAL  10/11/18-
9/11/19

5285009983 10/11/2018 185,00

12 01/01/2019 B57806762 EDICIONS  PERIODIQUES  ARA-
BALEARS SL

SUBSC.328030.  CAP
SETMANA  ANUAL  10/11/18-
9/11/19

5285009971 10/11/2018 185,00

13 01/01/2019 B57806762 EDICIONS  PERIODIQUES  ARA-
BALEARS SL

SUBSC.  330273.  CAP
SETMANA  ANUAL  10/11/18-
9/11/19

5285009992 10/11/2018 195,00

14 01/01/2019 A08472276 WURTH  ESPAÑA S.A.  (DELEGACIÓ
BALEARS)

ASFALTO  EN FRIO  25  KG -
17/12/2018 1788776 17/12/2018 1.004,61

16 01/01/2019 B57652323 EQUIPOS SANT MARÇAL SL * LLOGUER  WC  QUIMIC  "NIT
VELLA" 1 21/12/2018 653,40

17 01/01/2019 V07103419 PREVISION BALEAR, MPS
ASSEGURANÇA  ACC.
COL·LECTIU  SENDERISME
MALLORCA

24914 21/12/2018 35,20

19 01/01/2019 A41003864 HELVETIA  COMPAÑIA  SUIZA  DE SEGURO  OBRES  ART 6812135820- 17/12/2018 218,49



SEGUROS Y REASEGUROS DANYS  MATERIALS
17/12/18-21/01/19 000001

20 01/01/2019 A28076420 REPSOL BUTANO SA PROPANO  COMERCIAL
TANATORI 24/12/2018 95344599 25/12/2018 905,36

21 01/01/2019 43056548L SIMONET RIERA BARTOMEU
EXPOSICIÓ  CERTAMEN
ARTS  PLÀSTIQUES  DIJOUS
BO 2018

50 18/12/2018 1.452,00

22 01/01/2019 B57267437 AUTO PC BALEAR SL LLOGUER  CAMIÓ  NISSAN
CABSTAR 9282JPP 22/12/18 5804 22/12/2018 127,05

24 01/01/2019 43001590P BORRAS I MATEU JOAN M.
LLOGUER  I  MUNTATGE
MATERIAL  IL·LUMINACIÓ
PER

86 10/12/2018 825,52

25 01/01/2019 43092511X CAPO SANCHEZ JAIME
PROGRAMES  "POBLE  A
POBLE"  ESPECIAL  DIJOUS
BO

2 27/12/2018 363,00

27 01/01/2019 A28076420 REPSOL BUTANO SA PROPANO  COMERCIAL
TANATORI 27/12/2018 95348571 27/12/2018 13.257,52

28 01/01/2019 78201943B PUJADAS  HORRACH  JUAN  -
TRANSPORTES

TRANSPORTS  VARIS  DE
VALLES NOVEMBRE 2018 139 30/11/2018 1.719,41

29 01/01/2019 78201943B PUJADAS  HORRACH  JUAN  -
TRANSPORTES

TRANSPORT  VARI  DE
VALLES  PER  FIRES  -
OCTUBRE 2018

120 31/10/2018 3.116,33

32 01/01/2019 A62313788 GREEN TAL SA GESTIÓ  I  MANTENIMENT
SERVEI "LINEA VERDA" 2019 828 28/12/2018 5.118,30

36 01/01/2019 18236100K AGÜERA LLINAS PEDRO
ADAPTACIONS  PREMSA,
XARXES  SOCIALS...
"DIJOUS BO"

181 28/12/2018 348,48

37 01/01/2019 18236100K AGÜERA LLINAS PEDRO
DISSENY IMATGE "NADAL A
INCA  2018",MAQUETACIÓ
PROG

182 28/12/2018 314,60

38 01/01/2019 G07745680 CLUB CICLISTA INCA
MONTATGE,  TAXES,
ARBITRARGE  "BTT  PUIG
D'INCA 2018"

2 28/12/2018 3.614,00

39 01/01/2019 38100301L GUASCH CARBONELL JOSUE
ACTUACIÓ  "XANGUITO"
28/12/2018  a  la  PLAÇA
ESPANYA

76 29/12/2018 423,50

40 01/01/2019 B57797508 AGUAS DE LLUC S.A.U. PACKS AIGUA FONT SORDA 4 29/12/2018 106,51

41 01/01/2019 43058222Z VILLALONGA  RIERA  MATEU  -
FERRETERIA CA'N MATEU

SPRAY  VERD  BARRERA
PLAÇA  ANTONI  MATEU,
ALICATES..

1070 06/11/2018 65,09

42 01/01/2019 43058222Z VILLALONGA  RIERA  MATEU  -
FERRETERIA CA'N MATEU

R.  PLASTICO  BURBUJA,
CAIXA GRAPES 10MM, TAPA
CIEGA

1197 02/12/2018 30,20

43 01/01/2019 43058222Z VILLALONGA  RIERA  MATEU  -
FERRETERIA CA'N MATEU

MATERIAL  VARI
FERRETERIA:  CUTTER,
BLISTER 10 HOJAS

833 06/09/2018 35,57

44 01/01/2019 A07084684 RECAMBIOS CENTRO S.A.
BUJIA  PEQUEÑA
MAQUINARIA,  LAMPARA
HALOGENA

1278184 31/12/2018 64,65

45 01/01/2019 A07084684 RECAMBIOS CENTRO S.A.
TUERCA  RUEDA  IZQ,
PERNO  RUEDA MITSUBISHI
OBRES

1278186 31/12/2018 90,35

47 01/01/2019 A07084684 RECAMBIOS CENTRO S.A. BATERIA  CGA  TOP  70Ah
CARROSSA REIS MAGS 1278187 31/12/2018 125,72

48 01/01/2019 B07955206 MAIRATA S.L.
MATERIAL  OBRES  PL
BESTIAR, BISBE LLOMPART,
C/MAYOR

2018/A/2031 29/12/2018 640,65

49 01/01/2019 B07955206 MAIRATA S.L. SACS  GRAVA  I  PICADIS,
CIMENT PORTLAND 2018/A/2032 29/12/2018 8,47

51 01/01/2019 78209508D DALIA MARTORELL BARBARA
3  SESSIONS  DE
CONTACONTES  A
BILIOTECA MUNICIPAL

3 31/12/2018 525,00

57 01/01/2019 A08902173 ATELIER LIBROS SA
LLIBRE "NUEVO CONTRATO
DE  COCESIÓN:RIESGO
OPERAC."

5059 27/12/2018 43,22

67 02/01/2019 A08663619 CAIXABANK, S.A. COMISSIONS  CAIXABANCK
31/12/2018 5921937 31/12/2018 0,67

69 02/01/2019 A08062846 RIBES Y CASALS S.A.
DAMASCO  LUREX,
MARTELE  PD  "TELES
CARROSSES REIS"

20184234 31/12/2018 305,60

70 02/01/2019 A07200967 SERVIALSA  (ESTACION  DE
SERVICIO)

TIQUET TENDA PROTECCIÓ
CIVIL DESEMBRE 2018 120 31/12/2018 4,40

73 02/01/2019 F07098932 COOPERATIVA  PAGESA  DE
MALLORCA S.C.L. *

EXPOSICIÓ I DEMOSTRACIÓ
TRENCADORES AMETLLES 15 31/12/2018 3.520,13

74 02/01/2019 B07967243 FERROCOLAT SL TAPA MARCO  Ø  850  mm.  -
C/BISBE MORRO 287 31/12/2018 179,69



76 02/01/2019 B07552029 SUMINISTROS SON AMONDA S.L.
TRITURADO  BLANCO  +
HORES  TRANSPORT
RENAULT 4

53 31/12/2018 225,06

87 03/01/2019 B28016970 SOCIEDAD  ESPAÑOLA  DE
RADIODIFUSION S L

EMISIONS  RADIO
MALLORCA  "CAMPANYA
MARIA BIMBOLLES"

185043PA0097
8 31/12/2018 1.632,53

88 03/01/2019 B28016970 SOCIEDAD  ESPAÑOLA  DE
RADIODIFUSION S L

FESTA INFANTIL CAP D'ANY
"MARIA BIMBOLLES" RADIO 

185043PA0097
9 31/12/2018 1.815,00

89 03/01/2019 B07943855 EINES INCA S.L. 2  TABLERO  TRICAPA
1,97x50x27 F1-1800982 27/12/2018 46,63

105 03/01/2019 A79707345 SOLRED, SA FORMACIO  -  COMBUSTIBE
VEHICLE DESEMBRE 2018

K/2018/000001
8297 31/12/2018 48,00

113 03/01/2019 B07088826 BALEAR DE ASCENSORES S.L.
MANT.  ASCENSOR
RAE:27903 CASAL JOVES 4T
2018

1805000949 10/12/2018 386,78

115 03/01/2019 B07088826 BALEAR DE ASCENSORES S.L.
MANT.  ASCENSOR
RAE:17423 PL. ST DOMINGO
4T 2018

1805000944 10/12/2018 485,48

116 03/01/2019 B07088826 BALEAR DE ASCENSORES S.L.
MANT.  ASCENSOR
RAE:26062  PZ  DEL  ANGEL
4T 2018

1805000947 10/12/2018 468,99

117 04/01/2019 B57414187 BONGRUP BALEARES SL PRILUX  TUBO  LED  120CM
T8 18W 6500K - CP PONENT 259924 31/12/2018 40,75

119 04/01/2019 B57414187 BONGRUP BALEARES SL 
LEGR.INTER.HOR.ANALOG.
C/RES  P/CUADRO  CP
MIQUEL DS

259926 31/12/2018 32,08

120 04/01/2019 B57414187 BONGRUP BALEARES SL VICTORIA ASIENTO BL, TAZA
SUSPENDISA COMPAC 259927 31/12/2018 210,79

121 04/01/2019 B57208878 MAC INSULAR SL 
RESIDUS  CONSTRUCCIÓ  I
RESTES  VOLUMINOS
DESEMBRE'18

0/2018009376 31/12/2018 16.025,04

125 05/01/2019 FENOSA-FY0F
FY0F  -  920  -  C/ANTONI  Mª
ALCOVER,  185  -
ES0031500209651002FY0F

ELECT. C/ANT. Mª ALCOVER
12/11/18 - 15/12/18

FE1832128526
2823 20/12/2018 68,46

126 05/01/2019 FENOSA-HD0F
HD0F  -  165  -  SANTA  MARIA  LA
MAJOR,  80  -
ES0031500211644001HD0F

ELECT.  STA  Mª  LA  MAJOR
09/11/2018 - 09/12/2018

FE1832128469
8807 14/12/2018 28,76

127 05/01/2019 FENOSA-BQ0F BQ0F -  165 -  C/SANT FRANCESC -
ES0031500211446001BQ0F

ELECT.  C/SANT  FRANCESC
09/11/2018 - 09/12/2018

FE1832128469
8806 14/12/2018 28,65

128 05/01/2019 FENOSA-FM0F
FM0F  -  920  -  C/ANTONI  Mª
ALCOVER,  185  -
ES0031500209651001FM0F

ELECT.  C/ANTONI  M.
ALCOVER  10/11/2018  -
13/12/2018

FE1832128526
2822 20/12/2018 687,61

129 05/01/2019 FENOSA-PP0F
PP0F  -  165  -  URBANITZACIO
S'ERMITA  -
ES0031500212405001PP0F

ELECT. URBANITZ. S'ERMITA
05/11/2018 - 30/11/2018

FE1832128420
9713 11/12/2018 178,11

130 05/01/2019 A83052407 SOCIEDAD  ESTATAL  CORREOS  Y
TELEGRAFOS SA CORREUS DESEMBRE 2018 4002463270 31/12/2018 2.532,40

131 05/01/2019 FENOSA-VT0F VT0F  -  161  -  POU  SON  FIOL  -
ES0031500214399001VT0F

ELECT.  POU  SON  FIOL
01/11/2018 - 30/11/2018

FE1832128369
9083 05/12/2018 10.836,69

134 05/01/2019 FENOSA-ZG0F ZG0F  -  165  -  C/RAIGUER  -
ES0031500208572001ZG0F

ELECT.C/RAIGUER
05/11/2018 - 30/11/2018

FE1832128410
2072 10/12/2018 71,35

135 05/01/2019 FENOSA-WL0F
WL0F  -  320  -  C/LLORENÇ  Mª
DURAN,  37  ESC.  ADULTS
ES0031500522538001WL0F

ELECT.  C/LLORENÇ
M.DURAN  09/11/2018  -
12/12/2018

FE1832128488
7945 18/12/2018 844,56

136 05/01/2019 FENOSA-KX0F
KX0F  -  165  -  SANT  DOMINGO  -
CARCEL  -
ES0031500211734001KX0F

ELECT.  ST  DOMINGO-
CARCEL  11/11/2018  -
12/12/2018

FE1832128488
7943 18/12/2018 29,34

137 05/01/2019 FENOSA-QV0F
QV0F - 320 - C/CAN VALELLA - CP
LLEVANT-
ES0031500211973001QV0F

ELECT.  C/VALELLA-CP
LLEVANT  14/11/2018
-18/12/2018

FE1832128554
6975 24/12/2018 759,73

138 05/01/2019 FENOSA-TJ0F TJ0F  -  165  -  C/LLOSETA  -
ES0031500209681001TJ0F

ELECT.  C/LLOSETA
10/11/2018 - 13/12/2018

FE1832128554
6976 24/12/2018 387,94

139 05/01/2019 FENOSA-PX0F PX0F  -  165  -  C/TREN  -
ES0031500596386001PX0F

ELECT. C/TREN 13/11/2018 -
13/12/2018

FE1832128505
8620 19/12/2018 487,82

140 05/01/2019 FENOSA-RV0F RV0F  -  165  -  C/MERCADERIES  -
ES0031500210018001RV0F

ELECT.  C/MERCADERIES
13/11/2018 - 12/12/2018

FE1832128505
8617 19/12/2018 630,39

141 05/01/2019 FENOSA-EQ0F
EQ0F  -  320  -  C/ANTONI
TORRANDELL,  59  -  FP2  -
ES0031500209882001EQ0F

ELECT. C/ANT. TORRANDELL
10/11/2018 - 12/12/2018

FE1832128505
8615 19/12/2018 502,55

142 05/01/2019 FENOSA-RK0F
RK0F  -  165  -  C/FRAI  ANTONI
TORRENS  -
ES0031500573295001RK0F

ELECT.  C/FRAI  ANT.
TORRENS  11/11/2018  -
12/12/2018

FE1832128488
7940 18/12/2018 201,95

143 05/01/2019 FENOSA-YG0F
YG0F  -  920  -  C/FRAY  ANTONI
TORRENS,  253  BJ  -
ES0031500208849013UG0F

ELECT.  C/FRAI  ANT.
TORRENS  11/11/2018  -
11/12/2018

FE1832128488
7939 18/12/2018 23,78

144 05/01/2019 FENOSA-TB0F TB0F  -  920  -  ANGEL,2-MONGES ELECT.  MONGES  BLAVES FE1832128488 18/12/2018 254,61



BLAVES  -
ES0031500612852001TB0F 09/11/2018 - 12/12/2018 7946

145 05/01/2019 FENOSA-WJ0F
WJ0F  -  920  -  C/CASTELL  DE
BELLVER,  36  LOC-1
-ES0031500533939003WJ0F

ELECT. C/CASTELL BELLVER
12/11/2018 - 11/12/2018

FE1832128488
7944 18/12/2018 22,59

146 05/01/2019 FENOSA-ZS0F
ZS0F  -  165  -  POL.INDUSTRIAL
SABATERS  -
ES0031500214254001ZS0F

ELECT.  POL.INDUST.
SABATERS  05/11/2018
-03/12/2018

FE1832128420
9734 11/12/2018 39,07

147 05/01/2019 FENOSA-KM0F
KM0F  -  165  -  AVDA.GRAL.  LUQUE
247,  ET  QUARTER  -
ES0031500209007001KM0F

ELECT.  AVDA GRAL LUQUE
10/11/2018 - 13/12/2018

FE1832128505
8616 19/12/2018 163,28

148 05/01/2019 FENOSA-MY0F
MY0F  -  165  -  C/REIS  CATOLICS
BOMBA  -
ES0031500608837001MY0F

ELECT.  C/REIS  CATOLICS
BOMBA  13/11/2018-
13/12/2018

FE1832128505
8618 19/12/2018 939,52

149 05/01/2019 FENOSA-WF0F
WF0F  -  165  -  C/PUIG  DE
MASSANELLA  -
ES0031500616080001WF0F

ELECT.  C/PUIG
MASSANELLA  05/11/2018  -
30/11/2018

FE1832128420
9732 11/12/2018 199,01

150 05/01/2019 FENOSA- TJ0F TJ0F  -  165  -  C/SANT  ANTONI  -
ES0031500211268001TJ0F

ELECT.  C/SANT  ANTONI
12/11/2018 - 11/12/2018

FE1832128488
7942 18/12/2018 104,31

151 05/01/2019 FENOSA-LT0F LT0F  -  165  -  C/CAMPANET  -
ES0031500207959001LT0F

ELECT.  C/CAMPANET
05/11/2018 - 03/12/2018

FE1832128420
9719 11/12/2018 489,72

152 05/01/2019 FENOSA-TT0F
TT0F  -  165  -  C/MARE DE  DEU DE
LLUC-BORN  -
ES0031500635736001TT0F

ELECT.  C/MARE  DEU  LLUC
09/11/2018 - 11/12/2018

FE1832128554
6974 24/12/2018 714,17

153 05/01/2019 FENOSA-BW0F BW0F  -  165  -  C/BALANGUERA  -
ES0031500209312001BW0F

ELECT.  C/BALANGUERA
13/11/2018 - 12/12/2018

FE1832128505
8849 19/12/2018 278,06

154 05/01/2019 FENOSA-BC0F
BC0F  -  165  -  CTRA.  INCA  -
SENCELLES  -
ES0031500514946001BC0F

ELECT.  CTRA  INCA-
SENCELLES  05/11/2018  -
30/11/2018

FE1832128420
9714 11/12/2018 24,94

155 05/01/2019 FENOSA-CT0F
CT0F  -  920  -  POL.IND.-VIAL  E-
CAPELLERS  -
ES0031500214261001CT0F

ELECT.  P.IND.  VIAL
CAPELLER  14/11/2018
-18/12/2018

FE1832128554
6973 24/12/2018 544,52

156 05/01/2019 FENOSA-DM0F DM0F  -  165  -  POL.INDUSTRIAL  2,
ET4 - ES0031500516908001DM0F

ELECT.  P.INDUSTRIAL
05/11/2018 - 30/11/2018

FE1832128420
9715 11/12/2018 113,11

157 05/01/2019 FENOSA-KS0F KS0F - 165 - C/POTA DEL REI,  39 -
ES0031500548789001KS0F

ELECT.  C/POTA  DEL  REI
05/11/2018 - 30/11/2018

FE1832128420
9730 11/12/2018 183,12

158 05/01/2019 FENOSA-FL0F FL0F  -  165  -  C/JUSTICIA,  23  -
ES0031500641333001FL0F

ELECT.  C/JUSTICIA
05/11/2018 - 30/11/2018

FE1832128420
9728 11/12/2018 230,98

159 05/01/2019 FENOSA-EW0F
EW0F  -  165  -  C/FRAI  ANTONI
TORRENS  -
ES0031500208806001EW0F

ELECT.  C/FRAI  ANT.
TORRENS  11/11/2018  -
11/12/2018

FE1832128488
7941 18/12/2018 10,18

160 05/01/2019 FENOSA-PD0F
PD0F  -  164  -  C/SENCELLES-
TANATORI  -
ES0031500632130001PD0F

ELECT.  C/SENCELLES-
TANATORI  14/11/2018
-18/12/2018

FE1832128554
6978 24/12/2018 386,62

161 05/01/2019 FENOSA-YV0F YV0F  -  165  -  C/ANTONI  MAURA -
ES0031500207672001YV0F

ELECT.  C/ANTONI  MAURA
12/11/2018 - 12/12/2018

FE1832128488
7938 18/12/2018 234,75

162 05/01/2019 FENOSA-FV0F FV0F  -  165  -  GRAN  VIA COLON  -
ES0031500209213001FV0F

ELECT.  GRAN  VIA  COLON
14/11/2018 - 18/12/2018

FE1832128554
6977 24/12/2018 397,74

163 05/01/2019 FENOSA-SA0F
SA0F  -  330  -  AV.BISBE LLOMPART,
87  -ESC.MUSICA
ES0031500210414001SA0F

ELECT.  AV.  BISBE
LLOMPART  11/11/2018  -
11/12/2018

FE1832128488
7937 18/12/2018 197,96

164 05/01/2019 FENOSA-WR0F
WR0F  -  165  -  POL.INDUSTRIAL
CAPALLERS  -
ES0031500214259001WR0F

ELECT.  P.INDUST.
CAPALLERS  19/10/2018  -
03/12/2018

FE1832128420
9733 11/12/2018 96,20

165 05/01/2019 FENOSA- VP0F
VP0F  -  165  -  C/ANTONI
TORRANDELL  -
ES0031500209875001VP0F

ELECT. C/ANT. TORRANDELL
05/11/2018 - 30/11/2018

FE1832128420
9975 11/12/2018 294,66

166 05/01/2019 FENOSA-VP0F VP0F  -  165  -  C/RAMON  I  CAJAL -
ES0031500210933001VP0F

ELECT.  C/RAMON  I  CAJAL
05/11/2018 - 30/11/2018

FE1832128420
9720 11/12/2018 440,71

167 05/01/2019 FENOSA-ZT0F
ZT0F  -  920  -  C/MALFERITS
(APARCAMENT  TREN)  -
ES0031500630103002ZT0F

ELECT.  C/MALFERITS-
P.TREN  01/11/2018  -
30/11/2018

FE1832128611
6477 27/12/2018 515,11

168 05/01/2019 FENOSA-XR0F
XR0F  -  165  -  POL.7/DISTR.  I
STA.MAGDALENA  -
ES0031500577314001XR0F

ELECT.  POL.7  -  STA
MAGDALE  05/11/2018  -
30/11/2018

FE1832128420
9718 11/12/2018 26,44

169 05/01/2019 FENOSA-FW0F
FW0F  -  165  -  POL.INDUSTRIAL
TEULERS  -
ES0031500214257001FW0F

ELECT.  POL.INDUST.
TEULERS  14/11/2018  -
18/12/2018

FE1832128611
6378 27/12/2018 138,09

170 05/01/2019 FENOSA-ND0F ND0F  -  165  -  POL.INDUSTRIAL  2,
ET2 - ES0031500516624001ND0F

ELECT.  POL.INDUST.,ET2,
05/11/2018 - 30/11/2018

FE1832128420
9717 11/12/2018 286,96

171 05/01/2019 FENOSA-YQ0F YQ0F  -  165  -  POL.INDUSTRIAL  2,
ET5 - ES0031500516909001YQ0F

ELECT.  POL.  INDUST.,  ET5,
05/11/2018 - 30/11/2018

FE1832128420
9716 11/12/2018 275,15

172 05/01/2019 FENOSA-DF0F DF0F  -  165  -  C/REIS  CATOLICS  -
ES0031500211073001DF0F

ELECT.  C/REIS  CATOLICS
06/11/2018 - 04/12/2018

FE1832128420
9722 11/12/2018 371,87

173 05/01/2019 FENOSA-HP0F HP0F - 165 - C/SALVADOR ESPRIU -
ES0031500207713001HP0F

ELECT.  C/SALVADOR
ESPRIU  05/11/2018  -

FE1832128420
9731

11/12/2018 111,30



30/11/2018

174 05/01/2019 FENOSA-EG0F EG0F  -  165  -  C/CAN  RAYO  -
ES0031500211907001EG0F

ELECT.  C/CAN  RAYO
08/11/2018 - 10/12/2018

FE1832128469
8808 14/12/2018 178,97

175 05/01/2019 FENOSA-XS0F
XS0F  -  165  -  C/CASTELL  DE
BELLVER  -
ES0031500212851001XS0F

ELECT. C/CASTELL BELLVER
05/11/2018 - 30/11/2018

FE1832128420
9727 11/12/2018 180,25

176 05/01/2019 FENOSA -TJ0F
TJ0F  -  920  -  ANGEL,  2  MONGES
BLAVES  SG  COM  -
ES0031500612852003TJ0F

ELECT.  MONGES  BLAVES
05/11/2018 - 30/11/2018

FE1832128420
9729 11/12/2018 69,41

177 05/01/2019 FENOSA-CZ0F
CZ0F  -  165  -  PLAÇA  DE
L'ORGA/STA.Mª  MAJOR  -
ES0031500211634001CZ0F

ELECT.  P.ORGA-ST  Mª
MAJOR  05/11/2018  -
03/12/2018

FE1832128420
9723 11/12/2018 57,44

178 05/01/2019 FENOSA-SQ0F SQ0F - 165 - TREN, 139 - F.B. MOLL -
ES0031500604309001SQ0F

ELECT.  TREN-FB  MOLL
05/11/2018 - 30/11/2018

FE1832128420
9725 11/12/2018 373,51

179 05/01/2019 FENOSA-AW0F AW0F - 920 - AVDA. JAUME I, 57 BJ-
DER - ES0031500209370007AW0F

ELECT.  AVDA  JAUME  I,
09/11/2018 - 11/12/2018

FE1832128480
0258 17/12/2018 260,09

180 05/01/2019 FENOSA-KB0F
KB0F  -  165  -  C/MARE DE DEU DE
GRACIA,  7  -
ES0031500616647001KB0F

ELECT.  C/MARE  DEU
GRACIA  05/11/2018  -
30/11/2018

FE1832128410
1842 10/12/2018 249,27

181 05/01/2019 FENOSA-VY0F
VY0F  -  320  -  PLAÇA
MEDITERRANIA-TOMIR  -  CP
MIQUEL DURAN 7756001VY0F

ELECT.  PLÇ
.MEDITERRANEA  01/11/2018
- 30/11/2018

FE1832128369
9095 05/12/2018 1.456,94

182 05/01/2019 FENOSA-CL0F
CL0F  -  165  -  C/DOCTOR  MIQUEL
SERVET  -
ES0031500210129001CL0F

ELECT.  C/DR  MIQUEL
SERVET  09/11/2018  -
11/12/2018

FE1832128480
0263 17/12/2018 310,55

183 05/01/2019 FENOSA-WT0F
WT0F  -  165  -  C/FRAI  RAMON
DESBRULL  -
ES0031500212444001WT0F

ELECT.  C/FRAI  RAMON
DESBRULL  09/11/2018-
10/12/2018

FE1832128480
0262 17/12/2018 610,98

184 05/01/2019 FENOSA-QH0F QH0F  -  165  -  C/BLANQUERNA  -
ES0031500212201001QH0F

ELECT.  C/BLANQUERNA
05/11/2018 - 03/12/2018

FE1832128410
1841 10/12/2018 396,23

185 05/01/2019 FENOSA- TE0F
TE0F  -  920  -  C/SON  AMONDA-
C/AVD.LLUC  277  -
ES0031500644984001TE0F

ELECT. C/SON AMONDA-AVD
LLUC 01/11/2018-30/11/2018

FE1832128369
9094 05/12/2018 769,91

186 05/01/2019 FENOSA-SB0F SB0F  -  920  -  C/GERMANIES,  2  -
ES0031500605814001SB0F

ELECT.  C/GERMANIES
01/11/2018 - 30/11/2018

FE1832128369
9089 05/12/2018 1.260,43

187 05/01/2019 FENOSA-RS0F
RS0F -  920  -  RECINTE FERIAL ES
QUARTER  -
ES0031500617950001RS0F

ELECT.  RECINTE  FERIAL
QUARTER 01/11/18-30/11/18

FE1832128439
5984 12/12/2018 5.043,36

188 05/01/2019 FENOSA-VE0F
VE0F  -  920  -  PLAÇA  ESPANYA  -
AJUNTAMENT  -
ES0031500208607002VE0F

ELECT.  PL.ESPANYA-AJUNT.
01/11/2018 - 30/11/2018

FE1832128369
9088 05/12/2018 1.604,59

189 05/01/2019 FENOSA-BT0F BT0F  -  161-  POU  ES  TANCATS  -
ES0031500221552001BT0F

ELECT.  POU  ES  TANCATS
01/11/2018 - 30/11/2018

FE1832128369
9086 05/12/2018 2.919,80

190 05/01/2019 FENOSA- FV0F FV0F - 165 - C/SOR CLARA ANDREU
- ES0031500211858001FV0F

ELECT.  C/SOR  CLARA
ANDREU  08/11/2018  -
11/12/2018

FE1832128480
0259 17/12/2018 128,91

191 05/01/2019 FENOSA- WL0F WL0F - 920 - AVDA.JAUME I,57 BJ-
IZQ - ES0031500209370001WL0F

ELECT.  AVDA  JAUME  I
09/11/2018 - 11/12/2018

FE1832128480
0255 17/12/2018 23,97

192 05/01/2019 FENOSA-FZ0F
FZ0F  -  165  -  C/MOSSEN  ANDREU
CAIMARI,  75  -
ES0031500209058001FZ0F

ELECT. C/MOSSEN ANDREU
C. 05/11/2018 - 03/12/2018

FE1832128410
1839 10/12/2018 443,09

193 05/01/2019 FENOSA-NW0F
NW0F - 320 - C/JOAN FUSTER, 2 -
CP  PONENT  -
ES0031500621886001NW0F

ELECT.  C/JOAN  FUSTER-
PONENT  01/11/2018-
30/11/2018

FE1832128369
9093 05/12/2018 2.014,87

194 05/01/2019 FENOSA-SJ0F SJ0F - 920 - SANTA Mª LA MAJOR -
ES0031500211636001SJ0F

ELECT.  ST  Mª  LA  MAJOR
09/11/2018 - 11/12/2018

FE1832128480
0260 17/12/2018 7,08

195 05/01/2019 FENOSA- SA0F SA0F - 161 - PLAÇA MEDITERRANIA,
1 - ES0031500586004001SA0F

ELECT.  PLAÇA
MEDITERRANIA 09/11/2018  -
11/12/2018

FE1832128480
0266 17/12/2018 83,10

196 05/01/2019 FENOSA-CR0F CR0F  -  920  -  C/MAO  57,  3-2  -
ES0031500212428017CR0F

ELECT.  C/MAO  57,
09/11/2018 - 11/12/2018

FE1832128480
0265 17/12/2018 185,89

197 05/01/2019 FENOSA-EV0F EV0F - 165 - C/DELS TERRERS, 60 -
ES0031500208523001EV0F

ELECT.  C/DELS  TERRERS
05/11/2018 - 30/11/2018

FE1832128410
1843 10/12/2018 126,34

198 05/01/2019 FENOSA-HE0F HE0F  -  165  -  C/BALMES  -
ES0031500207731001HE0F

ELECT.  C/BALMES
05/11/2018 - 30/11/2018

FE1832128410
1840 10/12/2018 302,19

199 05/01/2019 FENOSA-KR0F KR0F  -  920  -  C/BOTERS,  26  -
ES0031500595852001KR0F

ELECT.  C/BPTERS
01/11/2018 - 30/11/2018

FE1832128369
9096 05/12/2018 1.789,25

200 06/01/2019 FENOSA-DS0F DS0F  -  161  -  POU  LLUBI,  8  -
ES0031500209723001DS0F

ELECT.  POU  LLUBI,8
01/11/2018 - 30/11/2018

FE1832128369
9090 05/12/2018 3.072,75

201 06/01/2019 FENOSA-ZV0F ZV0F  -  165  -  C/PARE  MIQUEL
COLOM - ES0031500209949001ZV0F

ELECT.  C/PARE  MIQUEL
COLOM  05/11/2018  -
30/11/2018

FE1832128410
1845 10/12/2018 149,45

202 06/01/2019 FENOSA-QB0F
QB0F -  330 -  C/CAN DURETA,  21 -
ESCOLA  MUSICA  -
ES0031500208489001QB0F

ELECT.  C/DURETA-
ESC.MUSICA  01/11/2018  -
30/11/2018

FE1832128369
9084 05/12/2018 818,99

203 06/01/2019 FENOSA-KD0F KD0F  -  165  -  PLAÇA MALLORCA - ELECT.  PL.  MALLORCA FE1832128480 17/12/2018 263,88



ES0031500209919001KD0F 09/11/2018 - 10/12/2018 0256

204 06/01/2019 FENOSA-FQ0F FQ0F  -  161  -  POU  LLOSETA  -
ES0031500221681001FQ0F

ELECT.  POU  LLOSETA
01/11/2018 - 30/11/2018

FE1832128369
9082 05/12/2018 4.577,14

205 06/01/2019 FENOSA-FX0F
FX0F  -  161  -  POU  LLUC  -  PLAÇA
BESTIAR  -
ES0031500209733001FX0F

ELECT.  POU  LLUC-
PL.BESTIAR  01/11/2018  -
30/11/2018

FE1832128369
9091 05/12/2018 2.080,81

206 06/01/2019 FENOSA-NE0F NE0F  -  165  -  C/MAO  -
ES0031500212239001NE0F

ELECT.  C/MAO  05/11/2018  -
03/12/2018

FE1832128410
1844 10/12/2018 258,29

207 06/01/2019 FENOSA-YK0F
YK0F  -  161  -  POU  SERRALT-  ET
MOLINOS  -
ES0031500214403001YK0F

ELECT.  POU  SERRALT
01/11/2018 - 30/11/2018

FE1832128369
9085 05/12/2018 2.543,94

238 07/01/2019 G57934325 ES CAU DES BOC NEGRE CENTRE
CULTURAL

ESPECTACLE  DIMONIS  "EL
INFIERNO  DE  DANTE"
12/11/18

1 19/12/2018 1.000,00

243 08/01/2019 A07152515
EMPRESA  MUNICIPAL  DE
TRANSPORTS  DE  PALMA  DE
MALLORCA

DESPESES  TARGETES
TRANSPORT  RESIDENTS
DESEMBRE'18

498 31/12/2018 3.099,23

260 08/01/2019 43012729S MIRALLES  LEFOLL  FRANCISCO
(IRPF LLOGUER)

CESSIÓ 1/3 PART FINCA ES
TANCATS NOVEMBRE 2018 12 31/12/2018 1.156,65

261 08/01/2019 43012729S MIRALLES  LEFOLL  FRANCISCO
(IRPF LLOGUER)

CESSIÓ 1/3 PART FINCA ES
TANCATS DESEMBRE 2018 13 31/12/2018 1.620,91

262 08/01/2019 43045747M MIRALLES  LEFOLL  JUAN  JOSE
(IRPF LLOGUER)

CESSIÓ 1/3 PART FINCA ES
TANCATS NOVEMBRE 2018 12 31/12/2018 1.156,65

263 08/01/2019 43045747M MIRALLES  LEFOLL  JUAN  JOSE
(IRPF LLOGUER)

CESSIÓ 1/3 PART FINCA ES
TANCATS DESEMBRE 2018 13 31/12/2018 1.620,91

264 08/01/2019 B07900129 INSTITUT BIOTECNOLOGIC DE LES
ILLES BALEARS 

ANALISIS  AIRE  I  CLORO
PISCINES 18724 31/12/2018 79,38

265 08/01/2019 43029498V MIRALLES LEFOLL PERE GUILLEM
(IRPF LLOGUER)

CESSIÓ 1/3 PART FINCA ES
TANCATS NOVEMBRE 2018 12 31/12/2018 1.156,65

266 08/01/2019 43029498V MIRALLES LEFOLL PERE GUILLEM
(IRPF LLOGUER)

CESSIÓ 1/3 PART FINCA ES
TANCATS DESEMBRE 2018 13 31/12/2018 1.620,91

271 01/01/2019 B07955206 MAIRATA S.L.
MATERIAL  OBRA  C/BISBE
LLOMPART,
C/MALFERITS, ....

2018/A/1981 10/12/2018 365,18

272 01/01/2019 B57551749 DISSPRINT INKA SL SENYALS "FLETXES MUSEU
DEL CALÇAT" 1 12/12/2018 340,50

273 01/01/2019 B57551749 DISSPRINT INKA SL FLYERS A5 "ASNIMO" 180146 16/12/2018 30,00

274 01/01/2019 B57551749 DISSPRINT INKA SL
COPIES  A3  EN  COLOR
"RECOLLIDA  SOLIDARIA
ALIMENTS"

180147 12/12/2018 26,40

275 01/01/2019 B07590987 BALTAR & ASOCIADOS GESTORES
DE COMUNICACIO

LLIBRE "LA CASA CREMADA
I ALTRES INCENDIS" 02_12 14/12/2018 600,00

276 01/01/2019 B07552029 SUMINISTROS SON AMONDA S.L. MATERIAL OBRA STA MARIA
LA MAJOR 52 15/12/2018 64,35

277 01/01/2019 F65667883 LA BONITA SCCL CONTACONTES "TEMPS DE
LLEGENDES" 14/12/2018 230 17/12/2018 205,70

278 01/01/2019 B57523276 CUCAVELA  ALTERNATIVA
SOCIOCULTURAL 

PRESTACIÓ  SERVEIS
CASAL  DE  JOVES  -
DECEMBRE 2018

53 28/12/2018 4.766,66

279 01/01/2019 B07679970 MENHIR MARBRES S.L.
BAIXAR  VITRINES  PER
EXPO FILATELICA'18 CASAL
CULTU

1186 11/12/2018 316,12

282 01/01/2019 B57414187 BONGRUP BALEARES SL 
MEC.ALIM.DUPLO,MTG-SET
WC  -CP  MIQUEL  DURAN
SAURINA

257619 30/11/2018 60,00

283 01/01/2019 43119220Q TRIAS GOST JAUME ACTUACIO "O'VEUS" 2189 15/12/2018 1.996,50

284 01/01/2019 43044900D TOT  LLIBRES  -M.DOLORES
ALVAREZ RAMIREZ

FORMACIO DUAL INCA PELL
-  LLIBRE  "REP.
MARROQUIN."

18000312 17/12/2018 200,75

285 01/01/2019 43044900D TOT  LLIBRES  -M.DOLORES
ALVAREZ RAMIREZ 2 USB-32 BB 18000313 17/12/2018 20,00

286 01/01/2019 43044900D TOT  LLIBRES  -M.DOLORES
ALVAREZ RAMIREZ

FORMACIO -  "AU IDO-C1"  +
SOLUCIONARI 18000314 17/12/2018 39,04

287 01/01/2019 43044900D TOT  LLIBRES  -M.DOLORES
ALVAREZ RAMIREZ

LLIBRES  VARIS  "POSTALS
NADAL" 18000315 17/12/2018 329,25

288 01/01/2019 78205543T LUQUE  PADILLA  MANUEL  -  INCA
MUSIC

CABLE  CORDIAL MINIJACK-
2 JACK CFY 3 WPP REF.7234 1191 11/12/2018 25,89

289 01/01/2019 B57787863 DCP3  COMUNICACION  CREATIVA
SL

100u.  "  GUIA  DE  RUTAS
2017"  PROGRAMA  DE  108
PÀG.

65 27/11/2018 844,88

290 01/01/2019 B57414187 BONGRUP BALEARES SL INCA INSTAL·LA - MATERIAL
VARI FERRETERIA 257620 30/11/2018 214,70

291 01/01/2019 B57414187 BONGRUP BALEARES SL FORMACIO - MATERIAL VARI
FERRETERIA 257615 30/11/2018 1.123,19

292 01/01/2019 B57404121 DISTRIBUCIONES BEALVA S.L. CARAMELO  BUBY'S  1  KG,
CARBÓN DULCE 3KG 13794 17/12/2018 663,30



293 01/01/2019 B57404121 DISTRIBUCIONES BEALVA S.L. CARAMELO BUBY'S 1 KG 13793 17/12/2018 3.418,80

294 01/01/2019 B57787863 DCP3  COMUNICACION  CREATIVA
SL

500u.  "LLIBRE  PREGÓ
DIJOUS BO'18" 66 30/11/2018 1.270,50

296 01/01/2019 78213493S VIDAL PELLUS JOSE ANTONIO BLOCS  TIQUETS  TRENET,
CARTELLS INCA FA NADAL, 3424 05/12/2018 1.648,02

297 01/01/2019 43001590P BORRAS I MATEU JOAN M.
LLOGUER MATERIAL IL·LUMI
REPRESENTACIÓ  "LA
CLASSE"

90 18/12/2018 847,00

298 01/01/2019 B57726697 INTUIT GRAFIC,SL LONA 4X1 MT "UNICEF" 216 18/12/2018 82,76

299 01/01/2019 37788883K BERSABE GALVE MANUEL CAVA  BRUT  NATURE
VIBRACIONS 18519 17/12/2018 613,47

300 01/01/2019 41331269Q ORDIÑANA LLOBERA JOSE
RELLOTGE  TISSOT  -
JUBILACIO  PERE  PONS
(BRIGADA)

57191 18/12/2018 440,00

301 01/01/2019 B07794720 COPIES PUBLICITATS.L. * BOLSA MAK 3322 LARSEN 2
ASAS 100% ALG. 1994 17/12/2018 632,23

302 01/01/2019 B57523276 CUCAVELA  ALTERNATIVA
SOCIOCULTURAL 

PRESTACIÓ  SERVEI  CASAL
DE JOVES - NOVEMBRE 51 30/11/2018 4.766,66

304 01/01/2019 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. TLF.  971507523  PREMSA
DIJOUS BO - NOVEMBRE TA5ZI0144725 19/12/2018 304,11

305 01/01/2019 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.
TELÈFON  971507873
PREMSA  DIJOUS  BO  -
NOVEMBRE

TA5ZI0144727 19/12/2018 330,43

306 01/01/2019 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.
TELÈFON  971883617
PREMSA  DIJOUS  BO  -
NOVEMBRE

TA5ZI0144729 19/12/2018 295,34

307 01/01/2019 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.
TELÈFON:  971883679
PREMSA  DIJOUBS  BO  -
NOVEMBRE

TA5ZI0144730 19/12/2018 300,82

308 01/01/2019 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.
TELÈFON  971500898
PREMSA  DIJOUS  BO  -
NOVEMBRE

TA5ZI0144724 19/12/2018 297,43

309 01/01/2019 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.
TELÈFON  971507868
PREMSA  DIJOUS  BO  -
NOVEMBRE

TA5ZI0144726 19/12/2018 295,34

310 01/01/2019 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.
TELÈFON  971883488
PREMSA  DIJOUS  BO  -
NOVEMBRE

TA5ZI0144728 19/12/2018 299,69

311 01/01/2019 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.
TELÈFON  971861634
INTERNET  AJUNTAMENT  -
NOVEMBRE

TA5ZI0144722 19/12/2018 87,30

312 01/01/2019 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.
TELÈFON:  971883741  FAX
ÀREA  FORMACIO  -
NOVEMBRE

TA5ZI0144712 19/12/2018 62,40

313 01/01/2019 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.
TELÈFON  971880759
ASCENSOR  CASAL  JOVES-
NOVEMBRE

TA5ZI0144718 19/12/2018 26,00

314 01/01/2019 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. TELÈFON  971881626
SERVEIS - NOVEMBRE TA5ZI0144711 19/12/2018 19,40

315 01/01/2019 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. TELÈFON:  971506086  NAU
POLIGON - NOVEMBRE TA5ZI0144709 19/12/2018 108,71

316 01/01/2019 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. TELÈFON:  971880792  LINA
ASCENSOR - NOVEMBRE TA5ZI0144713 19/12/2018 17,40

317 01/01/2019 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.
TELÈFON:  971507937
PROTECCIÓ  CIVIL  -
NOVEMBRE

TA5ZI0144714 19/12/2018 77,40

318 01/01/2019 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. TELÈFON 971507123 CASAL
DE JOVES - NOVEMBRE TA5ZI0144717 19/12/2018 204,49

319 01/01/2019 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.
TELÈFON  971507680
ASCENSOR  C.FORMACIÓ  -
NOVEMBRE

TA5ZI0144720 19/12/2018 17,40

320 01/01/2019 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. TELÈFON  971880819  FAX  -
NOVEMBRE TA5ZI0144710 19/12/2018 35,73

321 01/01/2019 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. TELÈFON  971882274
TANATORI - NOVEMBRE TA5ZI0144719 19/12/2018 52,39

322 01/01/2019 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.
TELÈFON  971883293
PROTECCIÓ  CIVIL  -
NOVEMBRE

TA5ZI0144715 19/12/2018 19,86

323 01/01/2019 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.
TELÈFON  971883124
ASCENSOR  CLAUSTRE  -
NOVEMBRE

TA5ZI0144721 19/12/2018 17,75

324 01/01/2019 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. TELÈFON  971893625  FIBRA
300 MEGAS - NOVEMBRE TA5ZI0144723 19/12/2018 62,30

325 01/01/2019 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.
TELÈFON  971182288
C/SERVERA  MADARIAGA  -
NOVEMBRE

TA5ZI0144716 19/12/2018 25,39



326 01/01/2019 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.
TELÈFON  900210937
GRATUÏT  SERVEIS  -
NOVEMBRE

TA5YQ0003145 19/12/2018 32,54

327 01/01/2019 F57078644 INFORAIGUER, S.C. SA PLAÇA INSERCIÓ  PUBLICITÀRIA
"SA PLAÇA" 14/12/2018 14960 17/12/2018 302,50

328 01/01/2019 B62062575 MARINER 3S ESPAÑA SL
CORREA  DENTADA,
CORREA CEPILLO - PISCINA
MUNICIPAL

FA1000924 19/12/2018 309,61

329 01/01/2019 A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.U. ELECT.  AVDA GRAL LUQUE
31/10/2018-30/11/2018

P1M801N16755
27 03/12/2018 844,99

330 01/01/2019 A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.U.
ENERGIA  GAS  AVDA
GERMANIES  26/10/2018-
04/12/2018

P1M801N17398
72 12/12/2018 261,87

331 01/01/2019 A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.U. ELECT.  REI  SANÇ-JTO.ET
04/11/2018 - 30/11/2018

P1M801N17001
93 05/12/2018 369,15

332 01/01/2019 A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.U.
ELECT.  GARATGE
P.MALLORCA  09/11/18-
12/12/18

P1M801N17532
23 17/12/2018 1.188,58

333 01/01/2019 A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.U.
ELECT.  MURTA-
REC.FERIANTS  19/09/18-
16/11/2018

P1M801N16256
23 19/11/2018 331,69

334 01/01/2019 A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.U.
ELECT.  GRAL  WEYLER-
GRAL.LUQUE  09/11/18-
13/12/2018

P1M801N17544
22 17/12/2018 564,66

335 01/01/2019 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL ELEC. AVDA ALCUIA-RONDA
NORD 04/11/18-30/11/18

S1M801N10033
58 05/12/2018 110,70

336 01/01/2019 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL ELECT.  SULPICIA  GALIENI
04/11/2018 - 30/11/2018

S1M801N10026
76 05/12/2018 120,23

337 01/01/2019 A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.U.
ELECT.  G.ALOMAR-
POLIDEPORTIU  31/10/18  -
30/11/18

P1M801N17186
55 10/12/2018 6.121,49

338 01/01/2019 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL 
ENERGIA  GAS  G.ALOMAR-
POLIDEPORTIU  26/10/18-
3/12/18

S1M801N10229
63 10/12/2018 11.401,07

339 01/01/2019 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL ELECT.  JOSEP  BARBERI
04/11/2018 - 30/11/2018

S1M801N10182
06 10/12/2018 357,57

340 01/01/2019 A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.U. ELECT.  PLAÇA  QUARTERA
08/11/2018 - 12/12/2018

P1M801N17521
46 17/12/2018 172,00

341 01/01/2019 A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.U. ELECT.  POL.12-PAV.SA
CREU 25/10/2018-16/11/2018

P1M801N16280
17 20/11/2018 320,94

342 01/01/2019 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL ELECT.  C/MAO-LOCAL
08/11/2018 - 11/12/2018

S1M801N10341
09 13/12/2018 26,96

343 01/01/2019 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL ELECT.  RAMON  DESBRULL
08/11/2018 - 11/12/2018

S1M801N10345
09 13/12/2018 11,14

344 01/01/2019 B59888172 DIFUSION  JURIDICA  Y  TEMAS  DE
ACTUALIDAD, S.L. BIG DATA ADMINISTRATIVO 435 19/12/2018 229,90

346 01/01/2019 A48148647 SERKONTEN-
SERV.CONT.HIGIE.SANIT.S.A.

MANT.  MANDARINA
BACTERIO  PULVER
01/09/18-28/02/19

89F059432 01/09/2018 1.853,95

347 01/01/2019 A48148647 SERKONTEN-
SERV.CONT.HIGIE.SANIT.S.A.

MANT.  CONTENIDOR  GRIS
PHS  BRAILE  01/12/18-
30/11/19

89F094040 01/12/2018 1.229,66

349 01/01/2019 A80907397 VODAFONE ESPAÑA SA TELÈFONS  VODAFONE
08/11/2018 - 07/12/2018 CI0913324201 08/12/2018 1.909,85

351 01/01/2019 B57120123 PLANTES INCA SL ROTUNDO GREEN 1L (  SIN
TALOWAMIDA ) 21700043 06/11/2018 21,89

352 01/01/2019 B57120123 PLANTES INCA SL
VASO  CLEO  40CM  BL,
POINSETIA,  COMETA,
HOWEA 

21790007 13/11/2018 240,77

354 01/01/2019 B57120123 PLANTES INCA SL
SOBRES  SUPERBOL,
SUSTRATO  UNIVERSAL
VITALIAT

21790010 21/11/2018 52,48

355 01/01/2019 B57120123 PLANTES INCA SL CORINTO VERD 80L 21790022 29/11/2018 43,21

357 01/01/2019 78216580C MARTORELL BON LAURA TALLER  PRIMERS  AUXILIS
CP PONENT I LLEVANT 3 31/07/2018 200,00

358 01/01/2019 B07811128 FERRETERIA I  BRICOLATGE  SANT
MIQUEL S.L. *

INCA  APREN  -  GAFAS
EAGLE, GAFAS PROTECION AL/335 30/06/2018 30,35

359 01/01/2019 B07811128 FERRETERIA I  BRICOLATGE  SANT
MIQUEL S.L. *

ES  GROP  -  ACC.DEWALT
HOJA
CALADORA,CERRADURA
AFACE

AL/349 31/07/2018 35,07

360 01/01/2019 B07811128 FERRETERIA I  BRICOLATGE  SANT
MIQUEL S.L. *

INCA RODA - GUANTS PELL
GROCS AL/291 28/02/2018 4,21

361 01/01/2019 A62186556 VODAFONE ONO SAU VODAFONE  ONO  08/11/18  -
07/12/18 AJUNTAMENT

CE18-
000003291 08/12/2018 221,33

362 01/01/2019 A62186556 VODAFONE ONO SAU VODAFONE ONO 08/11/2018- CE18- 08/12/2018 143,01



07/12/2018 POLICIA LOCAL 000003285

363 01/01/2019 B07416951 SETOP,S.L. OBRA:  AVERÍA  AGUAS
RESIDUALES. C/PONIENTE 18/0183 20/12/2018 1.681,90

365 01/01/2019 B07416951 SETOP,S.L. 
ACOMETIDA  AGUAS
RESIDUALES.  C/RAMÓN  Y
CAJAL

18/0185 20/12/2018 1.269,29

366 01/01/2019 B07416951 SETOP,S.L. 
ACOMETIDA  AGUAS
RESIDUALES.  PLAÇA MARE
DEU LLUC

18/0186 20/12/2018 1.269,29

367 01/01/2019 A41003864 HELVETIA  COMPAÑIA  SUIZA  DE
SEGUROS Y REASEGUROS

SEGURO  DANYS
MATERIALS  OBRES  ART
5/11/18-14/12/18

6811088870-
000002 05/11/2018 217,94

370 01/01/2019 B57120123 PLANTES INCA SL
BIOFERTI  80L,  VITALIAT
UNIVERSAL,  SOBRES
SUPER BOL

7709 07/09/2018 59,66

371 01/01/2019 B57120123 PLANTES INCA SL POINSETIA M14 21790037 14/12/2018 30,62

372 01/01/2019 B57120123 PLANTES INCA SL ROTUNDO GREEN 1L (  SIN
TALOWAMIDA ) 21790021 27/11/2018 10,95

373 01/01/2019 B57120123 PLANTES INCA SL ABIES NORMANNIANA COPA
400/450 1Q 21790029 07/12/2018 795,00

374 01/01/2019 43100801C PEDROSA  FIGUEROLA  ANTONIA
ISABEL

INCA  ONLINE  -  CURS
ATENCIÓ AL CLIENT 21 20/12/2018 1.500,00

375 01/01/2019 43100801C PEDROSA  FIGUEROLA  ANTONIA
ISABEL

FORMACIO  -  CURS
INSERCIÓ LABORAL 22 20/12/2018 450,00

376 01/01/2019 B57691933 CONSTRUCCIONES  Y  METALES
PLUS 2, SLU

ARREGLO  PUERTA
AUTOMÁTICA.  CERROJO
BLOQUEADO

119 13/12/2018 580,80

377 01/01/2019 B23754625 ROOSTER COMMUNICATION SL BANNER  980X90  PIXELS
"FIRES INCA I DIJOUS BO" 149 30/11/2018 1.812,58

378 01/01/2019 B57317273 J.M. FUTURTRANS SL
INCA RODA - SORTIDA SON
SERRA  DE  MARINA
09/11/2018

134 13/11/2018 242,00

379 01/01/2019 B65758427 ACTURA 12, SL
MONÒLEG  "POMPEU
FABRA:  JUGADA MAESTRA"
14/12/2018

16784 20/12/2018 605,00

386 01/01/2019 G07553381 ASSOCIACIO  CULTURAL  REVETLA
D'INCA

ACTUACIÓ REVETLA INCA A
FESTES SANT ABDON 2018 185 20/12/2018 800,00

387 01/01/2019 G07553381 ASSOCIACIO  CULTURAL  REVETLA
D'INCA

ACTUACIO  REVETLA  DE
INCA A LA PRIMERA FIRA DE
2018

186 20/12/2018 500,00

388 01/01/2019 G07553381 ASSOCIACIO  CULTURAL  REVETLA
D'INCA

ACTUACIÓ  XEREMIERS  A
DIMONIS STA Mª LA MAJOR
2018

187 20/12/2018 200,00

389 01/01/2019 G07553381 ASSOCIACIO  CULTURAL  REVETLA
D'INCA

ACTUACIÓ XEREMIERS ACT.
COSSIERS  STA  Mª  LA
MAJOR

188 20/12/2018 200,00

390 01/01/2019 G07553381 ASSOCIACIO  CULTURAL  REVETLA
D'INCA

MOSTRA  "ARRELS  DE  LA
NOSTRA VIDA" 11/11/18 189 20/12/2018 1.000,00

391 01/01/2019 G07216567 ORFEO L'HARPA D'INCA CONCERT  PREGÓ  DIJOUS
BO 11 28/11/2018 2.000,00

395 09/01/2019 B07542582 IBC SL (NACEX)
MISSATGERS  A
CONSELLER. MEDI AMBIENT
DESEMBRE 2018

120690 19/12/2018 17,23

398 09/01/2019 B22379259 FITCLOUD SL PROGRAMA  GESTIÓ
ESPORTS DESEMBRE 2018 644 10/12/2018 236,95

399 09/01/2019 G57356057 FUNDACIO ES GARROVER 
MANTENIMENT  I
CONSERVACIÓ  ZONES
VERDES DESEMBRE'18

326 31/12/2018 2.262,70

459 10/01/2019 B07663941 FUTURQUIMIA SL
FILTRO  GUADIAN  NEXT,
ACID  PH,  DIOXIPOOL,
CLORO

2488 31/12/2018 1.469,06

460 10/01/2019 B07663941 FUTURQUIMIA SL HIPOCLORITO  150  GRS.
1000 LT.(1250 KG) 2487 31/12/2018 1.247,12

464 10/01/2019 B57927899 TRES GLOPS SL GARRAFES  AIGUA  MUSEU
DEL CALÇAT DESEMBRE 5832 31/12/2018 19,80

465 10/01/2019 B57927899 TRES GLOPS SL GARRAFES  AIGUA  CASAL
JOVES DESEMBRE 5836 31/12/2018 40,37

466 10/01/2019 B57927899 TRES GLOPS SL GARRAFES AIGUA CULTURA
DESEMBRE 5839 31/12/2018 32,34

467 10/01/2019 B57927899 TRES GLOPS SL GARRAFES  AIGUA  ESPAI
DONES DESEMBRE 5842 31/12/2018 15,35

468 10/01/2019 B57927899 TRES GLOPS SL GARRAFES  AIGUA  PISCINA
MUNICIPAL DESEMBRE 5841 31/12/2018 24,26

469 10/01/2019 B57927899 TRES GLOPS SL GARRAFES  AIGUA  POLICIA
LOCAL DESEMBRE 5834 31/12/2018 95,37

470 10/01/2019 B57927899 TRES GLOPS SL GARRAFES AIGUA SERVEIS 5835 31/12/2018 56,60



SOCIALS DESEMBRE

471 10/01/2019 B57927899 TRES GLOPS SL GARRAFES  AIGUA  ANT.
TORRANDELL DESEMBRE 5837 31/12/2018 24,26

473 10/01/2019 B57927899 TRES GLOPS SL
INCA  APREN/RODA  -
GARRAFES  AIGUA
DESEMBRE

5966 31/12/2018 48,51

474 10/01/2019 B57927899 TRES GLOPS SL FORMACIO  -  GARRAFES
AIGUA DESEMBRE 5965 31/12/2018 8,09

475 10/01/2019 B57927899 TRES GLOPS SL
INCA  INSTAL·LA  -
GARRAFES  AIGUA
DESEMBRE

5838 31/12/2018 24,26

476 10/01/2019 B57927899 TRES GLOPS SL INCA ONLINE  -  GARRAFES
AIGUA DESEMBRE 5964 31/12/2018 16,17

477 10/01/2019 A62186556 VODAFONE ONO SAU VODAFONE  ONO  SERVEIS
SOCIALS DESEMBRE 2018

CE18-
000003401 22/12/2018 104,05

478 10/01/2019 A62186556 VODAFONE ONO SAU VODAFONE  ONO
AJUNTAMENT DESEMBRE 

CE18-
000003389 22/12/2018 457,49

492 10/01/2019 43152717W CABELLO  ROMAGUERA
FRANCISCO

INSTAL.LACIO  LUMÍNICA
PER ACTUACIÓ "INTRVL AV" 1184 /18 13/09/2018 1.815,00

498 11/01/2019 B07039514 DISTRIBUIDORA ROTGER, S.L. INCA RODA - MATERIAL VARI
OFICINA 5540862 28/11/2018 223,22

499 11/01/2019 B07039514 DISTRIBUIDORA ROTGER, S.L. INCA  APREN  -  MATERIAL
VARI OFICINA 5540863 28/11/2018 212,83

506 12/01/2019 B07811128 FERRETERIA I  BRICOLATGE  SANT
MIQUEL S.L. *

FORMACIO  -  COPIA  CLAU
DE  PUNTS,  CABLE
ARRANQUE

AL/400 31/12/2018 47,19

513 14/01/2019 B57927899 TRES GLOPS SL INCA RODA -  Aigua  PP Tres
Glops 18,9 Litres JULIOL 3316 31/07/2018 105,05

514 14/01/2019 B57927899 TRES GLOPS SL INCA RODA I  APREN -Aigua
PP Tres Glops 18,9 Litres 4983 31/10/2018 97,02

521 15/01/2019 W0061076F Delegación  en  España  de  la
Fundación British Council

INCARODA- Examen P9 INCA
RODA 18 de diciembre 90410597 31/10/2018 616,00

522 15/01/2019 W0061076F Delegación  en  España  de  la
Fundación British Council

INCA  APREN  -  Examen  P9
INCA APREN 20 de diciembre 90410598 31/10/2018 616,00

537 16/01/2019 B07021256 INDUSTRIAS  GRAFICAS
MALLORQUINAS SL

600  TARGETES
"PROPIETARIS SEPULTURA"
16X12

U-1248 31/12/2018 360,58

538 16/01/2019 B07021256 INDUSTRIAS  GRAFICAS
MALLORQUINAS SL

600  TARGETES
"SEPULTURA" 16X12 U-1249 31/12/2018 313,39

588 16/01/2019 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI SL ELECT.  FRA  ANTONI
TORRENS 10/11/18 - 11/12/18

S1M801N10453
52 18/12/2018 164,58

596 16/01/2019 A81948077 ENDESA ENERGIA S.A.U.
ELECT.  POLIGONO  12-SA
CREU  16/11/2018  -
21/12/2018

P1M801N17992
77 26/12/2018 550,27

608 17/01/2019 49866906P GIMENEZ  PEDROZA  CECILIA
ADRIANA

CONCERT  AL  MUSEU  DEL
CALÇAT 40 11/12/2018 1.027,35

631 18/01/2019 B65848889 XIMENEZ CATALUNYA SLU
ALQUILER  LUCES  DE
ILUMINACION  DE  NAVIDAD
2018

398 31/12/2018 4.973,10

668 01/01/2019 B57652323 EQUIPOS SANT MARÇAL SL *
LLOGUER  WC  QUIMIC  I
NETEJA  FIRES,  DIJOUS
BO....

1800482 30/11/2018 10.617,75

692 22/01/2019 B07472111 POLIVAS SL 4 BLOCS POLIVAS NORMAL,
29 PECES POLIESTIRENO 84123 17/12/2018 1.161,60

693 22/01/2019 B07472111 POLIVAS SL PLANCHA POLIVAS NORMAL
50 MM 84280 31/12/2018 387,20

706 23/01/2019 B57652323 EQUIPOS SANT MARÇAL SL *
LLOGUER  CASETES
CANERA  MUNICIPAL
DESEMBRE 2018

180540 31/12/2018 181,50

710 24/01/2019 43166274N GARAU AGUILO VIRGINIA
SERVEI DE CONSERVACIÓ I
RESTAURACIÓ  MUSEU
CALÇAT

1 16/11/2018 1.710,90

745 29/01/2019 B57761306 REPARAUTO PINOI SL REPARAR  ROTATIUS  SEAT
ALTEA 8095HTS 2445 27/11/2018 77,44

746 29/01/2019 B57761306 REPARAUTO PINOI SL
MONTAJES,  PASAR  ITVE
ETC  ...OPEL  CORSA
0780DMP

1900 19/09/2018 452,93

747 29/01/2019 B57761306 REPARAUTO PINOI SL REPARACIÓ  SEAT  ALTEA
8059HTS 2441 27/11/2018 153,66

748 29/01/2019 B57761306 REPARAUTO PINOI SL SUBSTIT.  BATERIA  SEAT
ALTEA 8059HTS 2594 30/11/2018 120,48

790 01/02/2019 B07695471 NEUMATICS BINISSALEM S.L. MONTATGE  CUB.  OPEL
ASTRA 0593 GSK

FV-CR-00-
2018-159760 31/10/2018 31,22

792 01/02/2019 B07695471 NEUMATICS BINISSALEM S.L. MONTATGE  CUB.  TURISME
CAVALCADA DE REIS

FV-CR-00-
2018-161252 31/12/2018 16,09

946 07/02/2019 78208944C MIQUEL BORRAS MARTIN SOPORTES  PARA  JARRAS 1190 31/10/2018 208,12



DE  TIESTOS  (DIMONIS
INCA)

958 07/02/2019 A80298839 REPSOL  COMERCIAL  DE
PRODUCTOS PETROLIFER

COMBUSTIBLE  VEHICLES
POLICIA DESEMBRE 2018 1241 31/01/2018 1.012,23

959 07/02/2019 A80298839 REPSOL  COMERCIAL  DE
PRODUCTOS PETROLIFER

GARRAFES  COMBUSTIBLE
CEMENTIRI  DESEMBRE
2018

1240 31/12/2018 25,79

961 07/02/2019 A80298839 REPSOL  COMERCIAL  DE
PRODUCTOS PETROLIFER

COMBUSTIBLE  PROTECCIÓ
CIVIL DESEMBRE 2018 1238 31/12/2018 63,46

963 07/02/2019 A80298839 REPSOL  COMERCIAL  DE
PRODUCTOS PETROLIFER

GARRAFA  ES  SERRAL
DESEMBRE 2018 1236 31/12/2018 29,16

1011 11/02/2019 A80907397 VODAFONE ESPAÑA SA COMPRA  D'UN  MÒBIL
"HUAWEI Y6 2018 BLACK" 519988884 28/11/2018 399,30

1012 11/02/2019 A80907397 VODAFONE ESPAÑA SA
COMPRA  D'UN  MÒBIL
"HUAWEI  P8  LITE  2017
BLACK VE"

519977124 21/11/2018 166,98

1016 12/02/2019 B57950842 MECANICOLOR INCA, SLU * REPARACIÓ,  NETEJA +  ITV
MOTO HONDA 2580GDF 381 27/09/2018 186,19

1017 12/02/2019 B57950842 MECANICOLOR INCA, SLU * NETEJA + ITV MOTO HONDA
3918DSW 380 27/09/2018 122,92

1018 12/02/2019 B57950842 MECANICOLOR INCA, SLU * NETEJA + ITV MOTO HONDA
4542DSW 382 27/09/2018 174,56

1019 12/02/2019 B57950842 MECANICOLOR INCA, SLU *
REVISAR  LLUM  SIRENA  +
NETEJA  MOTO  HONDA
1172CWM

395 12/10/2018 124,03

1023 12/02/2019 B57865354 SERVIALSA&CC BALEAR SL * GAS C - AVDA JAUME I (CP
LLEVANT) 721 22/11/2018 564,90

1024 12/02/2019 B57865354 SERVIALSA&CC BALEAR SL * GAS C - AVDA JAUME I 722 22/11/2018 564,90
1025 12/02/2019 B57865354 SERVIALSA&CC BALEAR SL * GAS C - CP PONENT 632 13/12/2018 600,85
1026 12/02/2019 B57865354 SERVIALSA&CC BALEAR SL * GAS C - CP PONENT 633 13/12/2018 600,85

1086 15/02/2019 78210714L PERELLO OLIVER MARGARITA RECEPTES  FUNCIONAIRS
JUNY-DESEMBRE 2018 6 13/12/2018 273,33

1110 17/02/2019 43058222Z VILLALONGA  RIERA  MATEU  -
FERRETERIA CA'N MATEU

MATERIAL  VARI
FERRETERIA - POLICIA 1335 31/12/2018 69,21

1112 17/02/2019 43058222Z VILLALONGA  RIERA  MATEU  -
FERRETERIA CA'N MATEU

GANCHO  URALITA  150MM,
BOMBILLA STD, PILES... 1331 31/12/2018 10,15

1116 17/02/2019 43058222Z VILLALONGA  RIERA  MATEU  -
FERRETERIA CA'N MATEU

MATERIAL  VARI
FERRETERIA PER COL·LEGI
PONENT

1336 31/12/2018 218,89

1118 17/02/2019 43058222Z VILLALONGA  RIERA  MATEU  -
FERRETERIA CA'N MATEU

ROLLO  1,20X25MTS
PLASTICO BURBUJA 1337 31/12/2018 26,40

1129 18/02/2019 78214898V BENNÀSSAR  FERRER  BARTOMEU
JOAQUIM

EXPOSICIÓ  10  MOTORS  I
UN  TRACTOR  FORDSON
DIJOUS BO

2018 21/12/2018 1.815,00

1319 28/02/2019 A80298839 REPSOL  COMERCIAL  DE
PRODUCTOS PETROLIFER

COMBUSTIBLE  VEHICLES
OBRES JULIOL 2018 1312 31/07/2018 1.839,94

1320 28/02/2019 A80298839 REPSOL  COMERCIAL  DE
PRODUCTOS PETROLIFER

COMBUSTIBLE  VEHICLES
PARTICIPACIÓ JULIOL 2018 1313 31/07/2018 59,74

1679 14/03/2019 41386375Z GIL  PUJOL  JOSE  -  PEP  GIL
EMBARCACIONES Y REMOLQUES

REMOLQUE  LIQUERO  CON
CAJA ABIERTA MARCA FEBA
- PROT.CIVIL

14 21/02/2017 1.754.50

6401 25/10/2018 B07811128 FERRETERIA I  BRICOLATGE  SANT
MIQUEL S.L. *

MATERIAL  VARI
ENLLUMENAT AL/203 30/09/2017 308,04

6404 25/10/2018 B07811128 FERRETERIA I  BRICOLATGE  SANT
MIQUEL S.L. *

MATERIAL  FERRETERIA
PARTICIPACIÓ CIUTADANA AL/251 30/12/2017 159,99

6413 25/10/2018 B07811128 FERRETERIA I  BRICOLATGE  SANT
MIQUEL S.L. *

S'ESCAIRE  -  MATERIAL
FERRETERIA 2017 AL/259 30/12/2017 116,41

7057 23/11/2018 B07088826 BALEAR DE ASCENSORES S.L.
MANTENIMENT  ASCENSOR
CASAL  ENTITATS
CIUTADANES 4TRIM2017

1704014542 31/12/2017 368,30

7076 26/11/2018 B57210726 FIOL MALLORCA SL - ARMERIA FIOL MUNICIO POLICIA LOCAL 161 18/12/2017 317,08

7615 14/12/2018 42965409Y MORRO  MORRO  BARTOLOME  -
TALLER REPACACIO

PROTECTOR  TUERCA,
TUERCA  IZQ,  PLATO
APRIETE….

4 30/11/2017 39,81

TOTAL 255.033,25

FACTURES RESIDENCIA MIQUEL MIR
Reg. Data Registre NIF Nom tercer Descripció Núm. Factura D. Factura Import

1 -- A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. ELECT.  RESID.MIQUEL  MIR
01/10/14-31/10/14

FE1432115935
6748 04/11/2014 2.125,04

2 29/01/2015 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. ELECT.  RESID.MIQUEL  MIR
01/11/14-30/11/14

FE1432116143
0322 03/12/2014 2.475,95

3 23/02/2015 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. ELECT.  RESID.MIQUEL  MIR
01/12/14-31/12/14

FE1532116420
5197 12/01/2015 3.276,03



4 30/03/2015 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. ELECT.  RESID.MIQUEL  MIR
01/01/15-31/01/15

FE1532116598
1581 05/02/2015 3.775,45

5 -- A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. ELECT.  RESID.MIQUEL  MIR
01/12/15-31/12/15

FE1632119189
0573 05/01/2016 3.039,77

6 -- A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. ELECT. RESID.MIQUEL MIR S.A. FE1632120436
4158 03/06/2016 2.242,00

7 15/12/2017 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. ELECT. RESID.MIQUEL MIR S.A. FE1732122971
8784 05/04/2017 2.498,34

8 15/12/2017 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. ELECT. RESID.MIQUEL MIR S.A. FE1732124160
2565 22/08/2017 3.452,06

TOTAL 22.884,64

TOTAL EXTRAJUDICIALS    255.033,25 + 22.884,64 =  277.917,89.-

TERCER.- Aplicar al pressupost de l'exercici vigent els corresponents crèdits, amb càrrec a les aplicacions
que s'assenyalen en la relació anterior.»

Finalitzades les intervencions, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: tretze (13) vots
a favor dels grups municipals del PSIB-PSOE, Independents d'Inca, 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 a
l’aprovació del reconeixement extrajudicial expedient núm. 1/2019.

6. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER A L’APROVACIÓ DE LES BASES
DE LES SUBVENCIONS PER A LA RESTAURACIÓ I LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES DE BÉNS
IMMOBLES DEL NUCLI URBÀ D’INCA

Es dóna compte del Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació de les bases de les
subvencions per a la restauració i la rehabilitació de façanes de béns immobles del nucli urbà d’Inca, que
transcrit textualment diu:

«Informe que en forma de proposta  de resolució  emet el  cap de l'Àrea d'Urbanisme i  Habitatge envers a
l'aprovació de les bases i inici convocatòria de subvencions per a la restauració i rehabilitació de façanes de
bens immobles del nucli urbà d'Inca mitjançant dues línies, casc antic-catalogats i eixample d'Inca;  perquè
s’elevi a la decisió del Ple de l’Ajuntament.

I.- VISTA la Providència de Batlia de data 18 de febrer de 2019 i de conformitat amb allò establert a la Llei
general de subvencions, 38/2003, resulten els antecedents de fet següents:

1.- L'Ajuntament d'Inca vol estimular i fomentar la realització d'obres de restauració i rehabilitació de façanes,
per a mantenir en bon estat de conservació dels béns immobles, allargant així la vida del patrimoni urbà i
garantint la seguretat dels vianants, i com a mesura per a millorar la imatge de la ciutat.

2.- L'objecte de les presents bases és fomentar i regular les ajudes econòmiques que l'Ajuntament d'Inca
concedirà durant l'any 2019 per a la restauració i/o rehabilitació de les façanes d'edificis, situats en el casc
antic i eixample de la ciutat d'Inca, mitjançant dues línies. No seran subvencionables els edificis situats a les
zones qualificades com a polígon i/o zona industrial i de serveis, així com els edificis destinats a equipaments
públics.

Es preveu diferencia dos tipus de línies de subvenció i/o ajuda: 1) edificis situats a l’àmbit del casc antic i
catalogats i 2) edificis situats a la zona d'eixample. En aquest cas, les habitatges situats a l’àmbit del casc
antic i catalogats, tindran un percentatge superior d'ajuda, atès que aquestes es veuen afectades per la fitxa
ambiental H-004 del  Catàleg dels elements d’interès artístic, històric, ambiental i del patrimoni arquitectònic
del TM d’Inca, i presenten, en general, una major antiguitat i problemes de conservació. 



3.-  Es  poden acollir  a  aquesta  convocatòria  de  subvencions  les  sol·licituds  de  llicència  i  comunicacions
prèvies per realitzar obres de conservació, restauració i rehabilitació de façanes d'immobles ubicats dins el
nucli urbà d'Inca que es presentin en el registre de l'Ajuntament durant l'any 2019.  

Fonaments de dret

Vist que el Pressupost municipal per al 2019, que contempla crèdit pressupostari per dur a terme les línies de
subvencions. 

Atès que a l'acord plenari de data 31 de març de 2016, es va acordar l'aprovació de l'Ordenança general de
subvencions. L'esmentada Ordenança es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears el 7 d'abril de 2016,
i aquest acord s'elevà a definitiu en data 26 de maig de 2016.

Vist que en data 25 de febrer de 2019 es va incorporar a l'expedient el corresponent certificat d'existència de
crèdit  (RC) per  import  de 60.000 euros de la  partida pressupostària  000.336.78101 i  40.000 euros de la
partida  pressupostària  000.336.78101  del  pressupost  per  a  l'exercici  2019,  per  la  línia  de  subvencions
esmentada 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 Secretaria- Intervenció, que ocupin en cada cas el
lloc d'interventor/a.

D'acord amb l'establert pels articles 10.4, en la seva redacció donada per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic, i 34.1 de la Llei general de subvencions, en relació amb els articles 22 de la Llei
de bases de règim local, així com l'article 18.3 de l'Ordenança general de subvencions, correspon al Ple de la
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 rehabilitació de façanes per import de 60.000
euros per edificis del casc antic i catalogats i 40.000 euros per edificis de la zona d'eixample, amb càrrec a les
partides pressupostàries, respectivament, 000.336.78101 i 000.336.78102, 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'0acord amb l'article 23 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions. 

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.q), 25.2.a) i 47.1 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 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'Hisenda, per tant, si  és procedent, s’elevi la seva aprovació a l'Ajuntament en PLE, òrgan competent per
resoldre, la següent PROPOSTA D'ACORD:

Primer. Aprovar la proposta de bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a la restauració i
rehabilitació de façanes de bens immobles del nucli urbà d'Inca mitjançant dues línies, casc antic-catalogats i
eixample d'Inca que s'adjunten com 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  60.000  euros de  la  partida  pressupostària
000.336.78101 i  40.000 euros de la partida pressupostària 000.336.78102 del  pressupost per a l'exercici
2019; es practicarà l'oportuna autorització del crèdit a l'esmentada partida.

Quart.  Que  es  publiquin  les  bases  objecte  d'aquesta  convocatòria  a  la  Base  de  Dades  Nacional  de
Subvencions (BDNS).

Cinquè. Que es publiqui un extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Inca, 19 de març de 2019 

El cap de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge lletrat assessor Municipal, Carlos Mena Ribas

Per  la  Comissió  Informativa  d'Hisenda  a  la  seva  sessió  de  dia  21/03/2019,  es  va  acordar  dictaminar
favorablement l’anterior informe-proposta i elevar-lo a la consideració del Ple ordinari de l’Ajuntament a celebrar el
dia  28/03/2019. Inca,  19 de març de 2019  El  batle-president,  Virgilio  Moreno Sarrió Fiscalitzat  i  conforme,
L'Interventor, Antoni Cànaves Reynés»

«BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2019 PER A LA CONSERVACIÓ, RESTAURACIÓ I
REHABILITACIÓ  DE FAÇANES DE BENS IMMOBLES DEL NUCLI  URBÀ D'INCA MITJANÇANT DUES
LÍNIES, CASC ANTIC-CATALOGATS I EIXAMPLE.

1. Normativa bases reguladores

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es troben recollides a l’Ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament d’Inca publicada en el BOIB núm. 66, de 26 de maig de 2016.

2. Finalitat

L'Ajuntament d'Inca vol estimular i fomentar la realització d'obres de restauració i rehabilitació de façanes, per
a  mantenir  en  bon  estat  de  conservació  dels  béns  immobles,  allargant  així  la  vida  del  patrimoni  urbà  i
garantint la seguretat dels vianants, i com a mesura per a millorar la imatge de la ciutat.



L'objecte  de  les  presents  bases  és  fomentar  i  regular  les  ajudes  econòmiques  que  l'Ajuntament  d'Inca
concedirà durant l'any 2019 per a la restauració i/o rehabilitació de les façanes d'edificis, situats en el casc
antic i eixample de la ciutat d'Inca, mitjançant dues línies. No seran subvencionables els edificis situats a les
zones qualificades com a polígon i/o zona industrial i de serveis, així com els edificis destinats a equipaments
públics.

Es preveu diferencia dos tipus de línies de subvenció i/o ajuda: 1) edificis situats a l’àmbit del casc antic i
catalogats i 2) edificis situats a la zona d'eixample. En aquest cas, les habitatges situats a l’àmbit del casc
antic i catalogats, tindran un percentatge superior d'ajuda, atès que aquestes es veuen afectades per la fitxa
ambiental H-004 del  Catàleg dels elements d’interès artístic, històric, ambiental i del patrimoni arquitectònic
del TM d’Inca, i presenten, en general, una major antiguitat i problemes de conservació. 

3.- Objecte 

Es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions les sol·licituds de llicència i comunicacions prèvies
per realitzar obres de conservació, restauració i rehabilitació de façanes d'immobles ubicats dins el nucli urbà
d'Inca que es sol·licitin i realitzin durant el termini comprés des del 1 de gener a 31 de desembre de 2019.   

Es consideren obres de conservació les destinades al manteniment de totes les condicions estructurals i
elements del bé immoble en perfecte estat de salubritat i ornament exterior, i també tots aquells elements i
instal·lacions que es considerin en mal estat (balcons, baixants, fusteries, etc.), així com les estrictes obres de
manteniment (reparacions de referit o pintures, etc.).

Es consideren obres de restauració aquelles la finalitat de les quals és la de tornar al bé o una part d'ell a les
seves  característiques  originals,  científicament  conegudes,  tant  de  les  seves estructures  com dels  seus
elements,  acabat i  decoracions,  de manera que el  procés sigui  reconeixedor,  sense que s'admetin en el
procés noves aportacions  de  nou  disseny.  Comporta  la  utilització,  en  la  mesura  que  sigui  possible,dels
sistemes constructius i materials originals.

Es consideren obres de rehabilitació les que tenen per objecte la millora de les condicions d'habitabilitat i
estètica,  mantenint  en  tot  cas  les  característiques estructurals  del  bé  (estructura  portant)  i  els  aspectes
fonamentals de la seva tipologia.

4. Dotació pressupostària

Per a aquesta finalitat existeix crèdit adequat al Pressupost general de l’Ajuntament d’Inca de l’exercici 2019,
a la partida pressupostària 000.336.78101, per import  de 60.000€, per edificis de l'àmbit  del casc antic i
catalogats i 40.000 € a la partida pressupostària 000.336.78102, per edificis de la zona d'eixample. 

De forma excepcional, en cas de que el crèdit pressupostari d’alguna de les dues línies no fos suficient i
abans d’aplicar els criteris de prelació de les sol·licituds establerts a la clàusula sisena, es podrà, de forma
motivada, ampliar el crèdit d'una línia amb el crèdit sobrant de l'altra, si fos el cas, amb els requisits establerts
a l'article 58 del RLGS. 

En tot cas el límit pressupostari màxim seran els 100.000€ consignats a les partides anteriorment citades.

5. Beneficiaris

La sol·licitud de la subvenció la realitzarà la propietat de l'immoble, tant si es tracta d'una o més persones
físiques, d'una societat mercantil, com d'una comunitat de propietaris. En aquest darrer supòsit caldrà, per



tant,  que la comunitat  estigui legalment constituïda. Les subvencions s'atorgaran a la propietat en el seu
conjunt, mai a títol individual.

No obstant això, no en poden ser beneficiaris:

 Qui incorri en alguna de les prohibicions establertes en l’article 13 de la LGS.

 Qui,  en el moment que l’òrgan instructor de la convocatòria hagi de fer la proposta de resolució
definitiva, no estigui al  corrent en el  compliment de les obligacions tributàries i  amb la Seguretat
Social davant l’Administració de l’Estat i amb les obligacions de l'Ajuntament d'Inca.

 Qui disposi d'altres subvencions de l'ajuntament d'Inca per realitzar obres al mateix immoble.

6. Condicions

L’obtenció de la subvenció quedarà sotmesa al compliment de les següents condicions:

a. han de ser façanes d'edificis d'habitatges de més de 40 anys d’antiguitat

b. l'edifici ha de comptar amb els requisits legals d'ús i no ha d'estar en situació de fora d'ordenació.

c. les façanes intervingudes han de donar a via pública; s'hi poden incloure les parets mitgeres visibles des de
la via pública

d.  les  obres  objecte  de  subvenció  han  de  disposar  de  les  corresponents  llicències  administratives  i/o
comunicació prèvia, i hauran de complir les condicions que eventualment imposi l'Administració competent en
matèria de patrimoni.

f. tant l'acabat de les façanes, com les fusteries exteriors i les baranes, seran de característiques similars a les
originals

g.  es  considerarà  la  possible  eliminació  visual  del  cablejat  existent  en  façana,  avaluant  el  seu  possible
soterrament

h. els edificis que optin a aquestes ajudes s'hauran d'ajustar als criteris establerts a l'annex 4 d'aquestes
bases.

El compliment de les condicions de l'apartat d) s'haurà d'acreditar abans del pagament de la subvenció.

Totes  les  actuacions  i  obres hauran de garantir  la  seva coherència  tècnica i  constructiva amb l'estat  de
conservació de l'edifici així com la seva efectiva contribució a la millora de les condicions d'ús, seguretat o
estètica exterior de l'edifici i l'adequació o supressió de parts o elements impropis de les façanes.

En qualsevol cas, quedaran excloses de l'àmbit de la subvenció regulada per les presents bases:

 Façanes d'edificis en situació de fora d'ordenació

 Obres que impliquin la demolició de la façana



 Actuacions que representin el buidat estructural o l'enderroc general del immoble en què es pretén
actuar

 Façanes d'edificis en els que s'hagi iniciat, resolt o no, un expedient d'infracció urbanística.

 Utilització de pintura plàstica com a material d'acabat

 Intervencions que mantinguin els aparells d'aire condicionat, antenes, conductes de fums o qualsevol
altre element d'aquest tipus situat a la façana o als balcons, incomplint el PGOU d'Inca. 

 Intervencions que suposin o mantinguin la col·locació d'estenedors oberts a la via pública.

No obstant això, no en poden ser beneficiaris:

 Qui incorri en alguna de les prohibicions establertes en l’article 13 de la LGS.

 Qui,  en el moment que l’òrgan instructor de la convocatòria hagi de fer la proposta de resolució
definitiva, no estigui al  corrent en el  compliment de les obligacions tributàries i  amb la Seguretat
Social davant l’Administració de l’Estat i amb les obligacions de l'Ajuntament d'Inca.

 Qui disposi d'altres subvencions de l'ajuntament d'Inca per realitzar obres al mateix immoble

7. Quantia i criteris de concessió de la subvenció

1. La concessió de les subvencions d’aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat, concurrència,
objectivitat, igualtat i no discriminació.

Les actuacions per a les que es sol·liciti subvenció seran objecte de revisió i informe per part dels tècnics
municipals, considerant-se cost de l’actuació el cost que determini l’informe tècnic municipal, sobre aquest
valor s’aplicarà el percentatge subvencionable d’acord amb els següents imports màxims:

 Del 60% del cost de l’actuació subvencionada en el cas d'immobles inclosos a l'àmbit del casc antic,
així com a immobles inclosos en el catàleg de protecció del patrimoni del municipi d'Inca, aprovat
definitivament per la Comissió lnsular d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca, el
26 d'octubre de 2012 (BOIB Núm.176 de 27/11/2012), amb un màxim de 6.000,00.-€. 

 Del 40% del cost de l’actuació subvencionada, en el cas d'immobles situats en zona d'eixample, amb
un màxim de 4.000€. 

2. La quantia de la subvenció tindrà com a límit màxim el crèdit  consignat contemplat en les bases i en
aquesta convocatòria i no podrà superar el percentatges indicats.

En cas que l'import global de les subvencions concedides excedeixi la dotació pressupostària contemplada en
la base tercera, la comissió qualificadora elaborarà una proposta de resolució per tal d'acomodar la quantia
global a la consignació pressupostària disponible, d'acord amb els següents criteris:

1. Seran objecte de valoració, per tal de mantenir la subvenció inicialment prevista:

a. l'antiguitat de l'edificació



b. la recuperació de la configuració original de la façana de l'immoble

c. la recuperació d'elements de l'arquitectura tradicional, i la utilització de materials similars als originals

d. la intervenció en immobles que es trobin en un palès estat de degradació, evident i notori des de la via
pública

e. la intervenció en immobles amb façana a més d'un carrer.

f. la intervenció en immobles que hagin estat inclosos en el Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric d'Inca.

2. Seran objecte de valoració negativa, susceptible de minorar la quantia de la subvenció inicialment prevista:

a.  La  realització  d'intervencions  amb  tècniques  i  materials  o  elements  poc  avinguts  amb  l'arquitectura
tradicional.

b. La manca d'algun o de tots els elements especificats a l'apartat 1.

No obstant això, quan el crèdit pressupostari sigui suficient per satisfer-les totes, no cal aplicar els criteris
anteriors per establir un ordre de prelació entre les sol·licituds presentades que reuneixin els requisits de la
convocatòria.

8. Naturalesa de la subvenció

Les subvencions d’aquesta convocatòria són de caràcter voluntari, excepcional i anul·lables. Són revocables i
reintegrables en qualsevol moment per les causes previstes a la Llei o en aquestes bases. No generen cap
dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Així mateix, són compatibles amb altres ajuts, subvencions que pugui rebre la persona beneficiària per al
mateix  concepte,  sempre  que  el  total  dels  ajuts  o  subvencions  rebudes no  superi  el  cost  del  concepte
subvencionat.

El  fet  de  rebre  una  subvenció  implica  l’obligatorietat  de  dur  a  terme  el  concepte  subvencionat.  Per  tal
d’executar la totalitat del pressupost, la persona beneficiària ha de cercar altres fonts de finançament o bé
aportar-hi fons propis, d’acord amb el que s’estableix a la condició 21 (Justificació i pagament). 

9. Despeses subvencionables

1. D’acord amb l’establert a l’art. 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003, general de subvencions,
són despeses subvencionables aquelles:

1. EL pressupost d'execució material de les obres pel qual s'hagi obtingut llicència urbanística., sense la
necessitat que s’hagin abonat o no encara les factures o altres documents que les acrediten. Quan no sigui
necessari projecte tècnic, per tractar-se d'actes subjectes a comunicació prèvia o llicència sense projecte, es
prendrà com a referència el pressupost presentat amb la sol·licitud de subvenció. 

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

3. Que no superin el valor de mercat.



2. No formen part del pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte:

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

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

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

Els imposts indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els imposts personals so -
bre la renda.

Els impostos ni les taxes derivats de la obtenció de la llicència municipal d'obres.

10. Sol·licitud i documentació adjunta

Les sol·licituds i les declaracions que s’exigeixen s’han de formalitzar, preferentment, mitjançant els models
que incorporen aquestes bases però, en qualsevol cas, han de contenir les dades necessàries per identificar
correctament la persona sol·licitant. S'hi ha d'adjuntar la documentació següent:

1. Model de sol·licitud de subvenció amb indicació de les dades de la finca i del sol·licitant, inclòs el número
de compte corrent als efectes de posteriors liquidacions (annex 1).

2. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o del seu representant legal.

3. Si és el cas, documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal en virtut de la qual
actua el signant de la sol·licitud.

4. Acord de la comunitat de propietaris de sol·licitar l’ajut i de realitzar els treballs d'acord amb les normes i
ordenances municipals i les condicions de la convocatòria, si s'escau.

5. Documentació fotogràfica de l'edifici (generals de façanes i de detall dels elements on es pretén intervenir)
en l'estat previ a la intervenció.

6. Llicència administrativa o comunicació prèvia

7. En cas que no sigui necessària la presentació de projecte redactat per tècnic competent, s'haurà d'aportar
la següent documentació:

 Plànol o croquis de l'estat actual

 Memòria amb descripció de les característiques de la façana de l'edificació existent, amb indicació de
les problemàtiques de l'estat inicial  i  dels materials que el conformen, així  com la descripció dels
materials, acabats i colors de la proposta

 Pressupost detallat per capítols, amb amidaments de cadascuna de les partides i oficis, i aplicació de
preus unitaris (s’entén que el pressupost presentat no du IVA si no s’hi recull res al respecte)



8. Declaració jurada d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.

9. Declaració responsable de no haver demanat cap altre suport, ajuda o subvenció per dur a terme les obres
objecte de la sol·licitud o, si és el cas, la relació dels suports, de les subvencions i de les ajudes sol·licitades o
concedides.

10. Dades de l’entitat, bancàries i de la persona representant (annex 2).

11. Declaració responsable de no estar  incurs/a en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari
assenyalades  en  els  apartats  2  i  3  de  l’article  13  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de
subvencions,  ni  haver  estat  mai  objecte  de  sancions  administratives  fermes,  ni  de  sentències  fermes
condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o
de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes (annex
7).

La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació i el coneixement de les bases i la convocatòria
corresponent.

11. Esmena de deficiències

Donat el cas que la instància o la documentació fossin incorrectes o incompletes, l'òrgan instructor n'ha de
requerir  la  rectificació  o  els  documents  que  hi  manquin.  Si  en  el  termini  de  10  dies  hàbils  la  persona
interessada no fa  la rectificació  reclamada o no presenta els  documents requerits,  l'Ajuntament,  després
d’haver pres la resolució pertinent, considerarà que desisteix de la seva petició, d'acord amb l'article 68 de la
Llei 39/2015.

12. Publicació de la convocatòria i de la seva resolució

La convocatòria i les bases que la regeixen i la resolució de la convocatòria s'han de publicar en la Base
Nacional de Subvenciones (BNDS), el BOIB i en la pàgina web de l'Ajuntament.

13. Termini i llocs de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds de subvencions d’aquesta convocatòria es poden presentar fins dia 30 de setembre de 2019, a
partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB. Si el darrer dia hàbil caigués en diumenge o
festiu, el termini s'ajorna fins a l'hàbil següent.

Cal presentar-les en el registre general de l'Ajuntament o també es poden presentar en els llocs establerts a
l'article 16 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú. 

14. Procediment. Òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el procediment

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases serà el de concurrència
competitiva.

13.1. Iniciació

El procediment de concessió de subvencions s’iniciarà d’ofici, mitjançant l’aprovació simultània per Ple de les
bases i la convocatòria. Una vegada aprovades, aquestes seran publicades en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, BOIB i a la pàgina web www.incaciutat.com  .

http://www.incaciutat.com/


La convocatòria d’aquestes subvencions també es publicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions,
BDNS, d’acord amb l’article 20.8.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Són aplicables  a  la  instrucció  i  la  resolució  del  procediment  de  concessió  de  subvencions  en  règim de
concurrència  competitiva  els  articles  18  al  22  de  l’Ordenança  general  reguladora  de  la  concessió  de
subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66 de dia 26 de maig de 2016).

13.2. Instrucció

La  instrucció  del  procediment  de  concessió  de  subvencions  correspondrà  a  la  Regidoria  d'Urbanisme  i
Habitatge.

Les activitats d’instrucció comprendran:

a) La petició de tots els informes que s’estimin necessaris per resoldre o que siguin exigits per les
normes que regulen la subvenció. El termini per a la seva emissió serà de deu (10) dies hàbils, excepte que
per part de l’òrgan instructor s’acordi un altre termini.

b) L’avaluació de les sol·licituds efectuades conforme als criteris,  formes i  prioritats de valoració
establerts en aquestes bases i convocatòria.

Per estudiar i avaluar les sol·licituds, es constitueix la comissió d’avaluació encarregada, integrada per les
persones relacionades tot seguit:

Presidència:

 La persona titular de la regidoria delegada d'Urbanisme i Habitatge o persona en qui delegui.

Vocals:

 Cap de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge o persona en qui delegui.

 Arquitecte Municipal o persona en qui delegui.

 Arquitecte tècnic Municipal o persona en qui delegui

Secretaria:

 Administratiu/iva d’administració general (amb veu, però sense vot), o persona en qui delegui.

A la comissió d’avaluació, li correspon examinar les sol·licituds presentades, avaluar-les i emetre l’informe que
ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució per part de la Regidoria d'Urbanisme i Habitatge,
d’acord amb els criteris de valoració i els requisits establerts en aquestes bases.

En qualsevol cas, la comissió d’avaluació pot realitzar totes les actuacions que consideri necessàries per a la
determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’hagi de pronunciar la
resolució, i sol·licitar tots els informes i la documentació que consideri pertinents per resoldre.



L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l'informe de l’òrgan col·legiat, formularà proposta de resolució
provisional, degudament motivada, i  la notificarà a les persones interessades, amb acord previ de l’òrgan
competent; s'atorgarà un termini de deu (10) dies hàbils per presentar al·legacions.

Examinades,  si  escau,  les  al·legacions  presentades  per  les  persones  interessades,  l’òrgan  instructor
formularà  proposta  de  resolució  definitiva,  que  haurà  d’expressar  la  persona  sol·licitant  o  la  relació  de
persones sol·licitants per a les quals es proposa la concessió de la subvenció, la seva quantia, especificant
l’avaluació  i  els  criteris  de  valoració  seguits  per  efectuar-la.  En  cas  que  les  persones  interessades  no
presentin al·legacions, la proposta de resolució s’entendrà definitiva.

L’expedient de concessió de la subvenció contindrà l'informe de l’òrgan instructor en el qual consti que, de la
informació que obra en el seu poder, es desprèn que les persones beneficiàries compleixen tots els requisits
necessaris per accedir a les subvencions.

La proposta  de  resolució  definitiva,  quan resulti  procedent  d’acord amb l'  establert  en  aquestes  bases i
convocatòria, es notificarà a les persones interessades que hagin estat proposades com a beneficiàries o
beneficiaris a la fase d’instrucció perquè en el termini de deu (10) dies hàbils comuniquin la seva renúncia
expressa. Transcorregut aquest termini, es donaran per acceptades les subvencions atorgades.

Mentre no s’hagi notificat la resolució de concessió, les propostes de resolució provisional i definitiva no creen
cap dret a favor de la persona beneficiària proposada davant l'Administració.

15. Termini de resolució i notificació

La Junta de Govern Local  ha d'adoptar  la  corresponent  resolució  en el  termini  màxim de dos mesos,  a
comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Un cop transcorregut aquest
termini  sense  que  s'hagi  adoptat  la  resolució,  els  sol·licitants  poden  entendre  desestimades  les  seves
sol·licituds per silenci administratiu.

La resolució amb tots els beneficiaris serà publicada a la pàgina web de l'Ajuntament el termini màxim de 10
dies des de la data de l'acord.

16. Modificació del projecte

La persona beneficiària haurà de sol·licitar autorització prèvia i expressa per fer qualsevol modificació del
projecte o de l’activitat  subvencionada. Les sol·licituds de modificació substancial han de ser motivades i
s’han  de  formular  immediatament  després  de  l’aparició  de  les  circumstàncies  que  les  justifiquin,  i  s’han
d’especificar les repercussions pressupostàries que impliquin.

17. Acceptació

Perquè la subvenció sigui efectiva, cal que el beneficiari l'accepti, sense reserves, amb les condicions amb les
quals  s'ha  concedit.  A aquests  efectes,  la  signatura  del  justificant  de  recepció  de  la  comunicació  de  la
subvenció és suficient, sempre i que el beneficiari no al·legui res en contra en el termini d'un mes. La no
acceptació comporta la revocació de la subvenció.

18. Obligacions del beneficiari

Els beneficiaris de les subvencions objecte de la present convocatòria s'obligaran a complir  les següents
condicions:



1. Permetre la inspecció municipal de les obres i facilitar les dades i els documents que els siguin sol·licitats.

2. Començar i acabar les obres en els terminis previstos a la llicència o especificats a la comunicació prèvia.

3.  Exhibir  en la  façana de l'immoble objecte  de la  intervenció,  i  mentre  durin  les obres,  el  distintiu  que
proporcionarà l'Ajuntament, acreditatiu de la col·laboració municipal en el seu finançament, que s'ajustarà al
model inclòs a l'annex 3.

19. Termini de finalització de les obres

Les obres objecte de subvenció hauran d'estar acabades en el termini fixat a la llicència urbanística, o en el
termini especificat a la comunicació prèvia.

20. Justificació i pagament de la subvenció

El termini de justificació de la subvenció concedida serà de dos (2) mesos des de la finalització del termini
objecte de la subvenció, comptadors des de l’endemà de dia 31 de desembre de 2019, es a dir, de dia 1 de
gener de 2020 a dia 29 de febrer de 2020.

Són aplicables a la justificació i al pagament relatius al procediment de concessió de subvencions en règim de
concurrència  competitiva  els  articles  23  al  25  de  l’Ordenança  general  reguladora  de  la  concessió  de
subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66, de dia 26 de maig de 2016).

Juntament amb la sol·licitud caldrà presentar:

1. Declaració expressa que els treballs s'han finalitzat d'acord amb la proposta tècnica presentada en el seu
dia (amb els materials,colors i  acabats, etc.)  i  d'acord amb la llicència d'obres municipal, i  si  n'és el cas,
certificat del tècnic director de finalització de les obres.

2. Acreditació de la despesa mitjançant còpia de les factures en correspondència amb el pressupost presentat
i justificació del seu pagament.

3. Fotografies de les façanes de l'edifici en l'estat final de la rehabilitació.

4. El pagament de les despeses s'haurà de realitzar abans de dia 31 de desembre de 2019. 

L'acreditació  de la  despesa i  la  justificació  del  pagament  s'haurà de presentar  pel  total  de la  subvenció
concedida.

21. Revocació de la subvenció

Si la persona o entitat beneficiària incompleix les obligacions contemplades en les bases o en la normativa
sectorial de subvencions, o incorre en alguna de les causes de l’article 37 de la LGS, o altera les condicions o
aspectes i característiques rellevants del projecte o comunicació prèvia que s’hagin pogut tenir en compte per
concedir l’ajuda, els òrgans competents de l'Ajuntament han de revocar la concessió de la subvenció. En
conseqüència, l’entitat beneficiària perdrà el dret a cobrar-la o, si ja l’ha cobrada, l’haurà de reintegrar, d’acord
amb el que estableixen l’article 40.1 de la LGS i l’article 13.2 del RLGS.

ANNEX 0

GUIA PER A OBRES DE RESTAURACIÓ I/O REHABILITACIÓ DE FAÇANES



OBJECTE

Aquesta guia de la rehabilitació pretén recollir una sèrie de recomanacions pels sol·licitants de subvencions
municipals per a la restauració i/o rehabilitació de façanes d'edificis al nucli urbà d'Inca.

Aquest document no és una guia exhaustiva, sinó orientativa de qüestions a tenir en compte tant a les obres
de conservació, restauració o consolidació, com per les obres de rehabilitació de les façanes dels immobles
que sol·licitin les ajudes.

CONDICIONS DE CARÀCTER GENERAL

El sol·licitant que pretengui obtenir ajudes per realitzar les obres esmentades, haurà de complir les condicions
imposades  a  la  llicència  d'obres,  i  en  particular,  les  condicions  que  eventualment  imposi  l'Administració
competent en matèria de patrimoni.

Les solucions arquitectòniques projectades i  els  usos prevists  han de ser  adients i  compatibles amb les
característiques tipològiques de l'edifici en el que s'intervé, i han de complir els paràmetres i usos permesos
en la normativa urbanística aplicable en cada cas.

Les obres que poden acollir-se a les ajudes són:

 Restauració  de  les  parts  de  la  façana  en  mal  estat  (arrebossats,  escrostonats,  sanejament
d'esquerdes, etc)

 Decapat i/o pintat de tota la façana

 Restauració d'elements escultòrics i ornamentals de façana que puguin considerar-se d'interès

 Reconstrucció o restitució d'elements deteriorats o desapareguts

 Neteja i tractament dels paraments petris

 Neteja i restauració dels elements de fusteria (portes, finestres, etc.)

 Neteja i restauració dels elements de serralleria (baranes, reixes, etc.)

 Eliminació dels aparells d'aire condicionat,  antenes, conductes de fums o qualsevol  altre element
d'aquest tipus situat a la façana

 Substitució de baixants i canals de recollida d'aigües pluvials

 Eliminació del cablejat de la façana

CONDICIONS DE CARÀCTER PARTICULAR

La composició i acabat de materials de les façanes seguirà els següents criteris:

 Les obertures s’ordenaran segons els eixos verticals de composició.



 En les restauracions, les fusteries exteriors seran de característiques similars a les originals. En les
rehabilitacions, les fusteries i persianes seran de fusta o d’alumini, amb els colors tradicionals de la
zona.  Les persianes seran de llibret  mallorquí  alineades a façana i  fixades amb galfons i  sense
bastiments. No s’admet la fusteria exterior en PVC.

 En les restauracions, les baranes exteriors seran de característiques similars a les originals.

 No s’admeten els aplacats ni els emmarcats amb pedra aplacada irregular i/o amb acabats brillants.

 L'acabat  de les façanes serà de característiques similars  a les originals.  A les restauracions,  es
recomana morter de calç o pintura al silicat damunt arrebossat de calç.

 Els rètols publicitaris o anuncis no sobresortiran del pla de façana més de 6 cm, i s'han de situar dins
de l'espai de les pròpies obertures. No s'admeten rètols a les baranes dels balcons dels edificis.

 Es considerarà la possible eliminació visual del cablejat existent en façana, avaluant la possibilitat del
seu soterrament.

 Les parets mitgeres s'acabaren amb el mateix material i color que les façanes.

 No es permeten els aparells de refrigeració o aire condicionat visibles des de l'exterior. S'admeten els
que, sense sobresortir del pla de façana, estiguin integrats compositivament dins dels buits existents i
protegits visualment, sense produir distorsions estètiques.

Queda prohibit qualsevol abocament o desguàs a la via pública.

 Tots  els  conductes  i  traçats  d'instal·lacions  privades  (telefonia,  calefacció,  climatització,  aigua,
televisió, etc.) aniran per l'interior de l'edificació o encastats.

 Els conductes de fums estaran sempre ocults des de la via pública, i sobresortiran de la coberta el
mínim necessari per al seu.funcionament correcte.

 Les antenes de televisió, telefonia o similars no poden estar adossats a façana ni situats als balcons.
Es recomana la instal·lació d'antenes col·lectives a coberta, ubicades de tal  manera que la seva
percepció visual des de la via pública sigui la mínima possible.

No es permet la col·locació d'estenedors oberts a la via pública.»

Finalitzades les intervencions, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (18).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a
l’aprovació  de  les  bases  de  les  subvencions  per  a  la  restauració  i  la  rehabilitació  de  façanes  de  béns
immobles del nucli urbà d’Inca.

7. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER A L’APROVACIÓ DE LES BASES
PER ATORGAR SUBVENCIONS A LLIBRES DE TEXT

Es dóna compte del Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a l’aprovació de les bases per atorgar
subvencions a llibres de text, que transcrit textualment diu:



«DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA

Vista la Providència de Batlia de data 7 de març de 2019 i de conformitat amb el establert en la Llei General
de Subvencions, 38/2003 i examinats els següents,

ANTECEDENTS

Vist el Pressupost municipal pel 2019 que contempla crèdit pressupostari per la línia de subvenció que a
continuació es descriu:

Denominació: LLIBRES DE TEXT

Òrgans competents: Ple i Junta de Govern

Sector a què es dirigeixen els ajuts: Famílies d’Inca amb fills en edat escolar obligatòria.

Objectius i efectes pretesos: col·laborar amb les famílies d’Inca que presentin dificultats econòmiques per fer
front a la despesa que suposen els llibres de text o material substitutori.

Terminis necessaris per a la seva consecució: 1 de gener a 11 d’octubre de 2019

Fonts de finançament: Recursos propis.

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,
elevant-se aquest acord a definitiu en data 26 de maig de 2016.

Amb data 13 de març es va incorporar a l’expedient el corresponent certificat d’existència de crèdit (RC) per
import de 60.000 euros de la partida pressupostària 320.4890 del pressupost per a l’exercici 2019, practicant-
se l’oportuna retenció de crèdit a l'esmentada partida.

S’acompanya a aquesta  proposta  el  corresponent  projecte  de convocatòria  de subvencions en règim de
concurrència  competitiva,  reunint  la  mateixa  totes  les  mencions  que  es  requereixen  de  conformitat  amb
l’article 23.2 de la Llei general de subvencions, en la seva redacció donada per la Llei 15/2014, de 16 de
setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa (LRSP).

D’acord amb l’establert per l’article 9.4.e) de la Llei General de Subvencions, l'atorgament de la subvenció
exigeix com a requisit l’aprovació de la despesa per òrgan competent per a això, que s’haurà d’efectuar amb
caràcter previ a la convocatòria, d’acord amb el disposat a l’article 34.1 de la Llei general de subvencions, en
relació amb l’article 214.2 del Text refós de la Llei d’hisendes locals.

Segons la disposició addicional 13a de la Llei general de subvencions, la competència per exercir el control
financer  de  les  subvencions  concedides  per  les  corporacions  locals  i  els  organismes  públics  d’elles
dependents  correspondrà  als  òrgans  o  funcionaris  que  tinguin  atribuït  el  control  financer  de  la  gestió
econòmica de les esmentades corporacions, que es referixen els articles 215 i següents del Text refós de la
Llei d’hisendes locals.

Es  pot  entendre  que  l’esmentada  funció  correspon  als  funcionaris  amb  habilitació  de  caràcter  estatal,
pertanyents a les subescales d'Intervenció-Tresoreria o de Secretaria-Intervenció, que ocupin en cada cas el
lloc d’interventor. 



D’acord amb l’establert pels articles 10.4, en la seva redacció donada per la Llei general de subvencions, en
relació amb els articles 22 de la Llei de bases de règim local, això com l’article 18.3 de l’Ordenança General
de Subvencions, correspon a l’Ajuntament en ple amb Dictamen previ de la Comissió Informativa d’Hisenda
l’aprovació de la despesa.

Vist el qual, es proposa, prèvia la corresponent fiscalització, l’aprovació (A) de la despesa corresponent a
l'atorgament de subvencions en matèria de LLIBRES DE TEXT per import de 60.000,00 euros, amb càrrec a
la partida 320.48908 del Pressupost Municipal per a l’exercici 2019, practicant-se així mateix el corresponent
document comptable.

Vist l’informe favorable de la Intervenció i la Secretaria Municipals.

Vista la fiscalització favorable de l’Interventor actual.

Per la qual cosa, d’acord amb allò establert a l’article 69 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu 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 previ Dictamen
de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 21 de març de 2019, l’adopció dels següents 

ACORDS

Primer.- Aprovar la proposta de bases reguladores de la convocatòria de subvencions de LLIBRES DE TEXT
que s’adjunten com a 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 60.000,0 euros de la partida pressupostària
48908 del  pressupost  per  a  l’exercici  2019,  practicant-se  l’oportuna  autorització  del  crèdit  a  l’esmentada
partida.

Quart.-  Que  es  publiquin  les  bases  objecte  d’aquesta  convocatòria  a  la  Base  de  Dades  Nacional  de
Subvencions BDNS.

Cinquè.- Que es publiqui un extracte d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears BOIB.

El President de la Comissió Informativa d’Hisenda, Virgilio Moreno Sarrió»

«BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN RÈGIM
DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LES FAMÍLIES D'INCA PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT
O MATERIAL SUBSTITUTORI CORRESPONENT AL CURS ESCOLAR 2019/2020

1. Finalitat

L’Ajuntament d’Inca, amb la finalitat d’avançar cap a la consecució de l’ensenyament escolar obligatori gratuït
i per tal de contribuir a no privar cap infant del municipi d'accedir al sistema educatiu per motius econòmics,
crea aquesta línia d’ajuts.

2. Objecte



Constitueix  l’objecte  d’aquestes  bases  la  regulació  de  la  convocatòria  pública  per  a  la  concessió  de
subvencions a les famílies d'Inca amb fills en edat escolar obligatòria que presentin dificultats econòmiques
per fer front a la despesa que suposen els llibres de text o material substitutori.

S’entén per material substitutori el conjunt format per tots aquells documents, fotocòpies i altres materials que
substitueixen els llibres de text. El  software educatiu tendrà també la consideració de material substitutori
quan sigui utilitzat per a aquest fi.

Els llibres de text o material substitutori han de correspondre a alumnes matriculats a centres escolars d'Inca,
a nivells obligatoris d’ensenyament i al curs 2019/2020

Així mateix, amb aquesta convocatòria es pretén fomentar i alhora facilitar la reutilització dels llibres de text.

3. Entitats beneficiàries / destinataris o beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les famílies d'Inca amb fills en edat escolar obligatòria.

Sol·licitaran la subvenció el pare, la mare o el tutor legal en representació de l'alumne/a, que compleixin els
requisits següents:

 Tots els membres de la unitat familiar han d’estar empadronats al municipi d’Inca, amb una antiguitat
mínima d’un any anterior a la sol·licitud, amb l’excepció d’aquells alumnes a qui, havent sol·licitat
només un centre públic, se’ls ha assignat un centre concertat. 

 Haver realitzat l’adquisició dels llibres de text o material substitutori dintre del període comprès entre
el dia 1 de juny de 2019 i l’11 d’octubre de 2019.

 Estar matriculats els alumnes a centres escolars ubicats al municipi d’Inca. 

 Comprometre's a reutilitzar els llibres de text pels quals siguin subvencionats: si el centre escolar on
estan matriculats els alumnes, o l’AMIPA, compta amb programa de reutilització de llibres de text, s’hi
dipositaran en el mateix centre en acabar el curs. 

 Gaudir de capacitat jurídica i d’obrar.

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

 Haver justificat les subvencions concedides en exercicis anteriors.

 Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Inca i no trobar-se sotmès/esa a cap
procediment de reintegrament de subvencions públiques o a cap procediment sancionador incoat per
aquest motiu.

 No incórrer en cap supòsit contemplat a l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

4. Naturalesa de la subvenció



Les subvencions d’aquesta convocatòria són de caràcter voluntari, excepcional i anul·lables. Són revocables i
reintegrables en qualsevol moment per les causes previstes a la Llei o en aquestes bases. No generen cap
dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Així  mateix,  són compatibles amb altres ajudes,  subvencions que pugui  rebre l’entitat  beneficiària  per al
mateix concepte, sempre que el total de les ajudes o subvencions rebudes no superi el cost del concepte
subvencionat.

El fet de rebre una subvenció implica l’obligatorietat de dur a terme el concepte subvencionat.

En cas de no cobrir-se el  total  de la  quantia  màxima de la  subvenció es procedirà a reduir  la  quantitat
sol·licitada proporcionalment.

5. Dotació pressupostària

Per a aquesta finalitat existeix crèdit adequat al Pressupost general de l’Ajuntament d’Inca de l’exercici 2019,
a la partida pressupostària 320/48908, per un import de 60.000 €.

6. Sol·licitud i documentació

Les  famílies  interessades  que  compleixin  els  requisits  que  determinen  aquestes  bases  o  estiguin  en
condicions  de  complir-los  en  el  termini  de  presentació  de  sol·licituds  han  de  presentar  la  següent
documentació, restaran exemptes de presentar la documentació requerida aquelles persones que ja l’hagin
presentat  dins  les convocatòries  de  llibres  de text  dels  cursos 2017-18  i/o  2018-19  en  aquesta  mateixa
Administració (sempre que l’esmentada documentació es trobi en vigència),

 Annex 1. Sol·licitud de la subvenció.

 Fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud o document que acrediti la representativitat
en què actua.

 Fotocòpia o document que acrediti la titularitat de la persona sol·licitant del compte corrent o llibreta
d’estalvi de l’entitat financera objecte d’abonament de la concessió de la subvenció.

 Fotocòpia del llibre de família en què es puguin identificar tots els membres de la unitat familiar: els
menors i  els seus progenitors.  En el  cas de no disposar del  llibre de família es podrà presentar
certificat de naixement de tots els fills que formen la unitat familiar.

 En cas de fills discapacitats, fotocòpia del document original oficial acreditatiu.

 En cas de separació legal o divorci dels pares, cal presentar fotocòpia de la sentència judicial i en el
seu cas del conveni regulador.

 Factures  oficials  dels  llibres  o  material  substitutori  adquirit  (pagades o  degudament  justificades).
S’haurà de presentar una factura individual per a cada alumne/a. Si la factura respon a conceptes als
quals corresponen diferents tipus d’IVA, s’ha d’especificar (per exemple llibres de text i fotocòpies).

 Annex 2. Declaració responsable.

 Annex 3. Relació classificada d’ingressos o d’altres subvencions obtingudes, si n’és el cas.

 Certificat d’estar al corrent de pagaments amb la Seguretat Social.
7. Determinació de la unitat familiar

A l’efecte d’aquesta convocatòria, es considera que formen la unitat familiar:



 Els pares i, si escau, el tutor o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, no separats
legalment.  

 Els fills menors d’edat, amb excepció dels emancipats. 

 Els fills majors d’edat que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l’any immediatament
anterior. 

 Els ascendents dels pares que convisquin en el mateix domicili que aquests a 31 de desembre de
l’any immediatament anterior. 

Quan no existeixi vincle matrimonial, la unitat familiar s’entendrà constituïda pel pare, la mare i tots els fills i
ascendents dels pares que convisquin i reuneixin els requisits de l’apartat anterior.  En cas que no existeixi
convivència, s’haurà d’acreditar documentalment, mitjançant certificat de convivència. 

En cas de separació o divorci, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb la persona
sol·licitant de la subvenció. 

La separació o divorci s’acreditarà de la següent manera: 

1. En la separació de fet s’haurà de presentar un document justificant d’interposició de demanda, o
altres documents que avalin aquesta situació.

2. Si la separació és legal o divorci, s’haurà de presentar la sentència judicial o el conveni regulador al
qual consti la custòdia del/de la menor. 

3. A l'efecte de càlcul de renda computaran per dos els fills de la unitat familiar amb una discapacitat
igual o superior al 33 %, situació que s’haurà d’acreditar fefaent.

8. Renda familiar

La renda familiar serà el resultat de sumar les rendes de tots els membres de la unitat familiar computables
que  hagin  generat  ingressos.  Es  calcularà  atenent  a  la  suma  dels  ingressos  familiars  provinents  de
rendiments del treball, rendiments del capital mobiliari, rendiments del capital immobiliari, guanys i pèrdues
patrimonials, i activitats econòmiques de la declaració d'IRPF de l’any 2018. 

9. Despeses subvencionables i import

D’acord amb allò establert a l’art. 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003, general de subvencions,
són despeses subvencionables aquelles:

 Que són estrictament necessàries per planificar, preparar, coordinar, difondre i executar el projecte
d’activitats, que s’hagi duit a terme durant la temporalització prevista a la base 2 i respongui a la
naturalesa del projecte subvencionat.

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

 Que no superin el valor de mercat.



No formen part de les despeses subvencionables: 

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

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

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

 Els  imposts  indirectes,  quan  siguin  susceptibles  de  recuperació  o  compensació,  ni  els  imposts
personals sobre la renda.

 El material fungible, agendes i altre material que no es consideri substituïble dels llibres de text.

10. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i quantia

La concessió de les subvencions d’aquesta convocatòria es regeix pels principis de publicitat, concurrència,
objectivitat, igualtat i no-discriminació.

L’import màxim de la subvenció serà de 180 € per alumne/a sol·licitant.

Per a la concessió de les subvencions es tendrà en compte la renda familiar, que no podrà superar en cap cas
la renda màxima establerta a la següent taula:

Nre. de membres

de la unitat familiar

Renda

màxima

2 20.605,20 €

3 30.907,80 €
4 41.210,40 €
5 51.513,00 €
6 61.815,60 €
7 72.118,20 €
8 82.420,80 €
9 92.723,40 €

Per  redactar  aquesta  taula  s'ha tengut  en compte el  salari  mínim interprofessional  de l’any anterior  a  la
sol·licitud (2018 = 10.302,60 € anuals) multiplicat pel nombre de membres de la unitat familiar. A partir del sisè
membre s'aplica un increment del 50 % del salari mínim per cada membre.

Les  sol·licituds  que  compleixin  la  fórmula anterior  quedaran admeses a tràmit  i  les que  no  ho facin  en
quedaran excloses. 

En cas que l’import consignat a l’aplicació pressupostària amb càrrec a la qual s’ha d’abonar a subvenció no
sigui suficient per cobrir totes les sol·licituds admeses a tràmit, s’aplicarà la proporció corresponent.



En cap cas l’import de la subvenció pot ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions de qualsevol Administració pública o d’ens públics o privats, superi el 100 % del cost total del
projecte d’activitats que s’ha duit a terme per l’entitat beneficiària.

Quan les persones beneficiàries siguin  deutores de l’Ajuntament  d’Inca,  com a conseqüència d’un deute
vençut, liquidat i exigible, es podrà acordar la compensació.

11. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds

El model normalitzat de la sol·licitud i la resta de documents annexos es troben a disposició de les persones
interessades a la pàgina web de l’Ajuntament d’Inca www.incaciutat.com

Les sol·licituds de subvencions es dirigiran al batle de l’Ajuntament d’Inca, i s’han de presentar, juntament
amb la documentació que s’especifica al punt 6 d’aquestes bases, en el Registre General Municipal o per
qualsevol  dels mitjans i  llocs assenyalats a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. 

El termini de presentació de sol·licituds serà del 16 de setembre a l’11 d’octubre de 2019, i finalitza a les 14
hores. 

12. Procediment. Òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el procediment

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases serà el de concurrència
competitiva.

12.1. Iniciació

El procediment de concessió de subvencions s’iniciarà d’ofici, mitjançant l’aprovació simultània per Ple de les
bases i la convocatòria. Una vegada aprovades, aquestes seran publicades a la Base de Dades Nacional de
Subvencions,  BDNS,  d’acord  amb  l’art.  20.8.b  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de
subvencions, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web www.incaciutat.com 

Un extracte de la convocatòria d’aquestes subvencions també es publicarà en el  Butlletí Oficial de les Illes
Balears (BOIB).

Són aplicables a la instrucció i  a la resolució del procediment de concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva  els articles del  18 al  22 de l’Ordenança general  reguladora de la concessió de
subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66 de dia 26 de maig de 2016).

12.2. Instrucció

La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a la Regidoria d’Educació.

Les activitats d’instrucció comprendran:

 La petició de tots els informes que s’estimin necessaris per resoldre o que siguin exigits  per les
normes que regulen la subvenció. El termini  per a la seva emissió serà de deu (10) dies hàbils,
excepte que per part de l’òrgan instructor se n’acordi un altre.

 L’avaluació  de  les  sol·licituds  efectuada  conforme  als  criteris,  formes  i  prioritats  de  valoració
establertes en aquestes bases i convocatòria.

http://www.incaciutat.com/
http://www.incaciutat.com/


Per estudiar i avaluar les sol·licituds, es constitueix la Comissió d’Avaluació encarregada de la instrucció del
procediment, integrada per les persones relacionades tot seguit:

President:

El regidor delegat/ada de Batlia d’Educació o persona en qui delegui.

Vocals:

 La tècnica d'Educació o persona en qui delegui.

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

Secretària: auxiliar administratiu/iva del departament d'Educació (amb veu, però sense vot).

A la Comissió d’Avaluació, li correspon examinar les sol·licituds presentades, avaluar-les i emetre l’informe
que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució per part de la Regidoria d’Educació, d’acord
amb els criteris de valoració i els requisits establerts en aquestes bases.

En qualsevol cas, la Comissió d’Avaluació pot realitzar totes les actuacions que consideri necessàries per a la
determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’hagi de pronunciar la
resolució, i sol·licitar tots els informes i la documentació que consideri pertinent per resoldre.

L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l'informe de l’òrgan col·legiat, formularà proposta de resolució
provisional, degudament motivada, i  la notificarà a les persones interessades, amb acord previ de l’òrgan
competent; s'atorgarà un termini de deu (10) dies hàbils per presentar-hi al·legacions. 

Examinades,  si  escau,  les  al·legacions  presentades  per  les  persones  interessades,  l’òrgan  instructor
formularà  proposta  de  resolució  definitiva,  que  haurà  d’expressar  la  persona  sol·licitant  o  la  relació  de
sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció, la seva quantia, tot especificant la seva
avaluació i els criteris de valoració seguits per efectuar-la.

Excepcionalment, es podrà dur a terme el prorrateig, entre les persones sol·licitants, de l’import global màxim
destinat a subvenció. 

L’expedient de concessió de la subvenció contendrà l'informe de l’òrgan instructor en el qual consti que, de la
informació que obra en el seu poder, es desprèn que les persones beneficiàries compleixen tots els requisits
necessaris per accedir a les subvencions.

La proposta de resolució definitiva, quan resulti procedent d’acord amb allò establert en aquestes bases i
convocatòria, es publicarà al tauler d’anuncis de l'Ajuntament i inclourà la relació de les persones sol·licitants
que hagin estat proposades com a beneficiàries a la fase d’instrucció perquè en el termini de deu (10) dies
hàbils puguin formular les al·legacions pertinents; en cas que no ho facin, s'entendrà que han acceptat les
subvencions concedides.

Mentre no s’hagi notificat la resolució de concessió, les propostes de resolució provisional i definitiva no creen
cap dret a favor de la persona beneficiària proposada davant l'Administració.

12.3. Resolució



Aprovada la proposta  de resolució  definitiva,  l’òrgan competent resoldrà el  procediment  de concessió de
forma motivada.

La resolució, a més d’expressar la persona sol·licitant o relació de sol·licitants als quals es concedeix la
subvenció, farà constar,  de forma expressa, la desestimació de la resta de les sol·licituds, tot  indicant la
persona sol·licitant o relació de sol·licitants als quals es desestima la subvenció.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis (6) mesos, a
comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria, tret que aquesta ajorni els seus efectes a una
data posterior. 

El venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució legitima les persones interessades per
entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de la subvenció.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició
davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un (1) mes comptador des que s’hagi notificat, o bé es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de
dos (2) mesos des que s’hagi notificat.

13. Obligacions de les persones beneficiàries

Són  obligacions  de  les  persones  beneficiàries  de  les  subvencions,  d’acord  amb  l’Ordenança  general
reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66 de dia 26
de maig de 2016), les següents:

a) Justificar  davant  l’òrgan  atorgant  el  compliment  dels  requisits  i  les  condicions,  així  com  la
realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió de la subvenció.

b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l’òrgan atorgant, així com qualssevol
altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, tant
nacionals  com  comunitaris,  amb  l’aportació  de  tota  la  informació  que  els  sigui  requerida  en
l’exercici d’aquestes actuacions.

c) Comunicar a l’òrgan atorgant l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que
financin les activitats subvencionades. 

d) Acreditar, abans que es dicti la proposta de resolució definitiva de concessió, que es troben  al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

e) Conservar  els  documents  justificatius  de  l’aplicació  dels  fons  rebuts,  inclosos  els  documents
electrònics, en la mesura en què puguin ser objecte de comprovació i control.

f) Reintegrar els fons rebuts en els casos en què procedeixi per concórrer causa de reintegrament.

g) Assistir a les activitats lectives dels centres als quals es troben matriculats.

14. Justificació i pagament

Són aplicables a la justificació i  al cobrament del procediment de concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva  els articles del  23 al  25 de l’Ordenança general  reguladora de la concessió de
subvencions de l’Ajuntament d’Inca (publicada en el BOIB núm. 66 de dia 26 de maig de 2016).



Només en casos justificats d'impossibilitat de presentar originals, s’admetran fotocòpies.

Les despeses s’han de justificar amb factures original o altres documents de valor probatori equivalent en el
tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Si s’han de retornar les factures o justificants originals, a
petició de la persona beneficiària, s’hi ha de reflectir amb un segell la data de concessió de la subvenció, així
com l’import del justificant que s’imputa a la subvenció.

Les  factures  originals,  acreditatives  de  la  despesa  subvencionada,  expedides  a  nom  de  les  persones
subvencionades i amb el seu NIF, han d’expressar clarament:

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

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

 Número de la factura.

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

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

 Han de fer referència als llibres de text del curs 2019-2020. 

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

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

◦ Si la factura respon a conceptes als quals corresponen diferents tipus d’IVA, s’ha d’especificar
(per exemple llibres de text i fotocòpies). 

 S’haurà de presentar una factura individual per a cada alumne/a.
Si la justificació de la subvenció no compleix els requisits  que abans s’indiquen, es requerirà la persona
interessada perquè, dins el termini de deu (10) dies hàbils,  esmeni la mancança o aporti  els documents
preceptius amb la indicació que, si no ho fa, desisteix de la subvenció.

El dret a cobrar totalment o parcialment la subvenció s’extingirà en els supòsits en què no es justifiqui o quan
concorri alguna de les causes que donin lloc al reintegrament.

15. Revocació i reintegrament

15.1. Invalidesa de la resolució de concessió

Són causes de nul·litat de la resolució de la concessió:

 Les indicades a l’article 47.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.

 La inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari.



Són causes d’anul·labilitat  de  la  resolució  de  la  concessió  la  resta  d'infraccions  de  l’ordenament  jurídic,
especialment de les regles contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, de
conformitat amb l'establert amb l’article 48 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

Quan concorri algun dels supòsits indicats en els articles anteriors, l’òrgan atorgant procedirà a la seva revisió
d’ofici o, en el seu cas, a la declaració de lesivitat i ulterior impugnació, de conformitat amb l'establert en els
articles 106 i 107 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

La  declaració  judicial  o  administrativa  de  nul·litat  o  anul·lació  implica  el  reintegrament  de  les  quantitats
entregades.

15.2. Causes de reintegrament

A més  dels  casos  en  què  es  declari  la  invalidesa  de  la  resolució  de  concessió,  també  procedirà  el
reintegrament de les quantitats rebudes, més l'interès de demora corresponent des del moment del pagament
de la subvenció fins a la data que s’acordi la procedència del reintegrament, en els següents supòsits:

 Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a això o ocultant aquelles que,
d'haver-se conegut, haguessin impedit l’obtenció de la subvenció.

 Incompliment total o parcial de l’objectiu, l’activitat, el projecte o la no-adopció del comportament
que fonamenta la concessió de la subvenció.

 Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient en els termes establerts per
aquesta Ordenança i per les bases reguladores o la convocatòria de la subvenció.

 Incompliment  de  les  obligacions  d’adoptar  les  mesures  de  difusió  exigides  a  les  bases
reguladores.

 Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer, així
com incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan
d’això  es  derivi  la  impossibilitat  de  verificar  la  utilització  que  s’ha  donat  als  fons  rebuts,  el
compliment  de  l’objectiu,  la  realitat  i  la  regularitat  de  les  activitats  subvencionades,  o  la
concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents
de qualsevol administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes
internacionals.

 Incompliment  de les  obligacions imposades per  l’Administració  a les entitats  col·laboradores i
beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la
subvenció,  sempre  que  afectin  o  facin  referència  a  la  forma  d’acord  amb  la  qual  s’han
d’aconseguir els objectius, realitzar l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió de la subvenció.



 Incompliment  de les  obligacions imposades per  l’Administració  a les entitats  col·laboradores i
beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la
subvenció, distints dels anteriors, quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar la utilització que
s’ha donat als  fons rebuts,  el  compliment de l’objectiu,  la  realitat  i  regularitat  de les activitats
subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat,  procedents  de  qualsevol  administració  o  ens  públic  o  privat,  nacionals,  de  la  Unió
Europea o d’organismes internacionals.

 L’adopció, en virtut d'allò establert en els articles del 87 al 89 del Tractat de la Unió Europea, d’una
decisió de la qual es derivi una necessitat de reintegrament.

 Resta de supòsits previstos a les bases reguladores de la subvenció.

En  el  supòsit  que  l'import  de  la  subvenció  superi  el  cost  de  l’activitat  subvencionada,  procedirà  el
reintegrament de l’excés, incrementat amb l'interès de demora.

15.3. Naturalesa dels crèdits a reintegrar

Les quantitats a reintegrar tendran la consideració d’ingressos de dret públic; resultarà d’aplicació per al seu
cobrament allò establert a la Llei general pressupostària.

L'interès de demora aplicable en matèria de subvencions serà l'interès legal dels doblers incrementat en un 25
%, excepte que la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat n’estableixi un altre.

15.4. Procediment de reintegrament

El procediment per exigir el reintegrament de les subvencions tendrà caràcter administratiu i, com a tal, es
regirà per les disposicions generals sobre procediments administratius contingudes a la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En tot cas, en el procediment de reintegrament s’observaran les següents fases:

1. Acord d’inici del procediment. Es podrà iniciar d'ofici, amb denúncia prèvia o com a conseqüència de
l'informe emès per l’òrgan de control financer de la Intervenció.

L’òrgan competent per iniciar el procediment serà l’òrgan atorgant de la subvenció.

2. Tràmit d’al·legacions, tot garantint el dret d’audiència de la persona interessada.

3. Si escau, informe de valoració de les al·legacions.

4. Informe-proposta emès per l’òrgan de control financer.

5. Resolució  del  procediment  que posarà  fi  a  la  via  administrativa.  El  termini  màxim per  resoldre  i
notificar la resolució serà de dotze (12) mesos des de l’acord d’inici.

L’obligació de reintegrament que en el seu cas s’aprovi serà independent de les sancions que, si  escau,
resultin exigibles.

16. Règim jurídic



En tot allò no previst en aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions; el Reglament general de subvenció 887/2006, aprovat el 21 de juliol; la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; el Reglament de serveis
de les corporacions locals de 17 de juny de 1955; el Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text
refós  de  la  Llei  reguladora  de  les  hisendes  locals;  l’Ordenança  general  reguladora  de  la  concessió  de
subvencions de l’Ajuntament d’Inca; les bases d’execució del Pressupost municipal per a 2019; i la normativa
per a la concessió de subvencions públiques, així com la resta de normativa que sigui d’aplicació.

17. Recursos 

Contra l’acord de resolució de la convocatòria es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix
òrgan  que  hagi  dictat  la  resolució,  o  bé  recurs  contenciós  administratiu  davant  el  Jutjat  Contenciós
Administratiu. No obstant això, s’hi pot presentar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que hi sigui pertinent. 

Tot d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

18. Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb la  Llei  orgànica 15/1999,  de 13 de desembre, de protecció  de dades de caràcter  personal
(LOPD), s’informa les persones sol·licitants que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de
l’Ajuntament d’Inca, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de
subvencions establert en aquesta convocatòria de la Regidoria delegada de Batlia d’Educació, d’acord amb
els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa de protecció de dades estableix.

Així  mateix,  s’informa  la  persona  interessada  de  la  possibilitat  d’exercir  els  drets  d’accés,  rectificació,
cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre
de l’Ajuntament d’Inca. Inca, de març de 2019 El batle president, Virgilio Moreno Sarrió»

Finalitzades les intervencions, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el següent resultat: unanimitat (18).

Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per a
l’aprovació de les bases per atorgar subvencions a llibres de text.

8. MOCIONS URGENTS

No se'n presenten.

9. PRECS I PREGUNTES

El Sr. Torres del grup municipal Partit Popular formula els següents:

1. Respecte de l'ampliació de la plantilla de la Policia Local, varen veure anunciat que hi havia una
ampliació amb tres nous policies. Després varen tenir coneixement que eren tres substitucions, tres
reposicions. També varen veure que s'havia firmat un conveni amb el qual es podien incorporar nous
policies. La seva pregunta va encaminada a saber a data d'avui quin és l'increment de la plantilla de
la Policia Local respecte del 2015.

El Sr. Batle explica que durant aquesta legislatura s'hauran creat deu places de policia factibles, no en
substitució perquè hi hagi hagut reposició per jubilacions ni perquè s'hagin anat a cobrir altres places
o a altres administracions, com també succeeix. En aquests moments és així com diu el Sr. Torres, és



a dir, dues jubilacions que varen tenir, una de dia 24 de desembre de l'any passat i una altra de dia 1
de març d'enguany. Comenta que es tracta d’aquestes dues jubilacions més un agent que se'n va
anar a l'Ajuntament de Calvià. Informa que després es creà un borsí i se substituïren aquests tres
agents. De les sis places que es varen dotar i que es varen crear als pressuposts de l'any 2019, ara
mateix el que fan és dotar-ne econòmicament tres i del borsí que es va crear n'agafaran tres nous
policies que incrementaran la plantilla de la Policia Local. De les nou places que varen aportar en el
macroprocés del Govern de les Illes Balears són els interins, que en aquest cas el que varen signar
l'altre dia al conveni amb l'EBAP era la seva aportació econòmica en aquest procés, i perquè des del
Govern es duguessin a terme les bases i tota la convocatòria per cobrir aquestes nou places de
Policia de forma definitiva. És a dir, encara quedaran durant l'any 2019 per dotar econòmicament tres
places més de Policia, que suposaran l'increment total de deu places durant aquests quatre anys.

La Sra.  Triguero  comenta que són quatre  reposicions,  aleshores són nou  places  noves i  quatre
reposicions, li ha sumat un més i ja està.

El Sr. Torres entén que a data d'avui la plantilla actual de la Policia és la mateixa que a principi de la
legislatura, és a dir, si n'hi havia 52 o 53, ara n'hi ha 52 o 53, que tenen pressupost per crear nou
places  que  estan  dotades  pressupostàriament,  però  que  no  estan  cobertes,  amb  la  qual  cosa
aquestes quatre places de reposició efectivament, si hi ha baixes i s'han de substituir, està clar. Però
el que li agradaria saber és, si inicialment a la legislatura hi havia 51, 52 o 53 places, quantes en
tenen a data d'avui, 61, 62 o 63...

La Sra. Triguero explica que ara mateix tenen 58 places, que estaran cobertes la setmana que ve.

El Sr. Torres vol saber quantes places tenen avui i no la setmana que ve.

2. Voldria saber quina és la situació actual  que hi  ha amb el  conflicte  de la propietat  dels terrenys
d'ampliació del pàrquing de l'Hospital Comarcal d'Inca. Segons han vist pareix esser que hi ha una
persona que reclama la seva propietat. Els consta que s'ha interposat una demanda, i voldrien saber
quina és la situació real d'aquestes obres.

El  Sr.  Batle  contesta  que  no  els  consta  que  s'hagi  interposat  una  demanda,  però  sí  que  uns
representants  legals  que  diuen  que  tenen  la  propietat  d'aquests  terrenys  es  va  personar  a  la
Conselleria de Sanitat  i  els  va notificar  que aquells  terrenys són seus perquè tenen un certificat
registral.  Evidentment la Conselleria a través d'aquell  patrimoni  de la propietat  amb la Secretaria
General d'Infraestructures tenen també tota la documentació que aquells terrenys són propietat de la
Comunitat  Autònoma.  Explica  que  el  procediment  seguirà  el  seu  curs  i  que  quan  els  demanin
informació els la donaran si la tenen.

3. Voldria explicacions relatives a les deficiències que els consta que té la nova àrea d'aportació de fems
i residus de la carretera de Llubí, concretament davant l’Escorxador. Els han comentat que sobretot hi
ha una deficiència que els camions no poden maniobrar dins l'àrea d'aportació, que no s'ha previst el
seu radi de gir. També els han dit que els contenidors així com estan configurats no s'arriben a omplir.

El Sr. García diu que li pot mostrar moltes fotos de contenidors plens fins a dalt, dels quals sobresurt
per damunt tot el que han tirat a dintre, i que per tant s'arriben a omplir. A més, hi ha els vídeos de les
càmeres  que  graven  contínuament  el  funcionament  de  la  deixalleria.  Quant  al  radi  de  gir  dels
camions, informa que els contenidors es van canviant a mesura que estan plens. Una qüestió que no
és una deficiència sinó una limitació és que tenen pagat des del mes de juny el que va demanar
Gesa, Endesa o no sap quina empresa era exactament, per llevar aquella torre d'allà que havia de
donar sortida d'entrar i sortir, i col·locar la bàscula. Esmenta que no han efectuat les obres i, per tant,



l'únic problema és d'entrada i sortida perquè no es poden topar dos vehicles, però és un tema que
supera la iniciativa municipal. Tècnicament ho consultarà amb el director de l'obra. Li sap greu que
una  instal·lació  modèlica  amb  cinc  plantes  autoritzades  per  Medi  Ambient,  amb  tots  els
pronunciaments  favorables,  sembli  que  presenti  aquestes  deficiències,  però  ho  aclariran.  En
qualsevol cas, si poguessin disposar del doble d’espai, estarien molt més contents, però els tècnics
han aprofitat molt bé el terreny per dissenyar aquesta deixalleria. Conclou que pròximament faran
públic el funcionament del primer mes.

4. Referent a l'horari de tancament dels locals d'oci, concretament de sales de joc, pareix esser que
donen molts de problemes de renous i conflictes als veïns.

El Sr. Batle explica que amb la nova normativa d'horaris encara estan més restringits que abans,
majoritàriament a les sales de joc, a on la nova normativa d'horaris que varen aprovar aquest any
passat  contempla  horaris  més restrictius,  sobretot  a  l'hora  de  tancament.  També han  de  passar
aquelles quatre hores fins que puguin tornar a obrir. No els consta que tenguin aquestes queixes,
però sí que evidentment són conscients que a la zona d'oci, com sempre a moments puntuals durant
les diferents temporades, hi ha aquestes molèsties als veïns. Exposa que van intentant mantenir un
equilibri,  parlant amb els veïns i amb els propietaris dels locals, per intentar que aquesta situació
minvàs, però són els problemes que sempre han tengut, no tenen un augment d'aquestes queixes.

5. Va quedar constància a la darrera Junta de Seguretat d'un increment de punts de venda de drogues a
la ciutat, que creen diferents problemes de convivència i situacions conflictives a diferents indrets
d’Inca.

La Sra. Triguero explica que la competència per investigar-ho correspon a la Guàrdia Civil, amb la
qual col·laboren amb la informació de què es disposa i en els dispositius que s'organitzen de manera
conjunta. A la Junta Local de Seguretat no es va parlar de res de tot això que el Sr. Torres comenta i
no sap si és una cosa subjectiva o no sap en què es basa.

El Sr. Torres afirma que no és subjectiu, sinó una realitat de viure a Inca, però que segurament és una
percepció del seu grup i que no es comparteix.

6. Voldrien saber quina és la situació de les obres del Teatre Principal, perquè aquests dies varen veure
el Sr. Rodríguez que quasi per poc ja inaugurava el Teatre i la seva programació. Els consta que el
Teatre està encara en obres i voldrien saber quina és la previsió que tenen, quan tenen previst acabar
les obres, perquè la veritat és que ja anunciaven fins i tot la programació al Dia Mundial del Teatre.
Els va sorprendre, però entén que estan en campanya, que hi ha persones que es retiren i  que
evidentment  volen  deixar  el  seu  llegat.  En  aquest  cas  pareix  esser  que  el  Teatre  és  un  llegat
important, a pesar que hi havia grups de l'actual equip de govern que varen votar en contra de la seva
rehabilitació.

El Sr. Batle explica que hi ha un contracte que posa dia 30 d'agost de 2019. Comenta que és cert que
varen dir que les obres s'han d'acabar quan toqui i no abans perquè hi hagi eleccions. Ja tenen una
experiència que no volen que es torni a repetir i volen que les obres duguin el seu procés normal.
Informa que hi varen dur a terme una visita la setmana passada amb una comissió d'experts que han
vengut a assessorar sobre el model de gestió, que no només han de pensar en les obres, sinó també
en el dia de demà quan s'obri el Teatre, de quina manera l'han de gestionar i de quina manera és
millor, per la qual cosa cal recórrer a professionals de la gestió cultural i d'edificis similars per saber la
seva opinió i tenir un document en el qual en aquests moments s'està fent feina i es presentarà.

El Sr. Rodríguez explica que és cert que ha sortit en imatges per televisió gravades fa dos dies. Ahir



se  celebrava  el  Dia  Internacional  del  Teatre  i  les  preguntes  de  televisió  anaven encaminades a
aquesta visita que varen fer amb una sèrie de tècnics que estan treballant en el pla funcional del
Teatre  Principal.  Expressa  que  és  una  de  les  coses  que  els  ha  preocupat  durant  tota  aquesta
legislatura, a l'endemà de posar-ho en marxa com el gestionaran, gràcies a aquestes set persones
que han col·laborat amb l'Àrea de Cultura i que estan elaborant el document. Ja va explicar a la Sra.
Tarragó quin serà el procediment que duran endavant perquè el puguin conèixer i participar de la
seva elaboració final. Aleshores ha estat per això que ha sortit, no ha dit en cap moment que les
obres estiguessin acabades, o almanco no era la seva intenció. Si és la impressió que ha causat al
Sr. Torres, ell ja deia també que l'acabava la legislatura passada i tampoc es va aprovar, és a dir,
cadascú que aguanti la seva creu.

I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les vint hores i deu minuts, de la
qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental, certific.


