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

A la sala de sessions de la casa
consistorial de l’Ajuntament d’Inca (Illes
Balears), quan són les 19.30 hores del
dia 30 de maig 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 el Sr.
Guillem Corró Truyol, qui dóna fe de
l’acte, i hi assisteixen l’interventor, Sr.
Antoni Cànaves Reynés i el tresorer
accidental, Sr. Miquel Batle Vallori.

NO HI ASSISTEIXEN:
Sr. Antelm Ferretjans Llompart
Sr. Gori Ferrà Frau
Sra. Antonia Triguero Salamanca
SECRETARI ACCIDENTAL:
Sr. Guillem Corró Truyol
INTERVENTOR:
Sr. Antoni Cànaves Reynés
TRESORER ACCIDENTAL:
Sr. Miquel Batle Vallori
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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 LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DELS DIES 25 I 29
D’ABRIL DE 2019
El Sr. Batle demana als assistents si hi ha cap observació per formular a les actes
esmentades.
S’acorda aprovar les actes de les sessions anteriors amb el següent resultat: unanimitat
(21).
2 . DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA BATLIA DEL NÚM. 591 AL 750 DE
2019
Es dóna compte dels decrets de la Batlia del núm. 591 al 750 de 2019.
Els regidors es donen per assabentats dels decrets de la Batlia.
3 . DACIÓ DE COMPTE DE LES RESOLUCIONS MUNICIPALS CONTRÀRIES A LES
OBJECCIONS EFECTUADES, DE CONFORMITAT AMB ALLÒ DISPOSAT A L'ART. 218
DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS
Es dóna compte de les resolucions de la Batlia contràries a les objeccions efectuades, de
conformitat amb allò disposat a l'art. 218 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, de 30 de maig de 2019, que transcrites textualment diuen:
"Inclusió a l'ordre del dia de la propera sessió plenària de 30 de maig 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, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb la nova redacció donada per l'article 2 de
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració
local, estableix:
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.
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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 ser incloses en l'ordre del dia:
AJUNTAMENT
Número de Decret
570/2019
633/2019
745/2019
TONINAINA
Número de
Resolució
11/2019
15/2019
E. M. A. TORRANDELL
Número de
Resolució
8/2019
14/2019

Data
28/03/2019
09/04/2019
03/05/2019

Observació
Factures
Factures
Factures

Documentació
(10 pàgines)
(4 pàgines)
(11pàgines)

Data

Observació

Documentació

12-04-2019
07-05-2019

Factures
Factures

(1 pàgina)
(1 pàgina)

Data

Observació

Documentació

27-03-2019
13-05-2019

Factures
Factures

(1pàgina)
(1 pàgina)
"

Els assistents se’n donen per assabentats.
4. DACIÓ DE COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL PRIMER
TRIMESTRE DE 2019
Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost del primer trimestre de 2019 de data
17 de maig de 2019, que transcrit textualment diu:
"DACIÓ DE COMPTES
Sr. Virgilio Moreno Sarrió, batle president de l’Ajuntament d’Inca, dóna compte de
l'execució del PRIMER TRIMESTRE del 2019, segons el que s'estableix en els següents
punts:
a) En relació amb el que estableix l’article 207 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i
la Base 7ª de les Bases d’execució del pressupost per a l’exercici de 2018;
presenta i dona compte de l’estat d’execució del pressupost de despeses i
ingressos de l’Ajuntament i d'Inca, l'Organisme Autònom Residència Miquel Mir,
l'Organisme Autònom Antoni Torrandell i l'Organisme Autònom Escola Pública Llar
d'Infants. S’adjunten una sèrie de documents que a continuació s'enumeren:
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1) Estat de liquidació del pressupost de despeses de l’Ajuntament i dels seus
organismes autònoms a 30 de març de 2019.
2) Estat de liquidació del pressupost d’ingressos de l’Ajuntament i dels seus
organismes autònoms a 30 de març de 2019.
3) Estat de tresoreria de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms a data
30 de març de 2019.
b) En relació amb el que estableix a l'article 16 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1
d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, adjunt remeto les dades d'execució del
pressupost corresponent al final del primer trimestre, i del que es deriva l'informe
d’Intervenció de l’avaluació de compliment dels objectius que contempla la Llei
orgànica 2/2012, i que suposen que al Pressupost de les entitats que formen part
del sector administracions públiques d'aquesta corporació: Ajuntament d'Inca,
l'Organisme Autònom Residència Miquel Mir, l'Organisme Autònom Antoni
Torrandell, l'Organisme Autònom Escola Pública Llar d'Infants Toninaina, i la
Fundació Teatre Principal d'Inca. S'adjunten una sèrie de documents que a
continuació s'enumeren:
▪ De l'Ajuntament d'Inca, l'Organisme Autònom Residència Miquel Mir,
l'Organisme Autònom Antoni Torrandell, l'Organisme Autònom Escola Pública
Llar d'Infants Toninaina i per tant entitats sotmeses a Pressupost Limitatiu i
Comptabilitat Pública:
1) Actualització del pressupost en execució per a l'exercici 2018 o, si escau,
del prorrogat fins a l'aprovació del Pressupost i detall d'execució al final
del trimestre vençut.
2) Situació del romanent de Tresoreria.
3) Calendari i pressupost de Tresoreria.
4) Detall de les operacions de deute viu i venciment mensual previst en
pròxim trimestre.
5) Perfil de venciment del deute en els pròxims 10 anys.
6) Dades d'execució de dotació de plantilles i efectius (Informació requerida
per aplicació del que es disposa en article 16.9 de l'Ordre).
7) Informació que permeti relacionar el saldo resultant d'ingressos/despeses
amb la capacitat o necessitat de finançament, d'acord amb el Sistema
Europeu de Comptes (ajustis SEC).
8) Actualització de l'informe de la intervenció del compliment de l'objectiu
estabilitat financera (deute públic).
▪ Si l'Entitat està subjecta al Pla de Comptabilitat d'empreses o a les seves
adaptacions sectorials:
1) Actualització d'Estats Financers inicials (Balanç, Compte de Pèrdues i
Guanys provisionals) per a l'exercici 2018 i detall d'execució a final del
trimestre vençut.
2) Calendari i Pressupost de Tresoreria.
3) Dades d'execució de dotació de plantilles i efectius (Informació requerida
per aplicació del que es disposa en article 16.9 de l'Ordre).
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4) Actualització de la previsió de la Capacitat/Necessitat de finançament de
l'entitat en l'exercici 2018 calculada conforme a les normes SEC.
5) Actualització de l'Informe de la Intervenció local de compliment dels
objectius d'estabilitat per al grup d'entitats Sector Administracions
Públiques (Corporació Local d'acord amb la delimitació SEC).
Amb tal finalitat es presenten els següents documents per a ser inclosos en l'ordre del
dia."
Els assistents se’n donen per assabentats.
5. DACIÓ DE COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DEL PRIMER
TRIMESTRE DE 2019
Es dóna compte del període mitjà de pagament del primer trimestre de 2019 de data 17
de maig de 2019, que transcrit textualment diu:
"DACIÓ DE COMPTES
Sr. Virgilio Moreno Sarrió, batle president de l'Ajuntament d'Inca, dóna compte de la
comunicació realitzada al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública Període Mitjà de Pagament
del PRIMER TRIMESTRE de 2019, segons el que s'estableix en els següents punts:
a) En relació amb el que s’estableix a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual estableixen mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials i de conformitat amb l'Ordre
HAP/2015/2012, d’1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
remissió d’informació previstes a la Llei 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, i de conformitat amb allò previst en Reial
decret 635/2014, de 25 de juliol, en què es desenvolupa la metodologia de càlcul
del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques es
dona compte del PMP i de la morositat de l’Ajuntament i d'Inca, l'Organisme
Autònom Residència Miquel Mir, l'Organisme Autònom Antoni Torrandell i
l'Organisme Autònom Escola Pública Llar d'Infants i de la Fundació Pública Teatre
Principal d'Inca. S'adjunten una sèrie de documents que a continuació s'enumeren:
1) Pagaments realitzats en el trimestre.
2) Interessos de demora pagats en el trimestre.
3) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del
trimestre.
4) Detall del període mitjà de pagament global a proveïdors."
Els reunits se’n donen per assabentats.
6. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER APROVAR LA
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 12/2019
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar la
modificació de crèdit núm. 12/2019 de data 17 de maig de 2019, que transcrit textualment
diu:
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"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'HISENDA
Expedient núm. 12/2019 de modificació de crèdits amb la modalitat de crèdit
extraordinari i suplement de crèdit finançat amb baixa d'altres aplicacions, en el
Pressupost de l’exercici 2019
VIST que la carrera professional dels funcionaris i del personal laboral es va aprovar al
Ple extraordinari de l'Ajuntament en data 22 de novembre de 2018;
VIST que 15 de maig de 2019 ja s'han finalitzat les tasques de revisió de la documentació
acreditativa per poder accedir al nivell pertinent i al cobrament de la retribució
complementària de la carrera professional;
CONSIDERANT que degut a la complexitat i volum de la documentació aportada aquesta
revisió s'ha demorat per sobre del temps previst;
CONSIDERANT que en el Pressupost General de l'Ajuntament d'Inca hi ha la quantia
necessària per poder fer front al pagament de la carrera professional;
CONSIDERANT que, de conformitat amb l’article 177 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL),
quan hagi de realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l’exercici
següent, i no existeixi en el pressupost de la corporació crèdit o sigui insuficient o no
ampliable el consignat, el president de la corporació ordenarà la incoació de l’expedient de
concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon.
L’expedient, que haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a
l’aprovació del Ple de la corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els
pressupostos. Seran així mateix d’aplicació les normes sobre informació, reclamació i
publicitat dels pressupostos a què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei;
_
CONSIDERANT que l’aprovació dels expedients de concessió de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit exigeixen informe previ de la Intervenció municipal de fons i
aprovació del Ple de la corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits sobre
informació, reclamació i publicitat que el Pressupost municipal, de conformitat amb allò
establert a l’article 169 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL);
_
CONSIDERANT que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim
de quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, i al tauler d’edictes de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar
l’expedient i formular les reclamacions que estimin pertinents;
_
CONSIDERANT que les reclamacions presentades hauran de ser resoltes per
l’Ajuntament Ple que acordarà, al mateix temps l’aprovació definitiva de l’expedient de
modificació de crèdit del vigent Pressupost en la seva modalitat de crèdit extraordinari
suplement de crèdit;
VIST l’informe favorable de la Intervenció municipal;
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VIST el Dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda extraordinària urgent de 20
de maig de 2019;
Per tot això, es proposa al l'Ajuntament en Ple, l’adopció de les següents:
PROPOSTES D'ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 12/2019 en el vigent
pressupost per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb baixa d'altres
aplicacions pressupostàries, amb el següent detall:
Baixes en aplicacions de despeses
Partida
000.920.50001

000.943.41300

000.931.22708

Descripció
Administració general.
Pagament de carrera
professional.
Transferències a altres
entitats locals.
transferència corrent
Escola de Música
Antoni Torrandell.
Política econòmica i
fiscal. Serveis de
recaptació a favor de
l'entitat.

TOTAL

Crèdit inicial
(€)

Import
modificació
(€)

Crèdit
definitiu (€)

340.000,00

340.000,00

0,00

296.968,35

80.000,00

216.968,35

440.000,00

31.164,91

408.835,09

1.076.968,35

451.164,91

625.803,44

Altes en aplicacions de despeses
Partida
000.132.12102
000.132.16000
000.133.12102

000.133.16000

000.151.12102

000.151.16000

000.161.12102

000.161.16000

Descripció
Seguretat i ordre públic.
Complement de carrera
professional.
Seguretat i ordre públic.
Seguretat social
Ordenació del trànsit i
l'estacionament.
Complement de carrera
professional.
Ordenació del trànsit i
l'estacionament.
Seguretat Social
Urbanisme:
Planejament, gestió i
execució i disciplina
urbanística.
Urbanisme:
Planejament, gestió i
execució i disciplina
urbanística.
Proveïment domiciliari
d'aigua potable.
Complement de carrera
professional.
Proveïment domiciliari
d'aigua potable.
Seguretat social.

Crèdit inicial

Import
modificació
(€)

-

126.923,81

Crèdit
definitiu (€)

126.923,81

681.254,98
-

45.916,25

727.171,23

3.900,00
3.900,00

19.018,61

1.336,50
20.355,11

-

32.900,00
32.900,00

189.251,11

9.324,90
198.576,01

-

9.200,00
9.200,00

87.290,78

3.367,20
90.657,98
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000.164.12101
000.164.16000
000.165.12102
000.165.16000
000.171.12102
000.171.16000
000.2311.12102
000.2311.16000
000.241.12102
000.241.16000
000.320.12102
000.320.16000
000.330.12102
000.330.16000
000.3321.12102
000.3321.16000
000.341.12102
000.341.16000
000.342.12102

000.342.16000

000.430.12102

000.430.16000
000.450.12102

Cementeri i serveis
funeraris. Complement
de carrera professional.
Cementeri i serveis
funeraris. Seguretat
social.
Enllumenat públic.
Complement de carrera
professional.
Enllumenat públic.
Seguretat social.
Parcs i jardins.
Complement de carrera
professional.
Parcs i jardins.
Seguretat social.
Acció social.
Complement de carrera
professional.
Acció social. Seguretat
social.
Foment de l'ocupació.
Complement de carrera
professional.
Foment de l'ocupació
Seguretat social.
Educació. Complement
de carrera professional.
Educació. Seguretat
social.
Cultura. Complement
de carrera professional.
Cultura. Seguretat
social.
Biblioteques públiques.
Complement de carrera
professional.
Biblioteques públiques.
Seguretat social.
Foment de l'esport.
Complement de carrera
professional.
Foment de l'esport.
Seguretat social.
Instal·lacions
esportives.
Complement de carrera
professional.
Instal·lacions
esportives. Seguretat
social.
Comerç, turisme i
petites i mitjanes
empreses. Complement
de carrera professional.
Comerç, turisme i
petites i mitjanes
empreses. -Seguretat
social.
Administració general
d'infraestructures.
Complement de carrera

-

4.100,00
4.100,00

35.120,69

1.496,60
36.617,29

-

4.000,00
4.000,00

29.105,13

1.464,00

-

13.100,00

30.569,13

13.100,00

92.728,73

4.794,60

-

22.400,00

97.523,33

22.400,00

137.978,18

6.751,30

-

3.000,00

144.729,48

3.000,00

12.746,14

946,50

-

6.200,00

37.911,27

1.593,40

-

3.800,00

51.824,03

1.269,60

-

9.400,00

13.692,64
6.200,00
39.504,67
3.800,00
53.093,63

9.400,00

47.497,77

2.603,00

-

4.800,00

50.100,77

4.800,00

17.038,82

1.514,40

-

3.200,00

18.553,22

3.200,00

40.186,72

1.171,20
41.357,92

-

700,00
700,00

15.073,79

220,85

-

13.000,00

15.294,64
13.000,00
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000.450.16000
000.920.12102
000.920.16000
000.931.12102
000.931.16000
TOTAL

professional.
Administració general
d'infraestructures.
Seguretat social.
Administració general.
Complement de carrera
professional.
Administració general.
Seguretat social.
Administració financera.
Complement de carrera
professional.
Administració financera.
Seguretat social.

124.796,95

4.758,00
129.554,95

-

47.000,00
47.000,00

143.744,18

13.149,10

-

34.100,00

156.893,28

34.100,00

209.799,51

8.763,70

1.972.367,39

452.164,91

218.563,21

2.424.532,30

SEGON. Exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de les
Illes Balears per un període de quinze dies hàbils, comptats des del dia següent a la seva
publicació, posant a disposició del públic la documentació corresponent, durant l'esmentat
termini els interessats podran examinar la documentació i presentar reclamacions davant
el Ple de la corporació.
TERCER. Que es doni compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i suggeriments
que es formulin, que es resoldran amb caràcter definitiu, o en cas que no se’n presentin,
l'acord inicial s'elevarà automàticament a definitiu.
QUART. De l'expedient de la modificació de crèdits definitivament aprovada, es remetrà
còpia a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma simultàniament a la seva
remissió al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
No obstant això, el Ple de la corporació resoldrà allò que estimi més adient als interessos
municipals."
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació
el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i n'esdevé el següent resultat:
unanimitat (17).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d’Hisenda per aprovar la modificació de crèdit núm. 12/2019 de data 17 de maig de 2019.
7. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER APROVAR LA
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 1/2019 DE L’ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA
MIQUEL MIR
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per aprovar la
modificació de crèdit núm. 1/2019 de l’Organisme Autònom Residència Miquel Mir de data
20 de maig de 2019, que transcrit textualment diu:
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"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA
Expedient núm. 1/2019 de modificació de crèdits amb la modalitat de crèdit
extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a
despeses generals en el Pressupost de l’exercici 2019.
Proposta del senyor Virgilio Moreno Sarrió President de l'Organisme Autònom de la
Residència Miquel Mir d'aquesta Corporació Municipal, la incoació de l’expedient de
modificació de crèdit núm. 1/2019 amb la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de
crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals en el Pressupost
General de l'exercici de 2019.
Vist que han sorgit despeses que no estaven previstes dins l'any 2019 i que per tant no
estaven pressupostades o pressupostades per un import inferior;
Degut que aquestes despeses es produiran a partir de la data d'alt assenyalada i que no
es poden demorar a l'exercici següent;
Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), quan
hagi de realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l’exercici següent, i no
existeixi en el Pressupost de la corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el
consignat, el president de la corporació ordenarà la incoació de l’expedient de concessió
de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon.
L’expedient, que haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a
l’aprovació del Ple de la corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els
pressupostos. Seran així mateix d’aplicació les normes sobre informació, reclamació i
publicitat dels pressupostos a què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei;
_
Considerant que l’aprovació dels expedients de concessió de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit exigeixen informe previ de la Intervenció municipal de fons i
aprovació del Ple de la corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits sobre
informació, reclamació i publicitat que el Pressupost municipal, de conformitat amb allò
establert a l’article 169 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març –TRLRHL;
Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de
quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, i al tauler d’edictes de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar
l’expedient i formular les reclamacions que estimin pertinents;
Considerant que les reclamacions presentades hauran de ser resoltes per l’Ajuntament
Ple que acordarà, al mateix temps l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de
crèdit del vigent Pressupost en la seva modalitat de crèdit extraordinari;
Vist l’informe de la Intervenció municipal;
Vist el Dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda extraordinària urgent de 20
de maig de 2019;
Per tot això es proposa al Ple, l’adopció de les següents:
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PROPOSTES D'ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2019 en el vigent
pressupost per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria
per a despeses generals del Pressupost General de l’exercici de 2019, amb el següent
detall:
Altes en Aplicacions de Despeses
Partida

Descripció

Crèdit inicial

Crèdit
definitiu (€)

48.600,00
-

Import
modificació
(€)
15.000,00
20.000,00

002.233.16103
002.233.22699
002.233.46100

Pensions excepcionals
Despeses diverses.
Transferència Institut
Mallorquí d’afers socials

278.287,08

95.000,00

373.287,08

236.887,08

130.000,00

456.887,08

63.600,00
20.000,00

TOTAL

Altes en el Pressupost d'Ingressos
Partida

Descripció

87000

Romanent
tresoreria
despeses
generals

Crèdit inicial

Import
modificació (€)

Crèdit definitiu
(€)

-

130.000,00

130.000,00

130.000,00

130.000,00

TOTAL
-

_
SEGON. Exposar al públic l'aprovació inicial al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de les
Illes Balears per un període de quinze dies hàbils, comptats des del dia següent a la seva
publicació, posant a disposició del públic la documentació corresponent, durant l'esmentat
termini els interessats podran examinar la documentació i presentar reclamacions davant
el Ple de la corporació.
TERCER. Que es doni compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions i suggeriments
que es formulin, que es resoldran amb caràcter definitiu, o en cas que no es presentin,
l’acord inicial s’elevarà automàticament a definitiu.
QUART. De l'expedient de la modificació de crèdits definitivament aprovada, es remetrà
còpia a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma simultàniament a la seva
remissió al Butlletí Oficial de les Illes Balears._
No obstant això, el Ple de la corporació resoldrà allò que estimi més adient per als
interessos municipals."
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació
el Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i n'esdevé el següent resultat:
unanimitat (17).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d’Hisenda per aprovar la modificació de crèdit núm. 1/2019 de l’organisme autònom
Residència Miquel Mir de data 20 de maig de 2019.
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8. PROPOSTA DE LA BATLIA PER RATIFICAR LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
DE LA FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL D’INCA
Els reunits consideren la Proposta de Batlia per ratificar la modificació dels Estatuts de la
Fundació Teatre Principal d’Inca de data 20 de maig de 2019, que transcrita textualment
diu:
"PROPOSTA DE LA BATLIA
Els Estatuts de la Fundació del Teatre Principal, de la qual formen part, com a patrons, el
Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Inca, requereixen d’una
adaptació a la legislació vigent, tant pel que fa a la normativa sobre fundacions, com la
relativa a la legislació del sector públic, per tractar-se d’una fundació formada per
administracions públiques.
Per això, en data de 9 d’octubre de 2017, el Patronat de la Fundació Teatre Principal
d’Inca va acordar aprovar la proposta de modificació dels Estatuts de la Fundació i
trametre’ls al Consell de Govern de les Illes Balears, al Consell de Mallorca i a
l’Ajuntament d’Inca, per la seva aprovació.
En data de 9 de novembre de 2017 es van remetre les modificacions de l’estatut al
Govern de les Illes Balears i al Consell de Mallorca, amb registre de sortida núm. 7.052 i
7.051, respectivament.
La Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears va remetre
un informe jurídic, en data de 23 de gener de 2018 i amb registre d’entrada núm. 1.677,
amb conclusió favorable de les modificacions i proposant algunes observacions per a la
seva consideració jurídica.
El Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca va remetre un
informe jurídic, en data de 25 d’abril de 2018 i amb registre d’entrada núm. 5.173, amb
conclusió favorable tant de l’adequació a la normativa vigent aplicable com respecte a les
observacions fetes per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les
Illes Balears, subscrivint-les en la seva totalitat.
A la vista de les observacions formulades per part de la Conselleria de Cultura, en data de
13 de maig de 2018 el Patronat de la Fundació va aprovar novament la proposta de
modificació dels estatuts.
Remesa aquesta proposta al Consell i a la Conselleria de Cultura, en va resultar el
següent:
El Consell formula requeriment de documentació mitjançant escrit amb registre d’entrada
núm. 7112 de 21 de juny de 2018, el qual va ser atès mitjançant escrit de data 2 de juliol
de 2018. Posteriorment mitjançant escrit amb registre d’entrada núm. 12661 d’11
d’octubre de 2018 el Consell comunica que va sol·licitar a l’Institut Balear de la Dona el
preceptiu informe, el qual ha estat emes i es remet a la Fundació en els efectes de
introduir les corresponents rectificacions.
En data de 5 d’octubre de 2018 el assessor jurídic de la Direcció General de Cultura
comunica mitjançant correu electrònic que els suggeriments formulats per la Conselleria
en el seu darrer informe estan ben reflectits, però així i tot observa que dins els text hi ha
remissions a altres preceptes que no són correctes.
13

A la vista de les observacions de l’Institut Balear de la Dona, i també de la Conselleria
(encara que aquestes són menors, i tal volta no justificarien una nova aprovació), en data
de 18 de desembre de 2018 el Patronat de la Fundació va aprovar novament els Estatuts,
incorporant aquestes modificacions, per la seva remissió al Patrons per a la seva
aprovació.
En data de 7 de gener de 2019 es remeten novament al Govern i al Consell, registres de
sortida núm. 202 i 203.
En data de 15 de febrer de 2019, registre d’entrada en aquest Ajuntament núm. 3.634 de
data 25 de febrer de 2019, s’emet informe de no-oposició de la modificació dels Estatuts
per part del Protectorat de Fundacions.
En data de 26 d’abril de 2019, el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears ratifica la proposta de modificació aprovada pel Patronat en data de 18 de
desembre de 2018.
En data de 9 de maig de 2019 el Consell de Mallorca ratifica inicialment aquests Estatuts,
pendent de la informació pública, de forma que si no es presenten al·legacions s’entendrà
definitivament aprovat.
En conseqüència, és necessari que l’Ajuntament, l’altre patró de la Fundació que té
pendent la ratificació dels Estatuts, procedeixi a aquesta, per la qual cosa s’eleven a la
consideració del Ple de l’Ajuntament les següents PROPOSTES D’ACORD:
1. Ratificar la modificació dels Estatuts de la Fundació Teatre Principal d'Inca, aprovada
pel Patronat de la Fundació el dia 18 de desembre de 2018, que s'adjunta com a part
integrant de l'acord.
2. Encomanar al Patronat de la Fundació del Teatre Principal d'Inca la realització dels
tràmits necessaris per a l'exposició pública de l'expedient en el termini de 30 dies, comptat
des de l'endemà que es publiqui el corresponent edicte en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears. En l'anunci d'exposició s'haurà de fer constar la data d'adopció dels diferents
acords per part de totes les administracions que conformen el Patronat. De no presentarse al·legacions o suggeriments s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins aleshores
provisional i la Presidència del Patronat ho comunicarà a les administracions que en
formen part i ordenarà la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de l'aprovació
definitiva de l'expedient, juntament amb el text íntegre dels estatuts modificats.
De produir-se al·legacions en el tràmit d'informació pública dels estatuts, s'hauran de
trametre aquestes a cadascun dels ens integrants de la Fundació per tal de procedir a la
seva resolució i aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts. Un cop adoptats els
acords d'aprovació definitiva per part dels patrons, aquests ho comunicaran a la
Presidència de la Fundació, qui ordenarà la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears de l'aprovació definitiva de l'expedient juntament amb el text íntegre dels Estatuts
modificats.
Inca, 16 de maig de 2019. EL BATLE, Virgilio Moreno Sarrió
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA
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L’anterior proposta va ser dictaminada favorablement per la Comissió Informativa
d’Hisenda a la seva sessió de dia 20 de maig de 2019, i s’acordà elevar-la al Ple per a la
seva aprovació."
Durant l’explicació d’aquest punt per part del secretari s’incorpora a la sala la Sra. Horrach.
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació
la Proposta de la Batlia i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (18).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de Batlia per ratificar la
modificació dels Estatuts de la Fundació Teatre Principal d’Inca de data 20 de maig de
2019.
9. PROPOSTA DE LA BATLIA EN RELACIÓ
PROFESSIONAL DEL PERSONAL LABORAL

AMB

LA

CLASSIFICACIÓ

Els reunits consideren la Proposta de la Batlia en relació amb la classificació professional
del personal laboral de data 27 de maig de 2019, que transcrita textualment diu:
"Informe-proposta que emet la tècnica d'Administració general interina en relació
amb la classificació professional del personal laboral de l’Ajuntament i dels seus
organismes autònoms
El Reial decret legislatiu 5/2015, pel qual s’aprova el text refós de l’empleat públic
(TREBEP d’ara endavant), estableix en el seu art. 77 que el personal laboral es
classificarà de conformitat amb la legislació laboral.
L’art. 22 del Reial decret legislatiu 2/2015, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut del
treballador, estableix que ‘1. Mitjançant la negociació col·lectiva o, en defecte d'això, acord
entre l'empresa i els representants dels treballadors, s'establirà el sistema de classificació
professional dels treballadors per mitjà de grups professionals.
2. S'entendrà per grup professional el que agrupi unitàriament les aptituds professionals,
titulacions i contingut general de la prestació, i podrà incloure diferents tasques, funcions,
especialitats professionals o responsabilitats assignades al treballador.
3. La definició dels grups professionals s'ajustarà a criteris i sistemes que, basats en una
anàlisi correlacional entre biaixos de gènere, llocs de treball, criteris d'enquadrament i
retribucions, tinguin com a objecte garantir l'absència de discriminació, tant directa com
indirecta, entre dones i homes. Aquests criteris i sistemes, en tot cas, compliran amb el
que es preveu en l'article 28.1.
4. Per acord entre el treballador i l'empresari s'assignarà al treballador un grup
professional i s'establirà com a contingut de la prestació laboral objecte del contracte de
treball la realització de totes les funcions corresponents al grup professional assignat o
solament d'alguna d'elles. Quan s'acordi la polivalència funcional o la realització de
funcions pròpies de més d'un grup, l'equiparació es realitzarà en virtut de les funcions que
s'exerceixin durant major temps.’
El Conveni col·lectiu entre l’Ajuntament d’Inca i el seu personal laboral no estableix
aquesta classificació professional.
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En atenció al caràcter d’empleat públic del personal laboral, es considera adient establir
una correspondència entre els grups professionals del personal laboral i els grups de
classificació professional del personal funcionari de carrera que estableix l’art. 76 del
TREBEP.
L’art. 76 del TREBEP classifica els cossos i escales d'acord amb la titulació exigida per
l’accés als llocs de feina, en els següents grups:
- Grup A: dividit en dos subgrups, A1 i A2.
Per a l'accés als cossos o escales d'aquest grup s'exigirà estar en possessió del títol
universitari de Grau. En aquells supòsits en els quals la llei exigeixi un altre títol
universitari serà aquest el que es tingui en compte.
La classificació dels cossos i escales en cada subgrup estarà en funció del nivell de
responsabilitat de les funcions a exercir i de les característiques de les proves d'accés.
- Grup B. Per a l'accés als cossos o escales del Grup B s'exigirà estar en possessió del
títol de Tècnic Superior.
- Grup C. Dividit en dos Subgrups, C1 i C2, segons la titulació exigida per a l'ingrés.
- C1: Títol de Batxiller o Tècnic.
- C2: Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
A més d’aquests grups, la disposició addicional sexta del TREBEP estableix que les
administracions públiques podran establir altres agrupacions diferents, per a l’accés de les
quals no serà necessari estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el
sistema educatiu.
A pesar que la classificació del personal laboral no estigui establerta en el Conveni
col·lectiu, l’Ajuntament en Ple a la seva sessió de dia 22 de novembre de 2018 va aprovar
l’acord d’implantació del complement de la carrera professional al personal de
l’Ajuntament d’Inca i en aquest acord es varen fixar uns grups de classificació pel personal
funcionari que es correspon amb els establerts a l’art. 76 del TREBEP i en el cas del
personal laboral es varen classificar del grup 0 al grup VI, tot fixant la següent
correspondència entre els grups de personal laboral i els grups de personal funcionari:
Personal
Personal
funcionari
Personal
laboral

Grups/subgrups
A1

A2

B

C1

C2

Altres
grups

0

I

II

III

IV

V i VI

Ara bé, per tal de fer efectiva la implantació de la carrera professional i poder calcular el
complement de carrera professional que li correspon a cada empleat públic, es fa
necessari aprovar la modificació del conveni de l’Ajuntament d’Inca i el personal laboral,
per tal fixar uns grups professionals i incloure dins aquests grups professionals les
categories professionals que figuren a les plantilles del personal laboral de l’Ajuntament
d’Inca i dels seus organismes autònoms, els quals es regeixen per aquest Conveni.
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L’aprovació d’aquests grups així com la inclusió de les diferents categories professionals
dins aquests no implica cap alteració de la retribució econòmica, ja que no suposa la
inclusió dins un grup de titulació o categoria professional diferent a la qual es va accedir.
És a dir, no s’altera ni el grup de classificació ni les categories professionals. Per tant, la
fixació d’aquests grups dins el conveni i la integració de les categories professionals no
tendrà més repercussió econòmica que la de servir d’instrument per facilitar l’aplicació de
la carrera professional.
En data 20 de maig de 2019, reunida la mesa de personal laboral de l’Ajuntament d’Inca i
dels seus organismes autònoms, es varen aprovar aquests grups de classificació
professionals així com la inclusió de les corresponents categories professionals que
figuren a les plantilles de l’Ajuntament d’Inca i dels seus organismes autònoms.
En atenció a aquests grups i a les categories professionals que figuren a la plantilla de
personal laboral de l’Ajuntament d’Inca i dels seus organismes autònoms, la que subscriu
emet informe favorable a la modificació del Conveni entre l'Ajuntament d'Inca i el seu
personal laboral i proposa l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar els següents grups de classificació professional que es corresponen amb
els següents grups de classificació del personal funcionari previst a l’art. 76 del TREBEP:
Personal
Personal
funcionari
Personal
laboral

A1

A2

0

I

Grups/subgrups
B
C1
II

III

C2
IV

Altres
grups
V i VI

Segon. Afegir un nou annex al Conveni entre el personal laboral i l’Ajuntament d’Inca en
què es fixin els grups professionals i les categories professionals que estarien inclosos dins
aquests grups, el qual quedaria redactat de la següent manera:
LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL DE LA PLANTILLA ORGÀNICA DE
L’AJUNTAMENT D’INCA:

SECCIÓ I DENOMINACIÓ
A. ADMINISTRACIÓ FINANCERA
Oficial 2ª administratiu
B. ADMINISTRACIÓ GENERAL
Auxiliar administratiu
Ordenança
Personal de neteja
C. EDUCACIÓ
Conserge/ordenança
Personal de neteja
D. CARRETERES I CAMINS
Oficial 1ª
Oficial 1ª conductor
Oficial 2ª

Grups

Equivalència amb personal
funcionari

IV

C2

IV
V
V

C2
AP
AP

V
V

AP
AP

IV
IV
IV

C2
C2
C2
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Oficial 2ª pintor
Peó
Peó de magatzem
E. ENLLUMENAT PÚBLIC
Oficial 1ª
Peó
F. DISTRIBUCIÓ D'AIGUA
Encarregat de Serveis
Oficial 1ª
Peó
G. NETEJA VIÀRIA
Peó
H. CEMENTIRI
Oficial 1ª
Peó
I. PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE LA CULTURA
Assessor lingüístic
Oficial 1ª
J. PARCS I JARDINS
Encarregat-coordinador serral de Monges
Oficial 1ª
Oficial 2ª
Peó
K. COMERÇ INTERIOR
Ordenança de comerç interior
L. ACCIÓ SOCIAL
Treballador social
Educador familiar
Tècnic sociolaboral
Mediador cultural
Treballador familiar
M. TRÀNSIT
Telefonista
Oficial de serveis
Oficial 1ª
N. MEDI AMBIENT
Coordinador de Medi Ambient
O. FORMACIÓ
Tècnic mitjà de Formació
P. FOMENT DE L’ESPORT
Tècnic superior d’Esports
Q. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Oficial 1ª
Peó de manteniment
Personal de neteja (53 % jornada)
R. BIBLIOTECA
Administratiu 2ª bibliotecari
Auxiliar de biblioteca

IV
V
V

C2
AP
AP

IV
V

C2
AP

IV
IV
V

C2
C2
AP

V

AP

IV
V

C2
AP

0
IV

A1
C2

III
IV
IV
V

C1
C2
C2
AP

V

AP

I
I
I
I
IV

A2
A2
A2
A2
C2

V
V
IV

AP
AP
C2

I

A2

I

A2

0

A1

IV
V
V

C2
AP
AP

III
IV

C1
C2

LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL PLANTILLA ORGÀNICA DE
L’ORGANISME AUTÒNOM LLAR D’INFANTS TONINAINA. ANY 2019
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GRUPS

Equivalència amb personal
funcionari

Director

0

A1

Educador infantil

II

B

Personal de neteja

V

AP

Cuiner

IV

C2

I

A2

SECCIÓ I DENOMINACIÓ

Professor

LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL DE LA PLANTILLA ORGÀNICA DE
L’ORGANISME AUTÒNOM DE MÚSICA ANTONI TORRANDELL. ANY 2019

GRUPS

Equivalència amb personal
funcionari

Director

0

A1

Professor titular (63,50 % jornada)
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Inca, 21 de maig de 2019. La tècnica d'Administració General interina, Maria Antònia Ros
Mulet
PROPOSTA DE BATLIA
Vist l'anterior Informe amb proposta de resolució, el que subscriu l’assumeix i l'eleva a la
consideració del Ple de l'Ajuntament per a la seva aprovació i per a l’adopció dels acords
que es proposen."
Una vegada finalitzades les intervencions dels portaveus municipals, se sotmet a votació la
Proposta de Batlia i n'esdevé el següent resultat: unanimitat (18).
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta de la Batlia en relació amb la
classificació professional del personal laboral de data 27 de maig de 2019.
10. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA PER MODIFICAR LES
BASES DE SUBVENCIONS PER A LA RESTAURACIÓ I REHABILITACIÓ DE
FAÇANES
Els reunits consideren el Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda per modificar les
bases de subvencions per a la restauració i rehabilitació de façanes de data 21 de maig
de 2019, que transcrit literalment diu:
"Informe que en forma de proposta de resolució emet el cap de l'Àrea d'Urbanisme i
Habitatge envers la modificació de les bases de subvencions per a la restauració i
19

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. VIST que per l'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària de dia 28/03/2019, es va adoptar
el següent 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.
II. VIST que es considera la necessitat de modificar els punts 7.2 i 14.2 de les bases,
relatiu al procediment d'atorgament de les subvencions amb l'objecte de simplificar i fer
més efectiu el procés de participació.
Aquesta modificació es justifica en el sentit que el procediment ara previst pot suposa que
les obres no es facin en el termini que preveu la subvenció, com a conseqüència que molt
de possibles beneficiaris condicionen la realització de les obres a tenir la subvenció
atorgada. Amb el procediment actual, l'atorgament no seria efectiu fins al mes d'octubre,
per tant, el termini per fer les obres que s'estableix fins a 31 de desembre de 2019 és
massa curt i limitat.
Així per tant, per incentivar la concurrència es considera més adient establir un
procediment de resolució immediata per ordre de peticions fins esgota la partida. Aquelles
peticions que es presentin en termini (fins 30 de setembre de 2019), però que no hi poden
optar com a conseqüència de que s'hagués esgotat la partida pressupostària, passaran
de forma automàtica a ser peticions de la convocatòria de l'any 2020, tenint ordre de
preferència.
En aquest sentit es proposa la modificació del punt 7.2 i del punt 14.2. (per error a les
bases aprovades 13.2), en el següent sentit:
Punt 7.2.
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.
L'atorgament de les subvencions es realitzarà per ordre de presentació de les sol·licituds
en el registre general fins esgotar les partides pressupostàries, en el termes que preveu el
punt 4 de les bases.
No obstant això, en el cas que la sol·licitud no reuneixi tots els requisits exigits i aquests
siguin esmenats en els termes que preveu el punt 11, el termini de presentació es
computarà en el moment de l'esmena de documentació.
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D’altra banda, aquelles sol·licituds presentades en termini però una vegada esgotada les
partides pressupostàries, passaran, automàticament, a formar part de la convocatòria de
l'any següent, tenint en compte la seva data d'entrada i amb caràcter prioritari respecte a
les noves sol·licituds que es presentin durant la nova convocatòria.
Punt 14.2. Instrucció.
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 que s'elevarà a l'òrgan competent per resoldre la subvenció.
El termini per resoldre les sol·licituds de subvencions serà de dos mesos des de la seva
presentació en el registre general. En el cas de no resoldre en aquest termini, la sol·licitud
s'ha d'entendre desestimada.
La resolució definitiva serà notificada als beneficiaris en el termini de deu dies perquè
comuniquin la seva acceptació. S'entendrà acceptada si en aquest termini no s'expressa
el contrari.
Fonaments de dret
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.
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._
III. ATÈS que, com a fonaments de dret processal, les disposicions legals i reglamentàries
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 se 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 modificació de les punts 7.2 i 14.2 de les bases reguladores de la
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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, en els següents termes:
Punt 7.2
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.
L'atorgament de les subvencions es realitzarà per ordre de presentació de les sol·licituds
en el registre general fins esgotar les partides pressupostàries, en el termes que preveu el
punt 4 de les bases.
No obstant això, en el cas que la sol·licitud no reuneixi tots els requisits exigits i aquests
siguin esmenats en el termes que preveu el punt 11, el termini de presentació es
computarà en el moment de l'esmena de documentació.
D’altra banda, aquelles sol·licituds presentades en termini, però una vegada esgotades
les partides pressupostàries, passaran, automàticament, a formar part de la convocatòria
de l'any següent, tenint en compte la seva data d'entrada i amb caràcter prioritari respecte
a les noves sol·licituds que es presentin durant la nova convocatòria.
Punt 14.2. Instrucció
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 que s'elevarà a l'òrgan competent per resoldre la subvenció.
El termini per resoldre les sol·licituds de subvencions serà de dos mesos des de la seva
presentació en el registre general. En el cas de no resoldre en aquest termini, la sol·licitud
s'ha d'entendre desestimada.
La resolució definitiva serà notificada als beneficiaris en el termini de deu dies perquè
comuniquin la seva acceptació. S'entendrà acceptada si en aquest termini no s'expressa
el contrari.
Segon. Que es publiqui la present modificació de les bases en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i a la web municipal.
Inca, 21 de maig de 2019. El cap de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge i lletrat assessor
Municipal, Carlos Mena Ribas
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Per la Comissió Informativa d'Hisenda a la seva sessió de dia 27/05/2019, 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 30/05/2019."
Finalitzades les intervencions dels portaveus municipals se sotmet a votació el Dictamen
de la Comissió Informativa d’hisenda amb el següent resultat: unanimitat (18).
Atès el resultat de la votació es declara aprovat el Dictamen de la Comissió Informativa
d’Hisenda per modificar les bases de subvencions per a la restauració i rehabilitació de
façanes de data 21 de maig de 2019.
11. MOCIONS URGENTS
No se’n presenten.
12. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Torres pren la paraula per fer una darrera intervenció que demana consti en acta:
"Les primeres paraules han de ser d’agraïment al Grup Socialista i també al Sr. Moreno
pels resultats obtinguts en aquestes passades eleccions municipals. Evidentment després
de 24 anys de formar part d’aquest consistori no voldria fer sa meva despedida sense
unes paraules d’agraïment a tothom, als diferents companys dels diferents grups
municipals que hem pogut fer feina durant aquests 24 anys de tots els partits polítics.
Especialment també a tots els regidors del Grup Municipal Partit Popular que han fet feina
al nostre costat, ja sigui en aquestes cinc legislatures de govern com en aquesta
d’oposició, agrair-los a tots la feina que hem fet durant aquests 24 anys i que per jo ha
estat un plaer, un honor i sobre tot una satisfacció personal conèixer-los a tots. També vull
agrair a tots els funcionaris de la casa, tant als funcionaris com al personal laboral que
durant aquests 24 anys hem pogut fer feina al seu costat. Crec que tant com quan hem
governat com quan hem estat a l’oposició ens ho han posat fàcil. Hem pogut fer la feina
que ens pertocava i desenvolupar la nostra responsabilitat i vull agrair tant al secretari, a
l’interventor i al tresorer, que són aquí personalment, que aquest agraïment el faceu
arribar a la resta de personal que per a nosaltres i especialment per jo ha estat un plaer
fer feina amb vostès i només tenc paraules d’agraïment. I com a darrera cosa vull agrair
també a tota la ciutadania perquè evidentment estar 24 anys formant part d’un consistori
no és fàcil, és una responsabilitat, és molta feina, però reconec que ha estat un plaer, un
honor i me’n vaig amb la satisfacció d’haver acomplert la meva responsabilitat. I com a
darreres paraules desitjar-los al nou consistori tots els èxits. Entenc que els èxits d’aquest
consistori nou seran els èxits de la nostra ciutat i com inquer el que més satisfacció em
dóna és que Inca vagi bé. Per això, moltíssimes gràcies a tots i ha estat un plaer formar
part d’aquest consistori."
I, sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió quan són les vint hores,
de la qual s’estén la present acta, que jo, el secretari accidental, certific.
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